
 

วนัที่ 6 พฤษภาคม 2564 

ที่ :DPREP-2020-2021/ 088 

เรื่อง: COVID-19 Update 

 

เรยีนท่านผูป้กครอง เนื่องดว้ยจ านวนผูติ้ดเชือ้ยังคงมีจ  านวนที่สงูอย่างต่อเนื่อง และเพื่อค  านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน , 

ผูป้กครอง, ครู, และครอบครวั D-PREP ทางโรงเรียนขอแจง้ใหท้่านทราบว่า ทางโรงเรียนยังคงมีการเรียน การสอนออนไลน์
อย่างต่อเนื่อง ในสปัดาหข์อง วันที่10 -14 พฤษภาคม 2564 และทางโรงเรียนยังคงติดตามสถานการณร์ายวัน อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อการประเมินสถานการณแ์ละแจง้ใหท้่านผูป้กครองทกุท่านทราบต่อไป ภายในวนัพฤหสัที่13 พฤษภาคม 2564  

 

การเรียนออนไลน์ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชือ้ไวรัสโควิด19 ทางโรงเรียนจึงจะยังจัดให้มีการเรียน
ออนไลนต่์อเนื่อง ในวนัที่ 10-14 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1) K2-Grade6 : ยงัคงเรยีนออนไลน ์ตามปกติ ในวนัที่10-14 พฤษภาคม 2564 

2) Nursery to K1 - เนื่องจากทางโรงเรียนไม่สามารถชดเชยวันเรียนในช่วง summer ไดแ้ลว้ ทางโรงเรียนจึงขอเชิญ
นกัเรยีนทกุคนในชัน้ Nursery ถงึชัน้ K1 ในการรว่มเรียน ออนไลน ์โดยทางโรงเรยีนจะมีการประเมินสถานการณเ์ป็น
รายสปัดาหโ์ดยค านงึถงึความปลอดภัย และตวัเลขผูติ้ดเชือ้โควิด 19 โดยที่ทางโรงเรยีนจะมีการแจง้ผูป้กครองอีกครัง้
หากโรงเรยีน สามารถมีทางเลอืกเพิ่มเติมในการเรยีนใหก้บันกัเรียน ภายในวนัพฤหสัที่ 13 พฤษภาคม 2564  

 

การประเมินการเรียนออนไลน ์ : ทางโรงเรยีนแนบลิง้คน์ี ้  May 2021 Virtual Learning Feedback Survey เพื่อใหผู้ป้กครอง
ของนักเรียนที่ เรียนออนไลน์ ได้ตอบแบบสอบถามกลับมา เพื่อน  าผลตอบรับการเรียนออนไลน์ ในครั้งนี ้มาปรับปรุงและ
พฒันาการเรยีนออนไลนค์รัง้นีใ้หดี้ย่ิงขึน้ต่อไป  

 

ตารางอัพเดตของปีการศึกษานี ้ : 
●  วนัพธุที่ 26 พฤษภาคม 2564  - เป็นวนัหยดุ เนื่องจากเป็นวนัวิสาขบชูา 

●  วนัประชมุผูป้กครอง และรบัPortfolio ในวนัจบปีการศึกษา ทางโรงเรียนจะจัดตารางใหน้ักเรียนและคุณครูตามวันที่
ก  าหนดต่อไปนี ้(ทางโรงเรยีนจะแจง้ใหท้่านทราบ อีกครัง้หากจะมีการจัดงานในรูปแบบ online หรอื เป็นการเขา้มาที่
โรงเรยีน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการประกาศจากรฐับาลในเรื่องของการเปิดเรยีน)  

○  Nursery   - วนัพฤหสัที ่ 27 หรอืวนัศกุรท์ี ่28 พฤษภาคม 2564  

○  K1  - วนัจนัทรท์ี ่ 31พฤษภาคม หรอื วนัองัคารที ่1 มถินุายน 2564 

○  K2  - วนัพฤหสัที ่ 27  หรอื วนั วนัจนัทรท์ี ่ 31 พฤษภาคม  2564  

○  Grade 1 - วนัพฤหสัที ่ 27 หรอืวนัศกุรท์ี ่28 พฤษ๓าคม 2564  

○  Grade 2 - วนัจนัทรท์ี ่ 31 พฤษภาคม หรอื วนัองัคารที ่1 มถินุายน 2564 

https://forms.gle/tGxRCDhciQkKBj8N6


 

 

○  Grade 3 & 4 - วนัองัคารที ่1  หรอื วนัพธุที ่2 มถินุายน 2564 

○  Grade 5 & 6 -  วนัพธุที ่2 และ วนัศกุรท์ี ่4 มถินุายน 2564 

 

●  วนัพฤหสัที่ 3 มิถนุายน 2564 - เป็นวนัหยดุ เนื่องจากเป็นวนัวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สทุิดา พชัร
สธุาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี  

●  วนัองัคารที่ 8 มิถนุายน 2564 - Frozen Musical (Nursery - Grade 2) และ  Moana Showcase (Grade 3-6) 

●  วันพฤหัสที่ 10 มิถุนายน 2564 - งานวันจบปีการศึกษาของนักเรียนชั้น K2 และงานจบปีการศึกษาของนักเรียนทุก
ระดบัชัน้ในปีการศกึษา 2020-2021 

●  วนัพฤหสัที่ 10 มิถนุายน 2564  - วนัสดุทา้ยของปีการศกึษา  
●  วนัศกุรท์ี่ 11 มิถนุายน 2564  - แจกผลการเรยีนของเทอม 2 และ จบปีการศกึษา  

 

สุขอนามัยและความปลอดภัยภายในโรงเรียน 

 

ทางโรงเรยีนขอใหท้่านผูป้กครองพงึระวังและป้องกนั เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและครอบครวั ในช่วงเวลาที่ยากล  าบาก
เช่นนี ้ขอใหท้่านยงัคงหลีกเลี่ยงการเดินทาง (หากไม่จ าเป็น), ไม่ออกจากบา้นหากไม่จ าเป็น, เวน้ระยะห่างทางสงัคม, สวมใส่
หนา้กากอนามยั ขณะอยู่นอกเคหะสถาน และลา้งมือ (หรอืแอลกอฮอลล์า้งมือ) อยู่เป็นประจ า 

 

การรว่มมือกนัในครัง้นีจ้ะเป็นการแสดงถึงความรบัผิดชอบรว่มกนัต่อสงัคม เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองและผูอ้ื่น และยงัรวมไป
ถงึการแสดงความกลา้หาญ การปรบัตัว  อดทนและไม่ย่อทอ้ โดยการสนบัสนนุ การเรยีนออนไลนใ์นช่วงนีข้องนักเรียนทุกคน
ใหส้  าเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี 

 

ทางโรงเรยีนขอขอบพระคณุท่านผูป้กครองทกุท่านที่เขา้ใจและสนับสนนุ บตุรหลานของท่านเพื่อใหก้ารเรยีน ยงัคงด าเนินต่อไป 
และทางโรงเรยีนเองก็จะปรุงและพฒันาการเรยีนออนไลนใ์หดี้ย่ิงขึน้ต่อไป 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

ทีมผูบ้รหิาร โรงเรยีนนานาชาติ ดิษยะศรนิ อินเตอรเ์นเชอรแ์นล เพรพ็พะทอรี่ สคลู แบงค็อก (ดี-เพรพ็) 

 

 


