
 Information from Thai Christian School 

Level Start Date 
Grade 1 – Grade 12 1 July 2020  (Wed.) 
Kindergarten 3 July 2020  (Fri.) 

1. All students will go to school on Monday – Friday from 7.50 – 15.10 as usual.

2. All students must receive temperature screening when they come to school.

3. There are 3 periods for lunchtimes:

• Grade 1 – Grade 3 10.45 – 11.35 

• Grade 4 – Grade 6 11.35 – 12.25 

• Grade 7 – Grade 12 12.25 – 13.15

4. There are 2 snack breaks as usual at 9.40-9.55 and 13.15-13.30.

5. Development Activities (BB/GB & Scout)

• Students have activities in their own classrooms.

• Activities for students will not involve classes joining together.

6. Important Days

• Activities for students will not involve classes joining together.

Cooperation needed: 

• Any students with a fever must not go to school.

• All students must wear masks. They need 2 reserve masks with them. They can

also wear face shields if they would like (not compulsory).

• All students must have their personal water bottles. Students must have their

own cleaning washcloth for cleaning their own desks and chairs in classrooms.

• No car parking in the school area in the morning.



แจ้งเพื@อทราบจากทางโรงเรียน 

วนัเปิดเรียน 
ป. a – ม.c 1 กรกฎาคม hihi 

ปฐมวยั 3 กรกฎาคม hihi 

        

1. นกัเรียนมาเรียนตามปกติ(จนัทร์ – ศกุร์) ไมม่ีการเว้นวนัเรียน เวลาเข้าชั wนเรียน 7.50 – 

15.10 น.   

2. นกัเรียนทกุคนต้องผ่านการคัดกรอง 

3. เวลาในการพกัรับประทานอาหารกลางวนัแบ่งเป็น 3 รอบ : 

ป.1 – 3  เวลา ai.�� – aa.�� น. 

 ป.� – c เวลา aa.�� – ah.h� น. 

 ม.a – c เวลา ah.h� – a�.a� น. 

4. พกัรับประทานอาหารว่าง 2 ครั wงตามปกติ คือ �.�i – �.�� และ a�.a� – a�.�iน.   

5. การเรียนกิจกรรมลกูเสือ-เนตรนารี กิจกรรมGB&BB  

• นกัเรียนจะทํากิจกรรมร่วมกนัเฉพาะห้องเรียนของตนเอง 

• ไม่มีการเรียนรวมห้อง  

6. กิจกรรมวนัสําคญั 

• งดการรวมนกัเรียนเพื�อทํากิจกรรม  

ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง : 

1. กรณีที�นกัเรียนมไีข้ให้งดการมาโรงเรียน 

2. ให้นกัเรียนสวมหน้ากากอนามยัมาโรงเรียน และมีสํารองไว้ในกระเป๋าอีก h อนั

สามารถใส่เฟสชิวมาได้

3. เตรียมกระติกนํ wา/ขวดนํ wา ผ้าสําหรับเช็ดโต๊ะส่วนตวัมาด้วยทกุครั wง 

4. ไม่จอดรถในบริเวณโรงเรียนในช่วงเช้าของทกุวนั 

 

 


