
 
 
 
เรื่อง มาตรการและขอปฏบิัติของผูปกครองในระดับชั้นประถมศกึษา 1 – 3 
 ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยทางโรงเรียนไดกําหนดขอปฏิบัติใน
การปองกันการแพรระบาดในโรงเรียนสําหรับผูปกครอง ดังนี้ 

1. กรณีทีผู่ปกครองเขามาติดตอกับทางโรงเรียน 
- ผูปกครองตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูในโรงเรียน 
- ผูปกครองตองผานจุดคัดกรองวัดอุณหภูมริางกายตามมาตรการของโรงเรียน 
- ผูปกครองตองจอดรถไวในบริเวณท่ีโรงเรียนไดกําหนดไวให (ดานหนาอาคารอํานวยการ) 
- หากผูปกครองตองการมารับนักเรียนหรอืติดตอนักเรียน ใหติดตอผานครูประจําชั้น หรือเจาหนาที่ระดับชั้น

ประถม ทั้งนี้ผูปกครองไมสามารถเขาในอาคารเรียนได 
2. กรณีผูปกครองรับ – สงนักเรียน มีดังนี้ 

กรณีสงนักเรียน  
- ผูปกครองสามารถมาสงนักเรียนไดตามชองทางที่โรงเรียนไดกําหนดไวใหโดยสามารถเขาทางประตู 1 

(ประตูดานหนาโรงเรียน) เมื่อทําการสงนักเรียนที่อาคารเรียน 1 (อาคารประถม 1 - 3) เสร็จแลวใหวนรถ
ออกทางโรงเรียน ACIS หรือประตู 3 ทั้งนี้ผูปกครองจะไมลงจากรถโดยเด็ดขาด 

-  ผูปกครองสามารถมาสงนักเรียนไดตามชองทางที่โรงเรียนไดกําหนดไวใหโดยสามารถเขาทางประตู 2 
(ประตูดานหลังโรงเรียน) เมื่อทําการสงนักเรียนที่จุดรับ – สงนักเรียนชั่วคราวเสร็จแลวใหวนรถออกทาง
โรงเรียน ACIS หรือประตู 3 ทั้งนี้ผูปกครองจะไมลงจากรถโดยเด็ดขาด 

กรณีรับนักเรียน  
- ผูปกครองแจงเวลามารับนักเรียนตามชองทางที่โรงเรียนกําหนด แลวขบัรถมารับทีห่นาอาคารเรียน 1 

(อาคารประถม 1 – 3) โดยไมลงจากรถ 
3. ทางโรงเรียนไมอนญุาตใหผูปกครองเขามาในอาคารเรียนโดยเด็ดขาด 

 

ทั้งนี้ ขอความรวมมือจากผูปกครองปฏิบัติตามมาตรการและขอปฏิบัติของโรงเรียนอยางเครงครัด ทางโรงเรียน
ขอขอบพระคุณในความรวมมือเปนอยางสูงมา ณ ท่ีนี้ดวย 
 

ขอแสดงความนับถือ 
             ฝายพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

          

Dear Parents and Guardians of G.1 – 3 
 

As the situation of the Corona Virus 2019 (COVID-19) epidemic, we have established the following outbreak 
prevention practices in school for all parents. 

1. In the event that parents come in contact with the school 
- Parents must wear a mask all the time whilst on school grounds. 
- Parents must pass the body temperature screening point. 
- Parents must park the car in an area designated by the school (in front of the administration 

building). 
- If parents wish to pick up students, please inform the class teacher or primary office staff. 

Parents are not permitted to enter the school buildings.  
2.  Drop off and Pick up Procedures of Students 

Drop off Procedure 
- There are two routes set out by the school for parents when sending students to school. 

Parents can enter through Gate 1 (the gate in front of the school). Once students have been 
dropped off at Building 1 (Primary Grade 1-3 Building), please exit your vehicle to the ACIS 
School entrance or Gate 3. Parents are not permitted to leave their vehicles.  

-  Parents can also send students through the 2nd route as set out by the school by entering 
through Gate 2 (the gate behind the school).  Once students have been dropped off at the 
temporary drop-off point, please exit the vehicle to the ACIS School entrance or Gate 3. 
Parents are not permitted to leave their vehicles.  

Pick Up Procedure  
- Parents must inform the school of the pick-up time. Please kindly follow the route set out 

by the school for entering in front of the school Building 1 (Primary 1 - 3). Parents are not 
permitted to leave their vehicles. 

3.   Parents are not permitted to enter the school buildings. 
We kindly ask all our parents to comply and to strictly follow the school's measures and regulations. Thank 
you so much for your understanding and cooperation in this regard. 
 

 
Yours Sincerely, 

        Nurse Department 
  Ambassador Bilingual School 


