
 Americana Chinese International School 
 227 Moo 2 Chiang Mai - Lampang Superhighway 

 Tambol Nong-Phueng, Amphur Sarapee 
 Chiang Mai, Thailand 50140 
 052-135069;  info@acis.ac.th 

 Wednesday December 8, 2021 
 Dear parents & guardians, 

 We are so excited to inform you that we have been approved by Order No. 3 from the Chiang 
 Mai Education Office to re-open our campus for onsite learning for the remainder of Semester 1. 
 This means  we are able to provide onsite learning  for Monday, December 13 - Friday, 
 December 17. 

 By government order, the following conditions must be met in order for any student to be 
 allowed on campus: 

 1.  All students returning to onsite learning must submit a screenshot of the  Thai Save Thai 
 risk assessment  form daily to homeroom TAs. 

 2.  Anyone who is deemed high risk from the Thai Save Thai risk assessment must submit 
 a negative ATK test to homeroom TAs  before being allowed  on campus. 

 3.  Students returning to onsite learning who are  not  fully vaccinated  , are required to 
 submit a negative ATK test to homeroom TAs every 7 days. 

 4.  Parents  who are not fully vaccinated whose students  are learning onsite are also 
 required to submit a negative ATK test to homeroom TAs every 7 days. 

 5.  Face masks must be worn at all times while on campus. 

 We Need Your Help: 
 Please take a moment to fill out the  “Intent to Return  to Onsite Learning” questionnaire  , 
 informing ACIS whether or not your child will return to onsite learning next week. In order to 
 ensure that we provide the appropriate amount of resources and can ensure proper social 
 distancing protocols are met, we need to know exactly which students will report to onsite 
 learning. Please fill in 1 survey for each ACIS child in your family. 

 Any students who do not report to onsite learning will receive assignments and pre-recorded 
 instruction via Google Classroom. Live instruction may be limited, though teachers will be able 
 to check in throughout the week with online students. This is known as our Blended Learning 
 Program. 

 Thank you so much for your continued support of our educational program. 

 Sincerely, 
 ACIS Administration Team 

mailto:info@acis.ac.th
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnfuk81wmSbZlabwdG0dgb6d-vtFaF8CzUPR8JYECDUFzWlw/viewform?usp=sf_link
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 วนัพธุที� 8 ธนัวาคม 2564 
 เรยีน ผูป้กครองทกุทา่น 

 ตาม  ประกาศ  ครั�ง  ที�  3  ของ  สํานักงาน  ศกึษาธกิาร  จังหวดั  เชยีงใหม ่  เรื�อง  การ  อนุญาต  ใช ้ อาคาร 
 เรยีน  หรอื  สถาน  ที�  ของ  โรงเรยีน  ใน  การ  จัดการ  เรยีน  การ  สอน  ใน  รปู  แบบ  ปกต ิ  (On  Site)  ทาง  โรงเรยีน 
 นานาชาต ิ อเมรกิา  น่า  ไช  นสี  ม ี ความ  ยนิด ี ที�  จะ  เรยีน  แจง้  ใหท้า่  นท  ราบ  วา่  โรงเรยีน  ได ้ รับ  อนุญาต  ให ้ เปิด 
 ทําการ  เรยีน  การ  สอน  ตาม  ปกต ิ  (On  Site)  ใน  ภาค  เรยีน  ที�  1  ของ  ปี  การ  ศกึษา  2564  ต ั�งแต ่ วนั  จนัทร ์ ที� 
 13 ถงึ วนัศกุรท์ ี� 17 ธนัวาคม 2564 

 โรงเรยีนมคีวามจําเป็นตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดหรอืเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี�ตามประกาศของ 
 สํานักงานศกึษาธกิารจังหวดัเชยีงใหม ่ เพื�อใหส้ามารถจัดการเรยีนการสอนในรปูแบบปกตไิด ้

 1.  นักเรยีน  ทกุ  คน  ที�  จะ  มา  เรยีน  ตาม  ปกต ิ (On  Site)  จะ  ตอ้ง  สง่  ผล  การ  ประเมนิ  ความ  เสี�ยง  Thai 
 Save Thai  เป็นรายวนัใหก้บัครผููช้ว่ย (TA) 

 2.  นักเรยีน  ที�  ถอืวา่  ม ี ความ  เสี�ยง  สงู  จาก  ผล  การ  ประเมนิ  Thai  Save  Thai  จะ  ตอ้ง  สง่  ผล  ตรวจ 
 ATK Test ที�มคีา่เป็นลบ  ใหก้บัครผููช้ว่ย (TA)  ถงึจะ  ไดรั้บอนุญาตใหม้าเรยีนตามปกต ิ

 3.  นักเรยีน  ทกุ  คน  ที�  จะ  มา  เรยีน  ตาม  ปกต ิ  (On  Site)  และ  ยงั  ไม ่ ได ้ รบั  การ  ฉดี  วคัซนี  ป้องกนั 
 โรค  ตดิ  เชื�อ  COVID-19  ครบ  โดส  จะ  ตอ้ง  สง่  ผล  ตรวจ  ATK  Test  ที�  ม ี คา่  เป็น  ลบ  ให ้ กบั  คร ู ผู ้ ชว่ย  (TA) 
 ในทกุๆ 7 วนั 

 4.  ผู ้ ปกครอง  ที�  ยงั  ไม ่ ได ้ รับ  การ  ฉีด  วคัซนี  ป้องกนั  โรค  ตดิ  เชื�อ  COVID-19  ครบ  โดส  และ  ม ี
 ความ  ประสงค ์ ที�  จะ  ให ้ บตุร  หลาน  มา  เรยีน  ตาม  ปกต ิ  (On  Site)  ทา่น  จะ  ตอ้ง  สง่  ผล  ตรวจ  ATK  Test  ที�  ม ี คา่ 
 เป็นลบใหก้บัครผููช้ว่ย (TA) ในทกุๆ 7 วนั 

 5. กรณุาสวมใสห่นา้กากอนามยัตลอดเวลาที�อยูภ่ายในบรเิวณโรงเรยีน 

 ทางโรงเรยีนขอความรว่มมอืทา่นผูป้กครองดงันี�: 
 โปรด  กรอก  แบบ  สํารวจ  ความ  ประสงค ์ ใน  การก  ลบั  มา  เรยีน  ตาม  ปกต ิ  (On  Site)  ซึ�ง  ทา่น  สามารถ 

 เขา้ไปกรอกไดท้ี�ลงิคด์า้นลา่งนี� 
 “Intent to Return to Onsite Learning” questionnaire 

 การกรอกแบบสํารวจฉบบันี�เป็นการแจง้กบัทางโรงเรยีนวา่ทา่นมคีวามประสงคห์รอืไมท่ี�จะ 
 ให ้ บตุร  หลาน  เขา้  รว่ม  การ  เรยีน  การ  สอน  ตาม  ปกต ิ  (On  Site)  ใน  สปัดาห ์ หนา้  เพื�อ  เป็นการ  สรา้ง  ความ 
 มั�นใจ  ได ้ วา่  โรงเรยีน  จะ  จัด  เตรยีม  ทรัพยากร  การ  เรยีน  รู ้ ใน  จํานวน  ที�  เหมาะ  สม  และ  สามารถ  ปฏบิตั ิ ตาม 
 มาตรการ  เวน้  ระยะ  หา่ง  (social  distancing)  โรงเรยีน  ม ี ความ  ประสงค ์ ตอ้งการ  ทราบ  จํานวน  นักเรยีน  ที�  จะ 
 มา  เรยีน  ตาม  ปกต ิ ใน  รปู  แบบ  ปกต ิ  (On  Site)  ดงั  นั�น  ขอ  ความ  กรณุา  ทา่น  ผู ้ ปกครอง  โปรด  กรอก  แบบ 
 สํารวจฉบบันี�สําหรับบตุรหลานทกุคนที�ศกึษาอยูก่บัทางโรงเรยีน 

mailto:info@acis.ac.th
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnfuk81wmSbZlabwdG0dgb6d-vtFaF8CzUPR8JYECDUFzWlw/viewform?usp=sf_link
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 หาก  ผู ้ ปกครอง  ไม ่ ได ้ กรอก  แบบ  สํารวจ  ฉบบั  นี�  ทาง  โรงเรยีน  จะ  ถอืวา่  ทา่น  ไม ่ ประสงค ์ ให ้ บตุร 
 หลาน  เขา้  รว่ม  การ  เรยีน  การ  สอน  ตาม  ปกต ิ  โรงเรยีน  จะ  สง่  บนัทกึ  การ  เรยีน  การ  สอน  และ  มอบ  หมาย  งาน 
 ให ้ กบั  บตุร  หลาน  ผา่น  ทาง  โปรแกรม  Google  Classroom  ทั �งนี�  อาจ  ม ี ขอ้  จํากดั  ใน  การ  ถา่ยทอด  สด  การ 
 เรยีน  การ  สอน  ผา่น  ทาง  ระบบ  ออนไลน ์  อยา่งไร  กต็าม  คร ู ผู ้ สอน  จะ  สามารถ  ตรวจ  สอบ  ความ  กา้วหนา้  ใน 
 เรยีน  รู ้ ของ  บตุร  หลาน  ได ้ ตลอด  ทั �ง  สปัดาห ์  ซึ�ง  จะ  เป็น  รปู  แบบ  การ  เรยีน  การ  สอน  แบบ  ผสม  ผสาน 
 (Blended Learning) 

 โรงเรยีน  นานาชาต ิ อเมรกิา  น่า  ไช  นสี  ขอ  ขอบพระคณุ  ทา่น  ผู ้ ปกครอง  ที�  ไว ้ วางใจ  ให ้ ทาง 
 โรงเรยีนดแูลบตุรหลานของทา่น 

 จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ 

 ดว้ยความเคารพอยา่งสงู 

 ฝ่ายบรหิารโรงเรยีนนานาชาตอิเมรกิาน่า ไชนสี 

mailto:info@acis.ac.th
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 2021年 12月 8日 星期三 

 尊敬的家长及监护人: 

 我们很高兴地通知您，我们已获得清迈教育部的  第三号  命令的批准，可以在这一学期的剩余 
 时间内重新开放我们的校园进行现场学习。这意味着  我们能够在12 月 13 日星期一 - 12 月 17  日 
 星期五这一周进行现场学习。 

 根据政府规定，必须满足以下条件才能允许学生进入校园： 

 1. 所有返回现场学习的学生必须每天把  Thai Save Thai 风险评估表  的屏幕截图发送给班  级助 
 教。 

 2. 任何被 Thai Save Thai 风险评估认定为高风险的人，必须将ATK的阴性测试结果发送给班级 
 助教后，才允许进入校园。 

 3. 在返校现场学习的学生中，  若尚未完全接种疫苗  ，必须每 7 天将阴性的 ATK 测试结果发送  给 
 班级助教。 

 4. 如果计划返校现场学习的学生中有  未完全接种疫苗的家长  也必须每 7 天一次的阴性 ATK 测  试 
 结果发送给班级助教。 

 5. 在校园内必须一直佩戴口罩。 

 我们需要您的帮助： 

 请花点时间填写“返校堂课计划  Intent to Return to Onsite Learning”  questionnaire  , ”问卷 
 ，告知学校您的孩子下周是否会返校进行现场学习。为了确保我们能提供适当数量的资源并确保 
 满足适当的社交距离协议，我们需要确切知道哪些学生将返校现场学习。请为您家中的每个在 
 ACIS上学的孩子填写一份调查问卷。 

 所有不返校进行现场学习的学生都将透过谷歌教室收到作业和预先录制的指导。实时教学可 
 能会受到限制，但教师可以在整个星期内与在线学生一起检查。这就是我们的混合学习计划。 

 非常感谢您对我们教育计划的持续支持！ 

 真挚地， 

 ACIS 管理团队 

mailto:info@acis.ac.th
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ที ่ศธ 0269/3792                                                             ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่  
                                                                                      156 หมู่ 3 ต ำบลแม่สำ อ ำเภอแม่ริม 
                                                                                      จังหวัดเชียงใหม่ 50180    

                         8  ธันวำคม  256๔    

เรื่อง  กำรอนุญำตกำรใช้อำคำรเรียนหรือสถำนที่ของโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
        ในรูปแบบปกติ (On Site) ของสถำนศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่ ภำคเรียนที่ 2/2564 (ครั้งที่ 3) 

เรียน  รำยชื่อแนบท้ำย 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ประกำศส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 8 ธันวำคม  2564       จ ำนวน 1 ฉบับ  

ด้วย คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในครำวประชุม ครั้งที่ 187/2564 เมื่อวันที่    
7 ธันวำคม 2564 มีมติเห็นชอบกำรขออนุญำตใช้อำคำรเรียนหรือสถำนที่ของโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ  
เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบปกติ .(On.Site) จ ำนวน 115 แห่ง ได้ตั้งแต่วันที่  13 ธันวำคม 2564           
โดยแบ่งเป็นประเภทสถำนศึกษำ ดังนี้ 

๑. สถำนศึกษำขออนุญำตเปิดเรียนในรูปแบบปกติ.(On.Site) ทุกระดับชั้น ครูและบุคลำกร     
ในสถำนศึกษำได้รับวัคซีนครบโดส 100% 

๒. สถำนศึกษำที่มีควำมจ ำเป็นขออนุญำตเปิดเรียนในรูปแบบปกติ .(On.Site) เฉพำะระดับชั้น 
(ป.1-ป.2, ป.6, ม.3, ม.6/ปวช.3, และปวส.2) ครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำที่ปฏิบัติหน้ำที่จัดกำรเรียน    
กำรสอนในรูปแบบปกต.ิ(On.Site) ได้รับวัคซีนครบโดส 100%   

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ส่งประกำศ เรื่อง กำรอนุญำตกำรใช้อำคำรเรียน
หรือสถำนที่ของโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบปกติ (On.Site)        
ของสถำนศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่ ภำคเรียนที่  2/2564 (ครั้งที่ 3) รำยละเอียดดังสิ่งที่ส่งมำด้วยพร้อมนี้       
ในกำรนี้ จึงขอให้ท่ำนแจ้งสถำนศึกษำในสังกัดทรำบและถือปฎิบัติตำมประกำศอย่ำงเคร่งครัด   

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
                                                                  (นำงยุพิน  บัวคอม) 
                                                             ศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 

 
                    (นำงยุพิน  บัวคอม) 

                    ศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ  
โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๘๕๙๙ ต่อ 22  
โทรสำร. 0 5321 8599 ต่อ 11 
 

ด่วนที่สุด 



 

 
 

ประกำศส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง  กำรอนุญำตกำรใช้อำคำรเรียนหรือสถำนที่ของโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

        ในรูปแบบปกติ (On Site) ของสถำนศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่ ภำคเรียนที่ 2/2564 (ครั้งที่ 3) 
---------------------------------------- 

 ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเปิดเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ      
ตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน        
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 28 ตุลำคม 2564 ได้ออกหลักเกณฑ์ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรถือปฏิบัติ โดย
ในส่วนของโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำให้สำมำรถด ำเนินกิจกรรมได้ตำมหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงศึกษำธิกำร 
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดประกอบกัน      
เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเปิดภำคเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564  ประกอบกับคณะกรรมกำร
โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีค ำสั่งที่ 300/๒๕๖๔ เรื่อง มำตรกำรกำรใช้อำคำรเรียนหรือสถำนที่เพ่ือกำรจัด  
กำรเรียนกำรสอน ลงวันที่ 3 ธันวำคม 2564 ให้โรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัด 
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้งดใช้อำคำรหรือสถำนที่ของโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอน
ในรูปแบบปกติ  (On.Site) โดยพิจำรณำจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบอ่ืนแทน ยกเว้นโรงเรียนหรือ
สถำบันกำรศึกษำที่ได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ก่อนค ำสั่งนี้จะมีผลบังคับใช้    
ในกรณีมีเหตุผลควำมจ ำเป็นให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำเสนอขออนุญำตด ำเนินกำร ผ่ำนส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเชียงใหม่ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก ำหนด 

 คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในครำวประชุม ครั้งที่ 187/2564 เมื่อวันที่        
7 ธันวำคม 2564 มีมติเห็นชอบกำรขออนุญำตใช้อำคำรเรียนหรือสถำนที่ของโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ  
เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบปกติ.(On.Site) จ ำนวน 115 แห่ง ที่ผ่ำนกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์กำรเปิด
โรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรและกำรประเมินมำตรกำรปลอดภัยส ำหรับองค์กร 
(COVID.Free.Setting) จำกศูนย์อนำมัยที่ 1 เชียงใหม่ โดยใช้อำคำรเรียนหรือสถำนที่ของโรงเรียน/สถำนศึกษำ
เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบปกติ (On.Site) ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวำคม 2564 ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตำมค ำสั่ง
คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่ำงเคร่งครัด 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

  ประกำศ  ณ  วันที่  8  ธันวำคม  พ.ศ.  2564 
 

                                                                
                                                                          (นำงยุพิน  บัวคอม) 
                                                                    ศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 

 



 

รายช่ือแนบท้าย หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0269/3792 ลงวันที่ 8  ธันวาคม  2564 
เรื่อง  กำรอนุญำตกำรใช้อำคำรเรียนหรือสถำนที่ของโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ในรูปแบบปกติ (On Site) ของสถำนศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564 (ครั้งที่ 3) 
          
 

เรยีน   
๑. นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
๒. นายอ าเภอแม่ริม 
๓.  นายอ าเภอสารภี 
๔.  นายอ าเภอสันทราย 
๕.  นายอ าเภอฝาง 
๖. นำยอ ำเภอแม่แจ่ม 
๗. นำยอ ำเภอเชียงดำว 
๘. นำยอ ำเภอไชยปรำกำร 
๙. นำยอ ำเภอหำงดง 
๑๐. นำยอ ำเภอสันป่ำตอง 
๑๑. นำยอ ำเภอฮอด 
๑๒. นำยอ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ 
๑๓. นำยอ ำเภอจอมทอง 
๑๔. นำยอ ำเภอสันก ำแพง 
๑๕. นำยอ ำเภอดอยสะเก็ด 
๑๖. นำยอ ำเภอแม่แตง 
๑๗. นำยอ ำเภอแม่วำง 
๑๘. นำยอ ำเภอพร้ำว 
๑๙. นำยอ ำเภอเวียงแหง 
๒๐. นำยอ ำเภอแม่อำย 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ือแนบท้าย หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0269/3792 ลงวันที่ 8  ธันวาคม  2564 
เรื่อง  กำรอนุญำตกำรใช้อำคำรเรียนหรือสถำนที่ของโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
        ในรูปแบบปกติ (On Site) ของสถำนศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564 (ครั้งที่ 3) 
 
 เรียน   

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงใหม่ 
2. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 
3. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 
4. ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
5. ประธำนคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 
6. ประธำนคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเอกชน นอกระบบ จังหวัดเชียงใหม่ 
7. ประธำนชมรมโรงเรียนนำนำชำติภำคเหนือ 
8. นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองป่ำคลั่ง 
9. นำยยกเทศมนตรีต ำบลปงค ำ 
10. นำยกเทศมนตรีต ำบลช่ำงเคิ่ง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












