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Oct 24,2016 
 

Announcement 
Dear Parents / Guardians & Students 

Please be informed that the Thai Government has announcement a Period of mourning (to pay 
respect to our Beloved King and in respect to the Royal family) as per follows:- 

1. All Thai citizens to wear Black clothes to show solidarity to The Royal Family for a period of 
not less than 30 days. 

2. All Thai citizens working in Government sector to wear Black for a period not less than 100 
days. 

3. All Public Functions Celebrations & Festivals to be cancelled or postponed for a period of 30 
days. 

Therefore in respect to His Majesty The Late King Bhumibol Adulyadej The 9th King of Chakri 
Dynasty (Long Live The King) we here by announce that Kincaid will not have Non-Uniform day on 
the last Friday of each month till end of December 2016. 

Furthermore we would like to clarify that the following school events have been cancelled: 
1. The students planned Halloween Trick & Treat for Oct 28, 2016 (Fri) is cancelled. It will be 

School Uniform day as usual except for Pre-K to K3, they have the option to Dress up. 
2. Loy Krathong Nov 14, 2016 is cancelled. 
3. Kincaid International Day Nov 25, 2016 is postponed to perhaps Feb 2017. 

Children can continue to have their Birthday Party as it’s a small event. Kindergarten will continue 
to have their 100days at school and star of the week events as they are student recognition events 
hence they do not disrespect the mourning period as per announced by the Thai Government. 
 
Should you wish to clarify any further details please feel free to contact school office. 
Kind Regards 
Kincaid Administration 
 

ตามท่ีได้มีประกาศส านกัพระราชวงั เร่ืองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 
จกัรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวนัท่ี ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๙ นัน้ รัฐบาลได้รับทราบด้วยความ
โทมนสัอยา่งยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศให้สถานท่ีราชการ รัฐวิสาหกิจ หนว่ยงานของรัฐและสถานศกึษาทกุแหง่ ลดธงคร่ึงเสา
เป็นเวลา ๓๐ วนัและให้ข้าราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐไว้ทกุข์มีก าหนด ๑ ปี ทัง้นีน้บัตัง้แตว่นัท่ี ๑๔ 
ตลุาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไปนัน้โรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพขอประกาศเพื่อให้ผู้ปกครองนกัเรียน ครูและบุคลากรได้รับ
ทราบและด าเนินการตามในสว่นกิจกรรมตา่งๆของโรงเรียนดงันี ้

๑. ทกุวนัศกุร์ท่ี ๔ ของเดือนให้นกัเรียนทกุคนแตง่ชุดนกัเรียนตามตารางเรียนปกติไม่วา่จะเป็นชุดพละหรือชุดนกัเรียน
จนถึงสิน้ปี ๒๕๕๙ 

๒. ไม่มีการจดังานวนัฮาโลวีนในปีนี ้
๓. ไม่มีการจดังานวนัลอยกระทงสว่นงานวนัสบืสานวฒันธรรมนานาชาติ (International Day Potluck Party) จะ
เลือ่นไปจดัในเดือนกมุภาพนัธ์วนัเวลาจะประกาศให้ทราบอีกครัง้ 

หากผู้ปกครองและนกัเรียนมีข้อสงสยัประการใด กรุณาติดตอ่ฝ่ายธุรการของโรงเรียนได้ตามวนัเวลาท าการ 


