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7 กนัยายน 2558 

เรียน ทา่นผู้ปกครอง 

พวกเราได้เร่ิมต้นปีการศกึษาใหมท่ี่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น  ผมปลืม้ปิติที่ได้ทราบถึงเสยีงตอบรับในเชิงบวกจากทา่นผู้ปกครองและนกัเรียนใน

เร่ืองภาพลกัษณ์ใหมข่องโรงเรียนที่เต็มไปด้วยสิง่อ านวยความสะดวกใหม่ๆ   

การบ้าน 

เมื่อโรงเรียนน านโยบายและความคิดริเร่ิมใหมม่าปรับใช้ บางครัง้อาจก่อให้เกิดความกงัวลในหมูน่กัเรียนและผู้ปกครอง อยา่งไรก็ดี ทางโรงเรียนจะ

พฒันาและปรับปรุงด้านวชิาการอยา่งตอ่เนื่องไปได้นัน้ จ าเป็นจะต้องมีการเปลีย่นแปลงที่เป็นประโยชน์ของนกัเรียนทกุคน ในปีการศกึษานี ้ทาง

โรงเรียนได้น านโยบายการท าการบ้านแบบใหม ่ท่ีจะช่วยสนนัสนนุ ท้าทายและพฒันาด้านวชิาการของบตุรหลานของทา่น นโยบายใหมด่งักลา่ว

ได้รับการแนะน าและอธิบายอยา่งละเอียดแก่นกัเรียนและผู้ปกครองเมื่อสปัดาห์ที่ผา่นมา ผมได้ทราบเสยีงตอบรับในเชิงบวกจากทา่นผู้ปกครองที่

เข้าร่วมเวิร์คช็อบเมื่อวนัศกุร์ที่แล้ว ซึง่พอใจและตื่นเต้นในความเปลีย่นแปลงดงักลา่ว เพราะเป็นการเปลีย่นแปลงที่เอือ้ประโยชน์โดยตรงตอ่การ

เรียนของนกัเรียน หากทา่นไมไ่ด้เข้าร่วมในเวิร์คช็อบดงักลา่ว และยงัมีข้อสงสยัเก่ียวกบัเร่ืองนโยบายใหม ่กรุณาติดตอ่มิสซิสรูธ ยงั หัวหน้าฝ่าย

มธัยมศกึษาที่อีเมล์ ruyoung@bromsgrove.ac.th  หรือ มิสฮนันา่ห์ เบ็นเน็ตต์ ได้ที่อีเมล์ หวัหน้าฝ่ายประถมศกึษาที่อีเมล์ 

hbennett@bromsgrove.ac.th. 

กิจกรรมหลังเลิกเรียน (ECAs) ประจ าภาคเรียนที่ 1 

ผมและมิสเตอร์เอลเลยีต ดายย์ หวัหน้าฝ่ายพฒันาการกีฬา ท างานร่วมกนัอยา่งหนกัในการจดัท าร่างกิจกรรมหลงัเลกิเรียน (ECAs) ที่นา่สนใจ

ตา่งๆ ประจ าภาคเรียนที ่1 กิจกรรมหลงัเลกิเรียนดงักลา่วจะเร่ิมต้นขึน้ในวนันี ้วนัจนัทร์ที่ 7 กันยายน  ความหลากหลายและคณุภาพของ

กิจกรรมหลงัเลกิเรียนส าหรับภาคเรียนนี ้นบัวา่เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนไมเ่คยมีมาก่อน ผมมัน่ใจเป็นอยา่งยิ่งวา่นกัเรียนของเราจะเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลกัสตูรกบัทางโรงเรียนกนัอยา่งพร้อมเพรียง ในความเป็นจริงแล้ว นบัตัง้แตว่นัท่ีได้สง่จดหมายแจ้งกิจกรรมเสริมหลกัสตูร (ECAs)  
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ผู้ปกครองควรมีระยะเวลาในการพิจารณาเลอืกกิจกรรม ก่อนสง่ใบตอบรับกิจกรรมส าหรับบตุรหลานกลบัให้ทางโรงเรียน ทัง้นี ้การบรรจกิุจกรรมที่

นา่สนใจอนัหลากหลายเข้าไว้ด้วยกนันัน้ ต้องใช้ระยะเวลาการวางแผนและผมไมต้่องการท่ีจะชะลอก าหนดเร่ิมต้นกิจกรรมหลงัเลกิเรียน 

(ECAs)ให้ช้าออกไปอีกหนึง่สปัดาห์ ผมขอยืนยนัให้ทา่นผู้ปกครองมัน่ใจได้วา่ในภาคเรียนที่ 2 ทางโรงเรียนจะขยายระยะเวลา ตัง้แตก่ารสง่

จดหมายแจ้ง ไปจนถงึก าหนดในการสง่ใบตอบรับกิจกรรมให้เพิ่มขึน้อยา่งแนน่อน 

ที่จอดรถ ทางเข้าโรงเรียน และบัตรผู้ปกครอง วทิยาเขตวินด์เซอร์ปาร์ค 

ส าหรับปีการศกึษานี ้ทางโรงเรียนมีความพยายามเป็นอยา่งยิง่ในการดแูลด้านมาตรการรักษาความปลอดภยัให้เข้มงวด เพื่อให้มัน่ในวา่นกัเรียนมี

ความปลอดภยัภายในบริเวณโรงเรียน ดงันัน้ ผมขอแจ้งขัน้ตอนมาตรการตา่งๆ ในวิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์คซึง่จะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต ่วันจนัทร์ที่ 

14 กนัยายน ดงันี ้

1) ลานจอดรถทีว่ิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค – ผู้ปกครองสามารถจอดรถได้ที่ลานจอดใหญ่ส าหรับผู้ปกครอง  ซึง่เปลีย่นมาอยูต่รงข้ามทางเข้า

หลกัของอาคารเรียน/อาคารศนูย์ศิลปะการแสดงฯ สว่นรถโรงเรียนท่ีจอดรับ-สง่นกัเรียนและรถพนกังานนัน้จะใช้ที่จอดรถฝ่ังซ้ายมือ เมื่อ

ผา่นประตโูรงเรียนเข้ามาแล้ว  ผมได้แนบภาพประกอบเพื่อแสดงพืน้ท่ีจอดรถมากบัจดหมายนีด้้วย 

2) ทางเข้า-ออกอาคาร/ภายในโรงเรียน วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค –ทางเดินเข้าด้านซ้าย (ราวเฮ้าส์) จะเปิดให้เฉพาะนกัเรียนที่โดยสารรถ

โรงเรียนเข้าออกในชว่งเวลารับสง่นกัเรียนเทา่นัน้ ทา่นผู้ปกครองและนกัเรียนที่ไมไ่ด้มาโดยรถโดยสารนกัเรียน กรุณาใช้ทางเดินเข้าออก

ทางหลกัซึง่มีป้อมรักษาความปลอดภยัใหมเ่ทา่นัน้ การก าหนดทางเดินเข้า-ออกแบบใหมน่ี ้เพื่อปรับปรุงการรักษาความปลอดภยัใน

บริเวณโรงเรียน  

3) บตัรผู้ปกครอง – ขอความกรุณาผู้ปกครองทกุทา่น คล้องบตัรผู้ปกครองเมื่อเข้ามาภายในบริเวณอาคารเรียน แตล่ะครอบครัวสามารถท า

บตัรผู้ปกครองได้ 3 บตัร ส าหรับสมาชิกในครอบครัว/คนขบัรถ/แมบ้่าน ฯลฯ โดยไมเ่สยีคา่ใช้จา่ยใดๆ หากต้องการบตัรผู้ปกครองเพิ่ม 

สามารถติดตอ่ขอท าเพิม่ได้ในราคาบตัรละ 100 บาท หากทา่นยงัไมม่ีบตัรผู้ปกครองหรือบตัรเดมิสญูหาย กรุณาติดตอ่ออฟฟิศของ

โรงเรียนเพื่อถา่ยรูปและด าเนินการจดัท าบตัรผู้ปกครองดงักลา่วภายในสปัดาห์หน้า ในกรณีที่ทา่นลมืน าบตัรผู้ปกครองมาด้วย ขอความ

กรุณาแลกบตัรผู้มาตดิตอ่ โดยใช้ประจ าตวัประชาชน/ใบขบัขี่ได้ที่ป้อมรักษาความปลอดภยัที่ทางเข้าหลกั 

4) สติกเกอร์ตดิหน้ารถยนต์ -  ขอความกรุณาผู้ปกครองทกุทา่น ติดสติกเกอร์โรงเรียนที่กระจกรถยนต์เมื่อเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน หาก

ทา่นยงัไมม่ ีสติกเกอร์ติดหน้ารถยนต์ กรุณาติดตอ่ขอรับได้ทีอ่อฟฟิศของโรงเรียน  
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บัตรผู้ปกครอง และสถานที่จอดรถวทิยาเขตรามค าแหง 164 

การรักษาความปลอดภยัในวิทยาเขตรามค าแหง 164 นัน้ มีความส าคญัเทยีบเทา่กนั ผู้ปกครองทกุทา่นท่ีเข้ามาในบริเวณโรงเรียนตัง้แตว่นัจนัทร์ที่ 

14 กนัยายน เป็นต้นไป จะต้องคล้องบตัรผู้ปกครองให้เห็นอยา่งชดัเจน หากทา่นต้องการท าบตัรผู้ปกครอง กรุณาติดตอ่คณุฟวุ๊ฝวูท๋ีอ่อฟฟิศของ 

โรงเรียนภายในสปัดาห์หน้า หากทา่นไมม่ีบตัรผู้ปกครอง ขอความกรุณาแลกบตัรผู้ตดิตอ่ โดยใช้บตัรประชาชน/ใบขบัขี่ ทัง้นี ้ทางโรงเรียนหวงัวา่

ผู้ปกครองทกุทา่นจะคล้องบตัรผู้ปกครองทกุครัง้ที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียน 

เพื่อเป็นการหลกีเลีย่งการจราจรที่คบัคัง่ในซอยโรงเรียนในช่วงเวลาเช้า โรงเรียนใคร่ขอสนบัสนนุให้ทา่นผู้ปกครองใช้บริการจดุจอดสง่นักเรียน

ระหวา่งช่วงเวลา 07.30-08.00  ปัจจบุนัจดุจอดสง่นกัเรียนนีอ้ยูด้่านในโรงเรียน ท่านสามารถขบัรถเข้าทีจ่อดรถของโรงเรียนและขบัไปตามทางเพื่อ

หยดุรถและสง่บตุรหลานของทา่นลงที่ประตขู้างสระวา่ยน า้   

 ส าหรับทา่นผู้ปกครองที่ประสงค์จอดรถเพื่อเดินพาบตุรหลานเข้ามาสง่ในโรงเรียน ทา่นสามารถเลอืกจอดรถได้จากสามทางเลอืกนี  ้

1)      พืน้ท่ีวา่งข้างรัว้โรงเรียน 

2)      ลานจอดรถของโรงแรมธารา การ์เด้น  ฝ่ังตรงข้ามโรงแรม ด้านในสดุ ส าหรับการจอดระหวา่งช่วงเวลา 07.30-08.30น. และ 13.30-15.30น. 

เทา่นัน้ โดยไมม่คีา่ใช้จ่าย 

3)      ลานจอดรถของอาคารยพูีเอ ทัง้สองฝ่ังของถนน ทัง้นีข้อความกรุณาทา่นผู้ปกครองโปรดช าระคา่ที่จอดรถเป็นเงิน 20 บาทตอ่ครัง้ที่จอด แก่

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัของอาคารยพูเีอโดยตรง และโปรดเก็บใบเสร็จเพื่อเป็นหลกัฐานการช าระเงินเมือ่ทา่นน ารถออกจากที่จอดรถ 

 

รายงานประจ าสัปดาห์ 

ส าหรับปีการศกึษานี ้คณะผู้บริหาร จะเขยีนรายงานประจ าสปัดาห์ในเว็บไซต์โรงเรียนตัง้แตส่ปัดาห์หน้าเป็นต้นไป กรุณาอา่นขา่วสารเพิ่มเติม

ตา่งๆ ของทางโรงเรียนเพื่อท่ีทา่นจะได้ติดตามขา่วสารท่ีเก่ียวกบับตุรหลานของทา่นโดยตรง ด้วยการเยีย่มชมเว็บไซต์ของเรา  

ขอแสดงความนบัถือ 

 

ดร.แดน มวัร์ 

ครูใหญ่ & หวัหน้าฝ่ายบริหาร 

 




