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 15 มิถนุายน 2558 

เรียน ทา่นผู้ปกครอง 

เร่ือง  การปรับเวลาเรียนใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2558/59 

ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2558 เป็นต้นไป ทางโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนเวลาเรียนส าหรับแตล่ะวนัใหมเ่ล็กน้อยส าหรับทัง้วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค และ วทิยาเขตรามค าแหง 
โดยมีเหตผุลดงันี ้
 

1. ทางโรงเรียนมีเป้าหมายในการจดัเวลาเร่ิมเรียนให้สอดคล้องกบัโรงเรียนนานาชาติชัน้น าอื่นๆ ทัง้ในประเทศไทยและในภมิูภาคนี ้ซึง่สว่นใหญ่นัน้
เร่ิมต้นเช้ากวา่โรงเรียนของเรามาก 

2. ทางโรงเรียนตระหนกัถึงปัญหาการจราจรที่เกิดขึน้โดยทัว่ไประหวา่งการเดินทางมาโรงเรียน ทางโรงเรียนจงึต้องการที่จะลดปัญหาดงักลา่วให้มาก
ที่สดุเทา่ทีส่ามารถท าได้ 

3. นกัเรียนสว่นใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีในเวลาเช้า ทางโรงเรียนจึงต้องการที่จะเพ่ิมเวลาเรียนที่มีคณุภาพส าหรับนกัเรียนของเรา 

4. ทางโรงเรียนได้ขยายคาบเรียนส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาเป็น 60 นาที (จากปัจจบุนัที่ 50 นาที) และเพ่ิมให้มีชว่งเวลาระหวา่งเปลี่ยนคาบ
เรียน    - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียน 

5. ท้ายสดุ ทางโรงเรียนต้องการสร้างความมัน่ใจวา่นกัเรียนชัน้เล็กที่สดุของเรามีความสมดลุระหวา่งเวลาการเรียนรู้ที่มีคณุภาพและเวลาพกัผ่อน 
 

ล าดบัเวลาเรียนส าหรับแตล่ะวนัส าหรับปีการศกึษาหน้ามีดงัตอ่ไปนี ้
 

วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค 
 

วันจันทร์ 
7.45 น. : เคารพธงชาต ิ
7.50 น. : เร่ิมต้นคาบเรียนแรก 
14.45 น. : เลิกเรียน 
14.50-15.50 น. : กิจกรรมพิเศษนอกหลกัสตูร (วิชาเลือก)* 
 

วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหสับดี 
7.45 น. : เคารพธงชาต ิ
7.50 น. : เร่ิมต้นคาบเรียนแรก 
15.30 น. : เลิกเรียน (รวมกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสตูร-       ) 
 

วันศุกร์ 
7.45 น. : เคารพธงชาต ิ
7.50 น. : เร่ิมต้นคาบเรียนแรก 
14.45 น. : เลิกเรียน 
14.50-15.50 น. : กิจกรรมพิเศษนอกหลกัสตูร (วิชาเลือก) 
 
 

Early Years Campus:  
344 Mu 12 Ramkamhaeng 164 Road, Minburi, Bangkok 10510  
Tel:  0-2540-7122-3 Fax: 0-2540-7124 

Primary and Secondary Campus:  
55 Mu 9 Windsor Park Golf Club, Suwinthawong Road, Minburi,  
Bangkok 10510 Tel: 0-2989-4873 Fax: 0-2989-4094 

Email: enquiry@bromsgrove.ac.th    www.bromsgrove.ac.th 
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วิทยาเขตรามค าแหง 164 (ระดับชัน้พรี-เนอร์สเซอร์ร่ีและเนอร์สเซอร์ร่ี) 
 

วันจันทร์-วันศุกร์ 
8.00 น. : เคารพธงชาต;ิ เร่ิมต้นคาบเรียนแรก 
14.00 น. : เลิกเรียน 
14.00-14.15 น. : ผู้ปกครองรับบตุรหลานกลบับ้าน 
14.15-16.30 น. : บริการดแูลเด็กหลงัเลิกเรียน* 
 

วิทยาเขตรามค าแหง 164 (ระดับชัน้รีเซฟช่ันและนักเรียนชัน้ปีที่ 1) 
 

วันจันทร์ 
8.00 น. : เคารพธงชาต;ิ เร่ิมต้นคาบเรียนแรก 
14.00 น. : เลิกเรียน 
14.00-14.15 น. : ผู้ปกครองรับบตุรหลานกลบับ้าน 
14.00-15.00 น. : กิจกรรมพิเศษนอกหลกัสตูร (วิชาเลือก) 
14.15-16.30 น. : บริการดแูลเด็กหลงัเลิกเรียน* 
 

วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหสับดี 
8.00 น. : เคารพธงชาต;ิ เร่ิมต้นคาบเรียนแรก 
15.00 น. : เลิกเรียน (รวมกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสตูร-       ) 
15.00-15.15 น. : ผู้ปกครองรับบตุรหลานกลบับ้าน 
15.15-16.30 น. : บริการดแูลเด็กหลงัเลิกเรียน* 

 

วันศุกร์ 
8.00 น. : เคารพธงชาต;ิ เร่ิมต้นคาบเรียนแรก 
14.00 น. : เลิกเรียน 
14.00-14.15 น. : ผู้ปกครองรับบตุรหลานกลบับ้าน 
14.15-16.30 น. : บริการดแูลเด็กหลงัเลิกเรียน* 

 

หมายเหต ุรายละเอียดตามเคร่ืองหมาย * มีดงัตอ่ไปนี:้ 
 

1. กิจกรรมพิเศษนอกหลกัสตูร (ECAs ยอ่มาจาก Extra-curricular activities) เป็นสว่นหนึ่งของวนัเรียนส าหรับนกัเรียนในระดบัชัน้รีเซฟชัน่ถึงระดบัชัน้ปีที่ 13 
ในวนัองัคาร, วนัพธุและวนัพฤหสับด ี สว่นในวนัจนัทร์และวนัศกุร์กิจกรรมพิเศษนอกหลกัสตูรดงักลา่วจดัเป็นวิชาเลือก ส าหรับนกัเรียนทีส่ามารถจดัการ
เดินทางกลบับ้านได้เอง 

2. ในวนัจนัทร์-วนัศกุร์ ทางวิทยาเขตรามค าแหง 164 สามารถจดับริการดแูลเดก็หลงัเลิกเรียนได้จนถึงเวลา 16.30 น. (โดยทางโรงเรียนจะคิดอตัราคา่บริการใน
ราคายอ่มเยา) หากทา่นผู้ปกครองทา่นใดสนใจ กรุณาติดตอ่กบัทางโรงเรียนโดยตรง ผ่านทางคณุดวงรัตน์ (ฟวุ๊ฝวู)๋ 
 

ส าหรับทา่นผู้ปกครองแล้ว การปรับเวลาดงักลา่วอาจดเูป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ขอให้ทา่นผู้ปกครองโปรดมัน่ใจได้วา่การปรับเวลานัน้มีความส าคญัซึง่สง่ผลใน
เชิงบวกตอ่การเรียนรู้และการเป็นอยูท่ีด่ีของนกัเรียน ผมเช่ือมัน่วา่ทา่นจะเห็นถึงผลลพัธ์ในปีหน้านี ้หากทา่นผู้ปกครองมีข้อสงสยั กรุณาติดตอ่มิสชาร์ลอตต์ กรีฟส์ ผู้ชว่ย
หวัหน้าฝ่ายประถมศกึษา แผนกปฐมวยั ประจ าปีการศกึษา2558/59 ได้ที่อีเมล์ cgreaves@bromsgrove.ac.th หรือที่มิสเตอร์แมทธิว ซาเวจ รองครูใหญ่ได้ที่ 
msavage@bromsgrove.ac.th ครูทัง้สองทา่นมีความยินดีที่จะไขข้อข้องใจตา่งๆของทา่น 
 

ขอแสดงความนบัถืออยา่งสงู 

  
ดร.แดน มวัร์ 

ครูใหญ่    

mailto:cgreaves@bromsgrove.ac.th
mailto:msavage@bromsgrove.ac.th

