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สว่นท่ี 1: ขอ้มูลสาํหรับผูป้กครองทา่นใหม่ 
  
การเร่ิมตน้ท่ีโรงเรียนใหมอ่าจจะดูเหมือนเป็นเร่ืองงา่ย 
แมแ้ตนั่กเรียนท่ีเคยมีประสบการณ์ในโรงเรียนท่ีมีหอพักมากอ่นกต็ามอาจคดิเชน่นัน้ อาคารเรียนขนาดใหญ่ 
พ้ืนท่ีกวา้งขวาง เพ่ือนๆนักเรียนและคุณครูคนใหมอี่กมากมายท่ีตอ้งทาํความรู้จัก 
รวมไปถึงการศกึษาเพ่ือให้นักเรียนประสบความสาํเร็จกับการสอบGCSE 
นักเรียนลว้นตอ้งการเวลาในการปรับตัวและทาํให้นักเรียนรู้สกึเหน่ือยลา้ไปกับกิจกรรมตา่งๆเหลา่น้ี 
บุคลากรของเราจึงพร้อมเสมอท่ีจะดูแลและคอยชว่ยเหลือนักเรียนในทุกๆดา้น 
และหากทา่นผูป้กครองมีความกังวลหรือขอ้สงสัยประการใดกรุณาติดตอ่หัวหน้าหอพักของบุตรหลานของทา่
นเพ่ือท่ีเราจะไดแ้กไ้ขไดอ้ยา่งรวดเร็ว เรามีความประสงคท่ี์จะทาํงานโดยใกลชิ้ดกับทา่นผูป้กครอง  
ซ่ึงหากเกิดปัญหาใดๆข้ึน ทางเราตอ้งการปรึกษากับทา่นโดยเร็ว 
ทา่นผูป้กครองสามรถติดตอ่ไดทั้ง้ครูใหญฝ่่ายประถมและฝ่ายมัธยม หัวหน้าหอพักท่ีบุตรหลานของทา่นพักอยู่ 
หรือคุณครูประจาํชัน้ของนักเรียน 
 
 

1. การสื่อสารกับผูป้กครอง 
 

สาํหรับการติดตอ่เก่ียวกับความเป็นอยูข่องนักเรียนในหอพัก 
บุคคลท่ีทา่นสามารถติดตอ่ไดเ้ป็นอันดับแรกคือหัวหน้าหอพักชัน้มัธยมศกึษา (ชัน้ปีท่ี 9-13) มิส ดรูว์ 
และหัวหน้าหอพักชัน้ประถมศกึษา (ชัน้ปีท่ี 2-8) มิส เจมมา่ 
และบุตรหลานของทา่นจะมีครูประจาํชัน้ท่ีทา่นสามารถติดตอ่ไดเ้สมอทางอีเมล 
หากทา่นมีขอ้สงสัยเก่ียวกับบุตรหลานของทา่น 
กรุณาติดตอ่บุคลากรของโรงเรียนไดท้างเวบ็ไซตข์องโรงเรียน  
 
หากทา่นมีขอ้สงสัยหรือกังวลเป็นพิเศษทางเรายนิดีท่ีจะทาํการนัดหมายให้ทา่นผูป้กครองเขา้ปรึกษาคุณครูให
ญป่ระจาํระดับชัน้ประถมศกึษาและมัธยมศกึษา 
หลังจากท่ีทา่นไดพู้ดคุยกับคุณครูหัวหน้าหอพักและครูประจาํชัน้แลว้ 
 
ทา่นสมารถเขา้ดูปฏิทนิประจาํปีการศกึษาซ่ึงแจง้ให้ทราบเก่ียวกับกิจกรรมตา่งๆของโรงเรียนและกิจกรรมของ
หอพักในเทอมนัน้ๆ วันประชุมผูป้กครอง รวมถึงวันเรียนและวันหยุด ไดท้างเวบ็ไซตข์องโรงเรียน   
 
ทา่นสามารถเขา้ถึงขา่วสารของโรงเรียนไดท้างเวบ็ไซตข์องเราซ่ึงอัพเดตอยูเ่สมอ  
นอกจากนัน้จดหมายแจง้ขา่วสารตา่งๆจะถูกสง่ถึงทา่นผา่นทางอีเมล 
ดังนัน้เราจึงตอ้งการให้ทา่นยืนยันวา่อีเมลของทา่นเป็นอีเมลท่ีทา่นใชอ้ยูใ่นปัจจุบันเพ่ือท่ีทา่นจะไดไ้มพ่ลาดข่
าวสารของโรงเรียน 
ในสว่นของรายงานนัน้ นักเรียนจะไดรั้บฉบับรายงานผลการเรียนรวมถึงผา่นทางอีเมลของทา่นดว้ยเชน่กัน  

 
 
โปรดติดตามเราผา่นชอ่งทางโซเชียลมีเดีย ดังน้ี 
 
Facebook ของโรงเรียน:  https://www.facebook.com/bist.main/  
Facebook ของหอพักนักเรียน:  https://www.facebook.com/BISTBoarding2016to2017/  
เวบ็ไซต:์  http://www.bromsgrove.ac.th  
 

ในดา้นการสื่อสาร เรามีบุคลากรผูส้ามารถสื่อสารและอาํนวยความสะดวกในการแปลไดทั้ง้ภาษาไทย จีน  

เกาหลี และอังกฤษไดเ้ป็นอยา่งดี หากทา่นท่ีตอ้งการติดตอ่สื่อสารกับเรานอกเหนือจากภาษาท่ีกลา่วมาขา้งตน้ 

กรุณาตรวจสอบขอ้ความของทา่นวา่เราสามารถแปลขอ้ความนัน้ได้ 
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2. สมาคมครูและผูป้กครอง รวมถึงกิจกรรมตา่งๆของโรงเรียน 

  
โรงเรียนนานาชาติบรอมสโ์กรฟประเทศไทย (BIST) 
ไดจั้ดตัง้สมาคมครูและผูป้กครองข้ึนสว่นหน่ึงเพ่ือระดมทุน 
หากแตภ่ารกิจหลักของสมาคมครูและผูป้กครองคือการทาํให้บรรยากาศภายในโรงเรียนอบอุน่และดูแลกันเส
มือนครอบครัว รวมทัง้ชว่ยเหลือในการจัดกิจกรรมตา่งๆ 
  
ทางโรงเรียนยนิดีตอ้นรับผูป้กครองทุกทา่นเขา้มาสนับสนุนและมีสว่นร่วมกับทุกกิจกรรมของโรงเรียน  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เกมสก์ารแขง่ขันกีฬาภายใน ละครเวที คอนเสร์ิต และกิจกรรมพิเศษตา่งๆอาท ิ
เทศกาลลอยกระทง เทศกาลสงกรานต ์ 
 

 
3. ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียน 
 
a) การจัดหมวดหมูนั่กเรียน  
 
โรงเรียนมุง่ม่ันสง่เสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต และอารมณ์ท่ีดี 
เราจึงให้ความสาํคัญกับความสุขและคุณภาพชีวติท่ีดีของนักเรียนในรัว้บรอมสโ์กรฟของเรา  
ซ่ึงจุดเดน่ของสวัสดิภาพของนักเรียนนัน้รวมอยูใ่นการจัดหมวดหมูนั่กเรียนเป็นบา้นตา่งๆ บา้นทัง้ 3 
หลังในรัว้บรอมสโ์กรฟเปรียบเสมือนครอบครัวท่ีมอบความรู้สกึอันอบอุน่และความสามัคคีให้นักเรียน 
แตล่ะบา้นจะมีหัวหน้าประจาํบา้นซ่ึงมีผูดู้แลคือมิสเตอร์แอนดรูว ์วลิเลียมส ์
ผูช้ว่ยฝ่ายปกครองระดับชัน้มัธยมศกึษา 
 
 
b) คุณครูชัน้ประถมศกึษา 
นักเรียนชัน้ประถมศกึษาใชเ้วลาสว่นมากอยูกั่บครูประจาํชัน้ 
ดังนัน้คุณครูประจาํชัน้จึงเป็นผูท่ี้สามารถตอบคาํถามหรือให้คาํปรึกษาทัง้ดา้นการเรียนหรือสวัสดิภาพของนัก
เรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
นอกจากนัน้คุณครูประจาํชัน้แตล่ะทา่นจะเขา้ร่วมกิจกรรมสง่เสริมพัฒนาการทางการศกึษาและกิจกรรมนันท
นาการตา่งๆกับนักเรียนหอพัก 9 ครัง้ตอ่ปีการศกึษา 
 
 
c) คุณครูประจาํชัน้มัธยมศกึษา 
 
นักเรียนทุกคนจะอยูภ่ายใตค้วามดูแลของอาจารยป์ระจาํชัน้และระบบการสอนนัน้กมี็บทบาทสาํคัญมากเชน่กั
น อาจารยป์ระจาํชัน้จะมีหน้าท่ีดูแลทัง้ดา้นพัฒนาการทางการเรียน กิจกรรมเพิม่เติมนอกหลักสูตร 
พัฒนาการในการเขา้สังคมและยังเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีของนักเรียนรวมถึงเป็นแรงกระตุน้ท่ีสง่เสริมให้นักเรียนได้
เกบ็เก่ียวผลประโยชน์จาการเรียนรู้ให้ไดม้ากท่ีสุดในรัว้บรอมสโ์กรฟ 
โดยนักเรียนจะไดใ้ชเ้วลากับคุณครูประจาํชัน้ทุกเชา้ 
 

 
d) คุณครูหัวหน้าหอพัก 
 
นอกเหนือจากบุคลากรภายในโรงเรียนแลว้ 
หัวหน้าหอพักชัน้ปลาย(มิสดรูว)์และหัวหน้าหอพักชัน้ตน้(มิสเจมมา)ไดรั้บหน้าท่ีดูแลพัฒนาการของนักเรียน
หอพักจากทัง้ครูใหญชั่น้มัธยมศกึษา ประถมศกึษา ผูอ้าํนวยการโรงเรียน และทา่นผูป้กครอง 
หากทา่นมีขอ้สงสัยคือขอ้กังวลใดๆเก่ียวกับการเรียนของนักเรียน 
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ทา่นสามารถติดตอ่หัวหน้าหอพักชัน้ปลาย(มิสดรูว)์และหัวหน้าหอพักชัน้ตน้(มิสเจมมา)ไดโ้ดยตรงเพ่ือประสา
นงานกับคุณครูท่ีเกียวขอ้งตอ่ไป 
 
 
4. ระเบียบวนัิย 
 
โรงเรียนมุง่หวังให้นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 
จุดมุง่หมายของการมีระเบียบวนัิยภายในโรงเรียนเพ่ือสง่เสริมการมีวนัิยตอ่ตนเอง มีความรับผิดชอบ 
ความเช่ือถือไวว้างใจได ้และการมีจิตสาธารณะ  
เราให้ความสาํคัญกับความสัมพันธท่ี์ดีระหวา่งบุคลากรและนักเรียนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของระเบียบวนัิยท่ีดี

 
 

โรงเรียนไดช้ี้แจงกฎระเบียบตา่งๆ กับนักเรียนอยา่งชัดเจน 
ซ่ึงการละเมิดกฎนัน้จะถูกดาํเนินการอยา่งเคร่งครัด 
การกล่ันแกลง้นับเป็นประเดน็ร้ายแรงท่ีอาจนําไปสูก่ารพักการเรียนหรือพน้จากสภาพความเป็นนักเรียน 
หากนักเรียนครอบครองหรือใชส้ารเสพติดบทลงโทษคือการให้ออกจากโรงเรียน  
หากนักเรียนครอบครองหรือด่ืมแอลกอฮอลจ์ะนํามาซ่ึงการพักการเรียน 
และโทษของการมีความสัมพันธเ์ชิงชูส้าวคือพน้จากสภาพความเป็นนักเรียน  
 
ในบทเรียนวชิาสุขศกึษาของเรา เรามักพูดคุยเก่ียวกับเร่ืองการกล่ันแกลง้ โทษของสารเสพติด แอลกอฮอล ์
และการสูบบุหร่ี อีกทัง้นักเรียนยังไดรั้บการแนะนําในเร่ืองของการปฏิบัติตัวหรือสร้างความสัมพันธกั์บผูอ่ื้น 
 
โดยมีกฎระเบียบท่ีสาํคัญดังตอ่ไปน้ี:  
 
1) สิง่ของเคร่ืองใชส่ว่นตัว: ควรระบุช่ือลงบนสิง่ของสว่นตัวอยา่งชัดเจน 
และไมแ่นะนําให้นักเรียนนําสิง่ของมีคา่มาโรงเรียน 
 
2) การประกัน: โรงเรียนไมรั่บผิดชอบตอ่สิง่ของท่ีสูญหายหรือเสยีหายใดๆทัง้สิน้  
ทางโรงเรียนแนะนําให้ทา่นทาํประกันสว่นบุคคลเพ่ือป้องกันการสูญเสยีทรัพยส์นิหากเกิดเหตุดังกลา่วข้ึน 
 
3) เงนิ: ทางหอพักอาจดาํเนินการการเงนิตา่งๆภายใน 
แตนั่กเรียนสว่นมากมีบัญชีสว่นตัวหรือให้หอพักดูแลเงนิสาํหรับคา่ใชจ้า่ยตา่งๆของนักเรียน 
ซ่ึงเรายนิดีท่ีจะดูแลเงนิสว่นดังกลา่วของนักเรียนโดยแบง่จาํนวนเงนิให้แตล่ะสัปดาหเ์พ่ือซ้ือขนมหรือใชจ่า่ยใ
นการไปทริปตา่งๆ ทา่นสามารถระบุจาํนวนเงนิท่ีตอ้งการแบง่ให้นักเรียนในแตล่ะครัง้กับเราได้  
ทางเรายังไดย้ ํา้เตือนกับนักเรียนอยูเ่สมอวา่ไมค่วรพกเงนิจาํนวนมากติดตัวหรือแมแ้ตท่ิ้งไวใ้นห้องพักกต็าม  
นักเรียนควรฝากเงนิไวกั้บออฟฟิศของหอพักเพ่ือความปลอดภัย หากทา่นไมส่ะดวกหรือมีเหตุจาํเป็น  
ทา่นสามารถติดตอ่กับทางเราเพ่ือจัดการการโอนเงนิเขา้โรงเรียนและจัดแจงสูบั่ญชีประจาํตัวบุตรหลานของท่
านได้ 
 
4) รถยนต:์ นักเรียนหอพักไมส่ามารถนํารถยนตม์าโรงเรียนได้  
 
5) ความปลอดภัยสว่นบุคคล: เรามีกฎระเบียบวา่ดว้ยการเขา้-ออกหอพักในชว่งเยน็ท่ีเคร่งครัด 
เชน่เดียวกับการออกไปสุดถนนดา้นหน้าทางเขา้สนามกอลฟ์หลังเลิกเรียน 
บางครัง้นักเรียนอาจไมเ่หน็ถึงความสาํคัญของกฎเหลา่น้ีซ่ึงแทจ้ริงแลว้กฎเหลา่น้ีตา่งถูกตัง้ข้ึนมาเพ่ือความปล
อดภัยของนักเรียนเอง และเรายังมีการเชค็ช่ือเป็นประจาํ 
 
6) กฎระเบียบวา่ดว้ยการสูบบุหร่ีและการด่ืมแอลกอฮอล: การสูบบุหร่ี ด่ืมแอลกอฮอล หรือนํา 
แอลกอฮอลเขา้มาภายในบริเวณวทิยาเขตลว้นผิดระเบียบทัง้สิน้  
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7) โทรศัพทมื์อถือ: 
การใชโ้ทรศัพทมื์อถือระหวา่งวันภายในโรงเรียนนัน้เป็นไปอยา่งเขม้งวดภายใตร้ะเบียบของโรงเรียน  
เราไดก้าํชับนักเรียนหอพักให้ร่วมมือปฎบัิติตามกฎทัง้ในชว่งระหวา่งเขา้ร่วมกิจกรรมพัฒนาการศกึษาและเวล
าเขา้นอนดว้ยเชน่กัน แทจ้ริงแลว้นักเรียนสามารถใชเ้คร่ืองมือสื่อสารไดใ้นชว่งกิจกรรมพัฒนาการศกึษา  
หากแตต่อ้งอยูภ่ายใตดุุ้ลยพินิจของครู นักเรียนตัง้แตชั่น้ปีท่ี 9 
ข้ึนไปจะตอ้งเกบ็โทรศัพทมื์อถือและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิคสต์า่งๆไวใ้นห้องชาร์จแบตเตอร่ีตลอดทัง้คืน  
ทัง้น้ีเพ่ือชว่ยให้นักเรียนนอนหลับไดดี้ยิง่ข้ึนเม่ืออยูห่า่งจากหน้าจอ  
จากนัน้นักเรียนจึงสามารถนําเคร่ืองมือสื่อสารตา่งๆท่ีชาร์จไวไ้ดใ้นเวลาท่ีเหมาะสมชว่งเชา้ 
และหากนักเรียนคนใดมาสายอยา่งตอ่เน่ืองจะตอ้งฝากโทรศัพทมื์อถือตลอดคืนดว้ยเชน่กัน  
 
8) ระเบียบหอพักเพิม่เติมจากระเบียบของโรงเรียน  ซ่ึงระเบียบดังกลา่วจะถูกติดไวใ้นหอพัก  
ระเบียบสว่นใหญนั่น้สอดคลอ้งกับคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องนักเรียนบรอมสโ์กรฟ 
และเรายังอธิบายให้นักเรียนไดท้ราบถึงท่ีมาของแตล่ะกฎระเบียบอีกดว้ย  

 
5. การกล่ันแกลง้ ขม่เหงรังแก 
 
นักเรียนลว้นทราบดีถึงกฎระเบียบท่ีชัดเจนของโรงเรียนเก่ียวกับการกล่ันแกลง้ผูอ่ื้นซ่ึงเป็นการกระทาํท่ีไมเ่ป็
นท่ียอมรับ รวมไปถึงการดูหมิน่และทาํให้ผูอ่ื้นเสื่อมเสยี ซ่ึงคุณครูทุกคนไมล่ะเลยและคอยสังเกตอยูเ่สมอ  
ไมมี่ควรมีนักเรียนคนใดท่ีไมมี่ความสุขเน่ืองจากการกล่ันแกลง้ทัง้การทาํร้ายทางร่างกายหรือคาํพูดท่ีเกิดข้ึนใ
นโรงเรียน 
นักเรียนและทา่นผูป้กครองวางใจไดว้า่ทางเราจะตรวจสอบหาความจริงให้กับทุกๆรายงานเก่ียยวกับการกล่ัน
แกลง้โดยรอบคอบ นุ่มนวล หากแตห่นักแน่น  

 
6. การปกป้องคุม้ครองนักเรียน 
 
โรงเรียนมีนโยบายขัน้ตอนการดาํเนินการตา่งๆเพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน 
ทางหอพักนัน้ประสานการทาํงานกับสว่นโรงเรียนอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือให้ม่ันใจวา่นักเรียนหอพักนัน้มีสวัสดิภาพ
ท่ีดี 
อีกทัง้คุณครูและเจา้หน้าท่ีหอพักลว้นไดรั้บการอบรมเร่ืองความปลอดภัยทุกตน้ปีการศกึษาเป็นประจาํทุกปี

 
 

 
7. ความเสมอภาคทางโอกาส 
  
โรงเรียนมุง่ม่ันท่ีจะปฏิบัติการจัดเตรียมตอ่นักเรียนทุกคนอยา่งเทา่เทียมกันไมว่า่จะมีความแตกตา่งในดา้นเพ
ศ เช้ือชาติ สผิีว ภาษา ศาสนา ความคดิเหน็ทางการเมือง หรือความคดิเหน็ในเร่ืองตา่งๆ 
รวมไปถึงความแตกตา่งของสัญชาติ สถานะทางสังคม ฐานะ ชาติกาํเนิด หรือสถานะอ่ืนๆ 
 

 
8. ดา้นสุขภาพ 
  
บทบาทของห้องพยาบาลและการจัดการการรักษาดาํเนินการโดยฝ่ายรับสมัครนักเรียนใหม่ 
ซ่ึงสาํคัญเป็นอยา่งมากท่ีคุณครูหัวหน้าหอพักจะเกบ็สาํเนาบัตรประจาํตัว 
และเอกสารประกันตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้งของนักเรียนในการให้การรักษายามจาํเป็น  
  

 
9. อุบัติเหตุ 
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โรงเรียนมีบุคลากรผูดู้แลดา้นสุขภาพและความปลอดภัย 
รวมถึงนโยบายของโรงเรียนเองท่ีครอบคลุมในดา้นน้ีดว้ยเชน่กัน  
ทา่นผูป้กครองจะไดรั้บการแจง้ให้ทราบในทุกๆอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับบุตรหลานของทา่น  
และโรงเรียนจะเกบ็บันทึกรายละเอียดของอุบัติเหตุนัน้ๆ 
และทางโรงเรียนจะแจง้ให้ทราบหากบุตรหลานของทา่นไดรั้บการพยาบาลรักษาท่ีมากกวา่การปฐมพยาบาล  

 
  
10. อัคคีภัย 
  
เพ่ือความปลอดภัยในการรับมือกับเหตุเพลิงไหม้  
โรงเรียน ไดติ้ดสัญลักษณ์แสดงทางหนีไฟไวท่ั้วบริเวณหอพักและห้องพักของนักเรียน 
รวมถึงยังมีการฝึกซอ้มหนีไฟทัง้ในเวลาท่ีอยูห่อพักและเวลาเรียน 
และบุคลากรทุกคนไดรั้บการฝึกฝนการรับมือกับเหตุเพลิงไหมทุ้กตน้ปีการศกึษา  

 
 
11. มาตรฐานของหอพักท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพขัน้พ้ืนฐานจากประเทศอังกฤษ 
 
โรงเรียนของเราไดใ้ชร้ะบบหอพักของสมาคมโรงเรียนหอพักระบบอังกฤษ 
ซ่ึงถูกพัฒนาและไดใ้ชกั้นอยา่งแพร่หลายในเครือสหราชอณาจักรและระดับสากล 
การใชม้าตรฐานน้ีเป็นการสง่เสริมการขัน้ตอนในการปฏิบัติงานตา่งๆของระบบหอพักของเราให้มีประสทิธิภา
พ  นับไดม้าตรฐานน้ีถือเป็นภาพลักษณ์และจุดเดน่ของโรงเรียนเลยทีเดียว  

 
 

12.  บทลงโทษ 
 

1) คุณครูสามารถเพิม่โทษให้กับนักเรียนหากนักเรืยนไมตั่ง้ใจเรียนในห้องหรือไมส่ง่งานท่ีมอบหมายใ
ห้ 
โดยนักเรียนตอ้งทาํงานท่ีถูกมอบหมายให้เสร็จในชว่งเยน็หรือชว่งพักกลางวันซ่ึงคุณครูสามารถชว่ย
เหลือนักเรียนในการทาํงานนัน้ได้  

2) คุณครูหอพักจะพูดคุยเร่ืองบทลงโทษกับนักเรียนท่ีพลาดการเรียกช่ือ 
ไมพ่ยายามมีสว่นร่วมกับกิจกรรมตา่งๆ หรือไมฝ่ากเคร่ืองมือสื่อสารในชว่งกลางคืน  

3) การพักการเรียนแตยั่งอยูภ่ายในบริเวณโรงเรียนจะถูกหยบิยกมาใชต้อ่เม่ือนักเรียนฝ่าฝืนระเบียบขอ
งโรงเรียนขัน้ร้ายแรงหรือไมตั่ง้ใจเรียน  
ซ่ึงโทษน้ีอยูดุ่ลยพินิจของคุณครูใหญฝ่่ายมัธยมและฝ่ายประถม 
และทางโรงเรียนจะแจง้ให้ทา่นผูป้กครองทราบเม่ือบุตรหลานของทา่นไดรั้บโทษน้ี  

4) โทษพักการเรียนภายในโรงเรียนเป็นโทษท่ีไมไ่ดใ้ชบ้อ่ยนัก  
จุดประสงคข์องโทษน้ีเพ่ือไมใ่ห้กระทบกับการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายของนักเรียนหรือรบกวนผูป้ก
ครอง ถึงแมใ้นบางกรณีอาจถึงขัน้พักการเรียนท่ีบา้น 
แตจุ่ดประสงคข์องโทษน้ีเป็นไปเพ่ือให้นักเรียนออกจากสังคมท่ีพวกเขาใชชี้วติอยูเ่พียงช่ัวคราว  

5) ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอาจขอให้ทา่นพานักเรียนออกจากสภาพความเป็นนักเรียน  
 
 
13. ระบบลงช่ือเพ่ือตรวจสสอบการขาด ลา มา สาย ของนักเรียน 
  
ภายในหอพักของเรามีการเรียกช่ือเพ่ือตรวจสอบวา่นักเรียนขาดเรียนหรือไมใ่นชว่งเวลาระหวา่ง 6:50 - 7:10 
น. 
จากนัน้คุณครุหอพักจะแจง้ให้ทางโรงเรียนทราบวา่นักเรียนคนใดอยูท่ี่ห้องพยาบาลหรือไมไ่ดก้ลับหอพักมาก
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จากชว่งวันหยุดสุดสัปดาห ์คุณครูประจาํชัน้จะเป็นผูล้งช่ือเพ่ือตรวจสสอบการขาด ลา มา สาย 
ของนักเรียนของชัน้ประถมศกึษาภายในชัน้เรียน 
ในสว่นของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาจะมีกามรเรียกช่ือกอ่นเขา้เรียนคาบแรก 
ซ่ึงคุณครูจะตรวจช่ือทุกคาบเรียนตลอดทัง้วัน 
และยังมีการเรียกช่ือในชว่งท่ีนักเรียนหอพักทาํกิจกกรรมพัฒนาการศกึษา หลังรับประทานอาหารเยน็ 
และกอ่นเขา้นอน 
หากบุตรหลานของทา่นมีเหตุตอ้งลาโรงเรียนดว้ยเหตุใดกต็าม 
กรุณาติดตอ่คุณครูผูเ้ป็นหัวหน้าหอพักท่ีนักเรียนพักอยูท่างอีเมล หรือทางโทรศัพทก์อ่น 7:30 น. (มิส ดรูว์ 
gdrew@bromsgrove.ac.th, มิส เจมมา่  ggwilliam@bromsgrove.ac.th) 
และควรแจง้ให้ทางโรงเรียนทราบหากนักเรียนมีเหตุจาํเป็นตอ้งออกนอกบริเวณโรงเรียนในชว่งท่ีมีการเรียก
ช่ือ 
 
หากมีนัดหมายท่ีจาํเป็นตอ้งออกนอกโรงเรียนในชว่งเวลาเรียน กรุณาติดตอ่ศูนยข์อ้มูลนักเรียนไดโ้ดยตรง  
เจา้หน้าท่ีจะจัดการเร่ืองใบขออนุญาติออกนอกโรงเรียนจากนัน้นําใบดังกลา่วย่ืนให้สว่นแผนกตอ้นรับเพ่ือเป็
นหลักฐานยืนยันการออกนอกบริเวณโรงเรียน ซ่ึงผูป้กครองผูม้ารับนักเรียนจากโรงเรียนหรือหอพักกต็าม  
ตอ้งลงช่ือในใบยนิยอมและแจง้เวลากลับ เพ่ือรับผิดชอบสวัสดิภาพของนักเรียน   

 
 

14. การมาสายและการไมล่งช่ือในระบบการขาดลา  
 
นักเรียนทุกคนรวมตัวกันเพ่ือการเรียกช่ือตรวจสอบการขาด ลา มา สาย ชว่งเวลาระหวา่ง 6:50-7:10น. 
หากนักเรียนมาสายและพลาดการเรียกช่ือในชว่งเวลาดังกลา่ว เม่ือนักเรียนมาถึงโรงเรียน  
นักเรียนจะตอ้งติดตอ่แผนกตอ้นรับ(รีเซพช่ัน)เพ่ือลงช่ือและเวลา 
เม่ือนักเรียนพลาดการเรียกช่ือไปครัง้หน่ึงแลว้ 
นักเรียนจะตอ้งฝากโทรศัพทมื์อถือหรืออุปกรณ์สื่อสารตา่งๆไวกั้บคุณครูเร็วข้ึนกวา่เวลาปกติ 30 นาที 
และหากนักเรียนยังคงมาสายอยา่งตอ่เน่ือง 
คุณครูจะเกบ็โทรศัพทมื์อถือหรืออุปกรณ์สื่อสารตา่งๆของนักเรียนเป็นเวลา 1 สัปดาห ์และเวลาเขา้นอน 
ของนักเรียนจะเร็วข้ึนเชน่กัน 

 
นักเรียนชัน้ซิกธ ์ฟอร์มจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมพัฒนาการศกึษากับมิส ดรูวท่ี์ห้องเรียนของ 
หอพักวนิดเ์ซอร์ โดยนักเรียนสามารถเลือกทบทวนบทเรียนในห้องเรียนหรือห้องพักของตนกไ็ด้ 
หากมีความเหน็เร่ืองงานของนักเรียนท่ีทาํเสร็จ/ไมเ่สร็จ 
หรือเก่ียวกับการทาํงานดว้ยตนเองจากคุณครูทา่นใดกต็าม 
นักเรียนจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมพัฒนาการศกึษากับมิส ดรูวท่ี์หอพักวนิดเ์ซอร์ 
 
 
15. กิจกรรมเพิม่เติมนอกหลักสูตร(ECAs) 
 
โรงเรียนเปิดกิจกรรมมากมายให้นักเรียนไดเ้ขา้ร่วม ไดแ้ก ่แอโรบคิส ์ศลิปะ หมากรุก คอมพิวเตอร์ โตว้าที  
เทคโนโลยีการออกแบบ การแสดง ชมรมภาพยนต ์ดนตรี การถา่ยภาพ ทีมผูเ้ขียนนิตยสารโรงเรียน และอ่ืนๆ 
อีกทัง้ โรงเรียนยังมีสว่นร่วมในโครงการรางวัลนานาชาติ  
 
นักเรียนสามารถเลือกเกบ็เก่ียวประสบการณ์ไดจ้ากการแขง่ขันตา่งๆ ไดแ้ก ่กรีฑา แบดมินตัน บาสเกต็บอล 
ฟุตบอล กอลฟ์ วา่ยนํา้ ปิงปอง วอลเลยบ์อล ยกนํา้หนัก และโยคะ 
 
นักเรียนท่ีมีอายุมากกวา่ 16 ปี 
สามารถเขา้ใชฟิ้ตเนสของโรงเรียนไดห้ลังจากไดรั้บการแนะนําและเซน็ยนิยอมจากคุณครูผูดู้แลศูนยกี์ฬา  
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และคุณครูหอพักจะมีหน้าท่ีดูแลนักเรียนหอพักระหวา่งการใชง้านเคร่ืองเลน่ตา่งๆภายในฟิตเนส 
 

 
นักเรียนทุกคนมีสทิธ์ิเลือก 3 กิจกรรมเพิม่เติมนอกหลักสูตรหลังเวลาเรียนในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี 
และกิจกรรมพิเศษเพิม่เติมนอกหลักสูตรในวันจันทร์และบางโอกาสในวันศุกร์ เชน่  World Scholar’s Cup  
และ งานฝ่ายผลิตและฝึกซอ้มการแสดงของโรงเรียน 

 
 

16. สิง่ของเคร่ืองใชส้ว่นตัว 
 
ควรระบุช่ือลงบนสิง่ของสว่นตัวอยา่งชัดเจน และไมแ่นะนําให้นักเรียนนําสิง่ของมีคา่มาโรงเรียน 
โดยโรงเรียนจะไมรั่บผิดชอบตอ่สิง่ของท่ีสูญหายหรือเสยีหายใดๆทัง้สิน้  
ทางโรงเรียนแนะนําให้ทา่นทาํประกันสว่นบุคคลเพ่ือป้องกันการสูญเสยีทรัพยส์นิหากเกิดเหตุดังกลา่วข้ึน 
หากนักเรียนมีสิง่ของมีคา่หรือเงนิจาํนวนมาก ควรฝากไวกั้บคุณครูหอพักเพ่ือป้องกันการสูญหาย 
หรือเกบ็ไวใ้นห้องพักของนักเรียน 

 
 
17. สิง่ของเคร่ืองใชสู้ญหาย 
 
เม่ือสิง่ของเคร่ืองใชข้องนักเรียนสูญหายท่ีโรงเรียน นักเรียนควรติดตอ่ ศูนยข์อ้มูลนักเรียน(SIC) 
เพ่ือสอบถามขอ้มูลหรือแจง้ประกาศตามหา  แตห่ากคุณพบเจอสิง่ของท่ีสูญหายภายในหอพัก 
คุณครูจะแสดงสิง่ของท่ีพบเจอนัน้ระหวา่งเรียกช่ือนักเรียน หากยังไมเ่จอเจา้ของ 
สิง่ของดังกลา่วจะถูกเกบ็ไวใ้นห้องเกบ็ของ ท่ีหอพักวนิดเ์ซอร์เป็นเวลาหน่ึงเทอมคร่ึง 
หากไมมี่นักเรียนคนใดแสดงตัวเป็นเจา้ของ สิง่ของเหลา่นัน้จะถูกนําไปบริจาค  
และเราจะพยายามหาเจา้ของให้พบหากสิง่ของนัน้เป็นของมีคา่ หรือสิง่ของราคาสูง  

 
 
18. โรงอาหาร 
 
โรงเรียนไดร่้วมมือกับบริษัท เอพิเคียวร์เพ่ือจัดเตรียมอาหารและบริการท่ีมีคุณภาพสาํหรับนักเรียน 
โรงอาหารของเราใชร้ะบบบริการตนเองโดยมีเมนูอาหารหลากหลายท่ีดีตอ่สุขภาพและไดรั้บการใสใ่จในทุกๆ  
เมนูให้นักเรียนไดเ้ลือกรับประทาน สาํหรับนักเรียนท่ีตอ้งการควบคุมนํา้หนัก 
หรือมีประวัติการแพอ้าหารและยา ผูจั้ดการเอพิเคียวร์ยนิดีท่ีจะให้ผูป้กครองติดตอ่ 
พูดคุยเก่ียวกับการจัดอาหารสาํหรับนักเรียน 
อีกทัง้หัวหน้านักเรียนหอพักสามารถแนะนําหรือแสดงความเหน็กับอาหารกับพนักงานได้  

 
 
19. ร้านคา้สหกรณ์โรงเรียน   
  
ร้านคา้สหกรณ์ของโรงเรียนซ่ึงอยูติ่ดกับออฟฟิศหลักทางดา้นหน้าของโรงเรียนนัน้จาํหน่ายสนิคา้ตา่งๆไมว่า่จ
ะเป็นเคร่ืองเขียน อุปกรณ์กีฬารวมถึงเคร่ืองแบบนักเรียน และทางหอพักเองกมี็ร้านคา้ภายหอพักเชน่กัน 
ดาํเนินการโดยนักเรียนหอพักเพ่ือนักเรียนหอพัก โดยร้านคา้ของหอพักมีขนมขบเค้ียว เคร่ืองด่ืม 
และของใชจ้าํเป็นเชน่ แชมพู ยาสฟัีน เป็นตน้ 
 
 
20. ห้องพยาบาล 
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ผูป้กครองจะไดรั้บรายละเอียดเพิม่เติมเก่ียวกับบริการของห้องพยาบาล 
เม่ือบุตรหลานของทา่นเขา้ศกึษาท่ีบรอมสโ์กรฟแลว้ 
การให้ขอ้มูลสุขภาพและประวัติการแพย้าท่ีเป็นปัจจุบันของนักเรียนมีความสาํคัญมากตอ่การปฏิบัติงานของพ
ยาบาล โรงเรียนของเรายังมีคุณครูท่ีปรึกษาผูใ้ห้คาํปรึกษากับนักเรียนเม่ือนักเรียนตอ้งการ 
หากทา่นมีขอ้สงสัยดา้นสุขภาพของนักเรียน กรุณาติดตอ่คุณครูหัวหน้าประจาํหอพักไดต้ลอดเวลา

 
 
นักเรียนสามารถนํายาประจาํตัวมาจากบา้นไดแ้ตนั่กเรียนจะตอ้งฝากยาไวกั้บคุณครูหอพักหรือพยาบาลและเขี
ยนช่ือกาํกับไว ้รวมถึงปริมาณและขอ้บง่ใชย้าแตล่ะชนิดอยา่งชัดเจน  
ทางโรงเรียนไมส่ามารถจา่ยยาท่ีไมมี่การกาํกับขอ้บง่ใชเ้ป็นภาษาอังกฤษโดยชัดเจนให้กับนักเรียนได้  
นักเรียนควรนํายามาให้กับคุณครูหอพักหรือพยาบาลเพ่ือเกบ็รักษาในชว่งตน้ปีการศกึษา 
นักเรียนสามารถเกบ็อุปกรณ์ทางการแพทยบ์างชนิด เชน่ ยาพน่ 
ไวกั้บตัวเองไดโ้ดยตอ้งแจง้คุณครูหอพักให้ทราบกอ่น และหากเราพบวา่นักเรียนนํายาประจาํตัวมาจากบา้น  
เราจะนํายานัน้ไปเกบ็รักษาไวท่ี้ห้องพยาบาล ขอขอบคุณทา่นผูป้กครองท่ีให้ความร่วมมือตามกลา่วขา้งตน้ 
 
21. ขั ้ันตอนการร้องเรียน 
 
a) ผูป้กครอง 
 
โรงเรียนสนับสนุนให้ผูป้กครองแสดงความคดิเหน็ในเร่ืองท่ีทา่นเป็นกังวล ร้องเรียน  
หรือมีขอ้สงสัยกับเราโดยเร็ว เพ่ือท่ีเราจะไดมี้ระเวลาในการแกไ้ขปัญหาหรือพิจารณาระดับของปัญหา 
รวมถึงบทบาทของโรงเรียนในการแกไ้ขกอ่นท่ีปัญหาจะร้ายแรง  
 
หากทา่นผูป้กครองมีความกังวลหรือขอ้สงสัยประการใดกรุณาติดตอ่หัวหน้าหอพักของบุตรหลานของทา่น 
และหากทา่นไมพ่อใจในผลตอบรับหรือรู้สกึวา่ปัญหานัน้มีความละเอียดออ่นและร้ายแรง  
ทา่นควรติดตอ่คุณครูใหญชั่น้มัธยมศกึษา ครูใหญชั่น้ประถมศกึษา 
หรือผูอ้าํนวยการโรงเรียนตามท่ีทา่นเหน็เหมาะสม 

 
b) นักเรียน 
  
นักเรียนจะไดรั้บแผน่พับซ่ึงอธิบายเก่ียวกับขัน้ตอนการให้คาํปรึกษาและการร้องเรียนปัญหาตา่งๆภายในโรงเ
รียน ซ่ึงเป็นการชว่ยช้ีแนะนักเรียนวา่ควรรับมือกับปัญหาอยา่งไร 
รวมถึงรายช่ือคุณครูท่ีนักเรียนสามารถเขา้พบขอคาํปรึกษาได ้
 
เราตระหนักวา่การมีผูใ้หญช่ว่ยให้คาํปรึกษาเม่ือเดก็ไมส่ามรถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง  
ถึงแมว้า่นักเรียนหอพักไมส่ามารถขอคาํปรึกษาผูป้กครองไดเ้หมือนนักเรียนท่ัวไป  
ทางเรามีวธีิการสื่อสารท่ีมีประสทิธิภาพเพ่ือรับรู้ถึงปัญหาและการร้องเรียนตา่งๆของนักเรียน 
รวมไปถึงเดก็นักเรียนภาคปกติกต็อ้งการมีผูใ้หญค่อยให้คาํปรึกษาท่ีโรงเรียนเวลาพวกเขารู้สกึสงสัย กังวล  
หรือตอ้งการคาํแนะนําในเร่ืองท่ีละเอียดออ่น  

 
สว่นท่ี 2: ขอ้มูลสาํหรับผูป้กครองนักเรียนหอพัก 

 
หลักปฏิบัติของหอพัก 

 
โรงเรียนนานาชาติบรอมสโ์กรฟประเทศไทยมีจุดมุง่หมายท่ีจะมอบการศกึษาชัน้หน่ึงให้แกนั่กเรียน 
ซ่ึงทา่นควรรับทราบหลักการและจุดมุง่หมายเพ่ือหอพักและนักเรียนหอพักควบคูกั่บ พันธกิจของโรงเรียน ดังต่
อไปน้ี 

 พันธกิจของโรงเรียน 
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โรงเรียนนานาชาติบรอมสโ์กรฟประเทศไทยมุง่หวังให้นักเรียนเพียบพร้อมไปดว้ยความสุข  
ความคดิสร้างสรรค ์คุณธรรม และมีจิตสาธารณะ ซ่ึงสิง่เหลา่น้ีเป็นผลพวงมาจากการเรียนรู้ 
ศกึษาท่ีหลากหลายและการสัง่สมระเบียบวนัิยให้สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบันหากแตยั่ง
คงไวซ่ึ้งคา่นิยมหลักอันพึงประสงคท่ี์นักเรียนควรมี 

คา่นิยมหลักอันพึงประสงคท่ี์โรงเรียนบรอมสโ์กรฟพยายามสง่เสริมให้นักเรียน ไดแ้ก ่:  

 •ความนอบน้อมและความม่ันใจ 

 •ความเมตตากรุณาและความทะเยอทะยาน 

 •ความเคารพและความตอ้งการเรียนรู้สิง่ใหม่  

 •ความอดทนและมีวสัิยทัศน์ 

หลักปฏิบัติของหอพัก: 

1. แนวคดิของการพัฒนาของสมาชิกในหอพักประจาํในโรงเรียนเป็นกฏพ้ืนฐานสังคมของโรงเรียน  
2. นักเรียนทุกคนควรมีการพัฒนาเติบโตทางศลีธรรมและวัฒนธรรมและในดา้นสังคมกับผูอ่ื้น 
3.  

นักเรียนทุกคนควรมีโอกาสท่ีจะพัฒนาความสามารถของตนไดไ้มว่า่จะเป็นดา้นวชิาการกีฬาหรือนอ
กหลักสูตร 

4.  
นักเรียนทุกคนมีสทิธิท่ีจะไดรั้บการปฏิบัติเป็นรายบุคคลและไดรั้บความเคารพจากเจา้หน้าท่ีและนักเ
รียนดว้ยกัน 

5. นักเรียนทุกคนควรไดรั้บความตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีกวา้งมากข้ึนในสังคมของหอพักประจาํโ
รงเรียน 

6. นักเรียนทุกคนมีสทิธิท่ีจะทาํงาน 
เลน่และผอ่นคลายในการเลือกปฏิบัติโดยไมมี่การขม่ขูก่ารหยอกลอ้และการกล่ันแกลง้ใดๆ  

7. พ้ืนฐานของชีวติในหอพักโรงเรียนควรไดรั้บความร่วมมือในความกระตือรือร้นความไวว้างใจและค
วามไมเ่หน็แกตั่ว 

8. ความสัมพันธร์ะหวา่งนักเรียนและผูป้กครองเป็นสิง่สาํคัญมาก นักเรียน 
ควรมีโอกาสไดติ้ดตอ่กับพอ่แมทุ่กครัง้ในเวลาท่ีเหมาะสม  

9. นักเรียนประจาํทุกคนควรรู้วา่ควรจะปรึกษาใครเม่ือมีปัญหา 
10. สทิธิในความเป็นสว่นตัวเป็นท่ียอมรับวา่เป็นสทิธิขัน้พ้ืนฐานของมนุษย ์
11. พนักงานและนักเรียนทุกคนควรเคารพในดา้นสุขภาพและความปลอดภัย (โดยเฉพาะดา้นอัคคีภัย) 

โรงเรียนมีจุดมุง่หมายท่ีจะมอบประสบการณ์ท่ีดีไห้เดก็นักเรียนในหอพัก 

● การดูแลอภิบาลท่ียอดเย่ียมรวมถึงการสง่เสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจและความเป็นอยูท่ี่ดีทางอาร
มณ์ 

● เรามีท่ีพักท่ียอดเย่ียมและสะดวกสบายและเหมาะกับความตอ้งการของนักเรียนตามอายุและวุฒภิาวะ 
● การศกึษาท่ียอดเย่ียมพร้อมสิง่อาํนวยความสะดวกท่ีเหมาะสมเพ่ือการพักผอ่นท่ีสุขสบาย 
●  สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภัยและมีสุขภาพดีปลอดจากเสี่ยงและอันตรายใดๆ 

นอกจากน้ีเราเช่ือวา่จะชว่ยเพิม่การพัฒนาท่ีดีข้ึนโดยรวมของนักเรียนแตล่ะคนในหอพัก 
ดังนัน้โรงเรียนยังมีจุดมุง่หมาย: 
 

● เพ่ือสร้างบรรยากาศแบบครอบครัวในทวิดอร์และวนิดเ์ซอร์เฮาสท่ี์ซ่ึงนักเรียนไดรั้บการสนับสนุนเพ่ื
อท่ีพวกเขาจะไดเ้ติบโตข้ึนในดา้นวชิาและการเป็นสว่นตัวและอยูใ่นสังคมได้  
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● เพ่ือพัฒนาบุคคลและเตรียมความพร้อมสาํหรับอนาคตในมหาวทิยาลัยและอ่ืน ๆตอ่ไป  
● เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีน่าเช่ือถือไวว้างใจวา่เขาหรือเธอจะไดรั้บการปฏิบัติและเคารพในฐานะปัจเจกบุ

คคลไดอ้ยา่งม่ันใจจากพนักงานและนักเรียนดว้ยกัน 
● เพ่ือสร้างบรรยากาศการสนับสนุนความร่วมมือความอดทนความเมตตาและความเช่ือถือจะทาํไห้การ

ลอ้เลียนการลว่งละเมิดในการกล่ันแกลง้จะพบแตปั่ญหาและไมส่ามารถพัฒนาได้ 
● เพ่ือสร้างและจัดเตรียมสภาพการศกึษาท่ีมีโครงสร้างและมีการดูแลภายใตก้ารควบคุมในตอนเยน็ซ่ึง

จะทาํให้นักเรียนสามารถใชง้านไดง้า่ยข้ึน  
● การจัดเตรียมการเรียนนอกหลักสูตรของแตล่ะคนตามอายุและวุฒภิาวะท่ีจะชว่ยให้นักเรียนมีโอกาส

พัฒนาตนเองทัง้ในดา้นดา้นวัฒนธรรมและสังคม 
● การจัดเตรียมกิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาหท่ี์จะทาํไห้นักเรียนมีความเพลิดเพลิน 
● เพ่ือพัฒนาความรู้สกึในความรับผิดชอบของแตล่ะคน 
● เพ่ือให้โอกาสในการเป็นผูนํ้าและการทาํงานเป็นทีม  
● เพ่ือสร้างบรรยากาศไห้พนักงานและนักเรียนสามารถผอ่นคลายเพลิดเพลินและไดรั้บประโยชน์ร่วมกั

น 
● ควรแนะนํานักเรียนไหมด่ว้ยความเมตตาออ่นโยนและให้การสนับสนุนชว่ยเหลือและเป็นกาํลังใจใน

ทุกๆเร่ือง 
 
 
หลักปฏิบัติภายในหอพัก 

1. หอพักและห้องพัก 
 
มีบา้นพักสองหลังคือ Tudor House (Girls) และ Windsor House (Boys) 
สอดคลอ้งกับคาํแนะนําการปฏิบัติของโรงเรียนประจาํท่ีอ่ืน ๆ 
นักเรียนจะแบง่ปันห้องกับคนท่ีมีอายุเทา่กันเชน่นักเรียนปีท่ี 3 และ 4  ปีท่ี 5 และ 6  ปีท่ี 7 และ 8 และปีท่ี 
9และ10. ปีท่ี 11, 12 และ 13 
บางครัง้นักเรียนอาจเลือกท่ีจะอยูด่ว้ยกันหรืออาจเป็นไปไดท่ี้นักเรียนอาจจะขอห้องพักสว่นตัว 

นักเรียนชัน้ประถมศกึษาจะพักอาศัยภายในห้องพักจาํนวนมากท่ีสุด 4-5 คน ในกรณีท่ีเดก็โตมากข้ึน 
จาํนวนนักเรียนท่ีพักอาศัยในห้องเดียวกันจะลดลงและมีความเป็นสว่นตัวมากข้ึน สาํหรับนักเรียนชัน้ปีท่ี 11 
ข้ึนไป ทางเรามีห้องพักท่ีอาํนวยความสะดวกและพ้ืนท่ีการเรียนรู้สาํหรับนักเรียน  

นักเรียนมีสทิธิเลือกเพ่ือนร่วมห้องดว้ยตัวเองในชว่งเดือนตุลาคม ธันวาคมและเทศกาลสงกรานต์ 
ซ่ึงการตัดสนิใจจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากหัวหน้าฝ่ายหอพักนักเรียนควบคูไ่ปกับขอ้เสนอแนะจากคุณครู
ผูส้อนและครูผูใ้ห้คาํปรึกษา   

     2. บุคลากร 
 
หอพักนักเรียนแตล่ะแหง่ดาํเนินการโดยหัวหน้าโรงเรียนประจาํชัน้มัธยมศกึษาตอนตน้ (ปีท่ี 2-8) 
และหัวหน้าโรงเรียนประจาํชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายปีท่ี 9-13 
นอกจากน้ียังมีรองผูอ้าํนวยการโรงเรียนประจาํซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้เป็นหัวหน้าฝ่ายโรงเรียนประจาํ  
สมาชิกทีมงานเหลา่น้ีคือครูผูส้อนทัง้หมด (ซ่ึงทาํหน้าท่ีใน loco parentis ') โดยมีทีมงานชว่ยเหลือซ่ึง ไดแ้ก ่
: ผุช้ว่ยการสอน ผูช้ว่ยของแตล่ะบา้น แลผูประสานงาน 
นอกจากน้ีเจา้หน้าท่ีโรงเรียนประจาํยังจะไดรั้บการสนับสนุนตลอดทัง้ตอนเยน็และชว่งวันหยุดสุดสัปดาหโ์ดย
เจา้หน้าท่ีประจาํวันซ่ึงอาจชว่ยนักเรียนในการพัฒนาดา้นการศกึษาหรือไห้เขา้ร่วมการเดินทางทัศนสกึษาในวั
นหยุดสุดสัปดาห ์บา้นทุกหลังมีพนักงานเป็นจาํนวนมากตามจาํนวนเดก็ในแตล่ะบา้น 

พนักงานไหมจ่ะไดรั้บการฝึกฝนเป็นอยา่งดีซ่ึงเราทาํตามคาํแนะนําอยา่งใกลชิ้ดจากสมาคมโรงเรียนประจาํ มิส  
ดรูว ์ทาํหน้าท่ีเป็นหัวหน้าโรงเรียนประจาํชัน้แผนกศกึษาตอนปลายโรงเรียน และ มิส 
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เจมมา่ทาํหน้าท่ีเป็นหัวหน้าโรงเรียนประจาํชัน้แผนกศกึษาตอนตน้ 
ทังน้ีทังนัน้หัวหน้าโรงเรียนมีหน้าท่ีดูแลความรับผิดชอบตา่งๆโดยรวมในโรงเรียนประจาํ  

3. ท่ีพักและสิง่อาํนวยความสะดวก  

 
หอพักของเรามีสิง่อาํนวยความสะดวกหลากหลาย ทัง้พ้ืนท่ีเพ่ือทาํกิจกรรมร่วมกัน คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ตและอีเมลเพ่ือรองรับนักเรียน นักเรียนจะถูกจัดให้พักอยูกั่บนักเรียนท่ีมีชว่งวัยใกลเ้คียงกัน  
ซ่ึงนักเรียนจะมีพ้ืนท่ีสว่นตัว เชน่ โต๊ะและท่ีเกบ็ของตา่งๆ  
 
นอกจากนัน้ นักเรียนหอพักยังสามารถใชอุ้ปกรณ์กีฬาตา่งๆ ของทางโรงเรียนได ้ในตอนเยน็  
นักเรียนสามารถใชบ้ริการห้องสมุดไดต้ามเวลาท่ีกาํหนดไว ้นักเรียนชัน้ซิกธ์  
ฟอร์มจะร่วมกิจกรรมพัฒนาการศกึษาซ่ึงมีคุณครูคอยดูแลท่ีหอพักแตล่ะหลังทุกเยน็วันจันทร์ถึงศุกร์ 
และมีการประชุมกับคุณครูหัวหน้าหอพักชัน้ปลายเป็นประจาํเพ่ือท่ีจะม่ันใจไดว้า่การเรียนของนักเรียนเป็นไป
ตามท่ีตัง้ไว้ 
 

4. การติดตอ่สื่อสาร  

a) การติดตอ่สื่อสารระหวา่งผูป้กครองและโรงเรียน 

หากทา่นมีขอ้สงสัยในดา้นความเป็นอยูข่องนักเรียนนัน้ 
บุคคลท่ีทา่นสามารถติดตอ่ไดท้า่นแรกคือคุณครูหัวหน้าหอพักระดับมัธยมศกึษา (ชัน้ปีท่ี 9-13) มิสดรูว ์และ 
คุณครูหัวหน้าหอพักระดับประถมศกึษา (ชัน้ปีท่ี 2-8) มิสเจมมา่ 
ซ่ึงบุตรหลานของทา่นจะมีคุณครูประจาํชัน้คอยให้คาํปรึกษาและติดตอ่กับทา่นผา่นทางอีเมลเสมอ 
เราหวังเป็นอยา่งยิง่วา่ทา่นผูป้กครองจะแจง้ให้เราทราบหากทา่นมีขอ้สงสัยใด ๆ เก่ียวกับบุตรหลานของทา่น  
ทา่นสามารถดูขอ้มูลติดตอ่บุคลากรของหอพักทัง้หมดไดท้างเวบ็ไซตข์องโรงเรียน  

หากทา่นมีเร่ืองขอ้งใจหรือกังวลเป็นพิเศษเรายนิดีนัดหมายทา่นผูป้กครองเพ่ือพูดคุยปรึกษากับคุณครูใหญฝ่่
ายประถมศกึษาและมัธยมศกึษา 
ซ่ึงโดยปกติแลว้ทา่นจะไดรั้บคาํปรึกษาจากหัวหน้าหอพักและคุณครูประจาํชัน้กอ่นเขา้พบครูใหญ่

 

ในสว่นของกิจกรรมสาํคัญตา่งๆ 
เราไดร้ะบุงานกิจกรรมของนักเรียนและกิจกรรมของหอพักซ่ึงไดถู้กรวบรวมไวใ้นปฏิทนิปีการศกึษา  
รวมไปถึง วันมาเรียน วันประชุมผูป้กครอง และวันหยุดสาํหรับปีการศกึษาปัจจุบันไวบ้นเวบ็ไซตข์องโรงเรียน   
 
 ทา่นสามารถเขา้ถึงขา่วสารของโรงเรียนไดท้างเวบ็ไซตข์องเราซ่ึงอัพเดตอยูเ่สมอ  
นอกจากนัน้จดหมายแจง้ขา่วสารตา่งๆจะถูกสง่ถึงทา่นผา่นทางอีเมล 
ดังนัน้เราจึงตอ้งการให้ทา่นยืนยันวา่อีเมลของทา่นเป็นอีเมลท่ีทา่นใชอ้ยูใ่นปัจจุบันเพ่ือท่ีทา่นจะไดไ้มพ่ลาดข่
าวสารของโรงเรียน 
ในสว่นของรายงานนัน้ นักเรียนจะไดรั้บฉบับรายงานผลการเรียนรวมถึงผา่นทางอีเมลของทา่นดว้ยเชน่กัน 
 
 
b) การติดตอ่สื่อสารสาํหรับนักเรียนหอพัก 

เราหวังเป็นอยา่งยิง่วา่สภาพแวดลอ้มของหอพักท่ีเตม็ไปดว้นการดูแลเอาใจใสน้ี่จะชว่ยให้นักเรียนพูดคุยปรึก
ษาปัญหาตา่งๆกับบุคลากรประจาํหอพักไดอ้ยา่งเ้ปิดเผย ไมว่า่ปัญหานัน้ดูเหมือนจะเลก็น้อยแคไ่หนกต็าม 
(อา่นเพิม่เติมในเอกสาร ‘The Where do I Turn?’ ) 
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เรายนิดีรับฟังความคดิเหน็เก่ียวกับชีวติความเป็นอยูภ่ายในหอพักของนักเรียนเสมอ  

นักเรียนหอพักสามารถติดตอ่ผูป้กครอง ญาติ และเพ่ือนๆไดท้างโทรศัพท ์อีเมล หรือไปรษณีย์ 
โดยนักเรียนแตล่ะคนจะมีอีเมลสว่นตัวและคอมพิวเตอร์ท่ีหอพักเพ่ือรองรับการใชง้าน 
เราอนุญาตให้นักเรียนสามารถใชโ้ทรศัพทมื์อถือไดย้กเวน้ระหวา่เรียนและหลังเวลาเขา้นอน  

 

5. ผูป้กครอง 

ทา่นผูป้กครองท่ีใชร้ะยะเวลาการเดินทางดว้ยรถยนตห์รือขนสง่สาธารณะจากโรงเรียนมากกวา่ 2 ช่ัวโมง 
เราขอแนะนําให้ทา่นติดตอ่ผูดู้แล ท่ีสามารถติดตอ่ในกรณีฉุกเฉินไดห้ากไมส่ามารถติดตอ่ผูป้กครองไดโ้ดยต
รง ซ่ึงผูดู้แลไมค่วรใชร้ะยะเวลาในการเดินทางมาถึงวทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ พาร์คเกิน 2 
ช่ัวโมงโดยผูดู้แลนักเรียนสามารถเป็นสมาชิกในครอบครัว เพ่ือน หรือผูป้กครองทา่นอ่ืนในโรงเรียนได้  

ผูป้กครองหรือผูดู้แลทุกทา่นจะไดรั้บบัตรประจาํตัวจากโรงเรียนรวมถึงสอบถามขอ้มูลจากคุณครูหัวหน้าหอพั
ก และทุกๆตน้ปีการศกึษา 
ทา่นผูป้กครองจะไดรั้บจดหมายเพ่ือแจง้ความตอ้งการตา่งๆสาํหรับบุตรหลานของทา่น 

ผูดู้แลนักเรียนควรมีคุณสมบัติดังน้ี: 

● พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย 
● อายุ 25 ปีขึ้นไป 
● ไม่ได้มีอาชีพนักเรียน/นักศกึษา เตม็เวลา 
● สามารถสือ่สารทัง้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

ผูดู้แลนักเรียนควรมีความสามารถดังน้ี: 

➔ ให้ความ ยนิยอมสาํหรับการออกทริปหรือให้การดูแลในชว่งวันหยุดสุดสัปดาห ์เป็นตน้  
➔ มีอาํนาจในการลงช่ือยนิยอมการรักษา การตัดสนิใจเก่ียวกับการรักษาในกรณีท่ีมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน  

รวมถึงการจัดการคา่รักษาพยาบาลสาํหรับนักเรียน 
➔ สามารถรับรองไดว้า่หนังสอืเดินทางและวีซา่ของนักเรียนเป็นไปตามกาํหนดและมีขอ้มูลเป็นปัจจุบัน  
➔ รับนักเรียนจากโรงเรียนและดูแลนักเรียนแทนผูป้กครองในกรณีท่ีนักเรียนมีอาการเจบ็ป่วยเกินกวา่  

3 วัน 
➔ รับนักเรียนจากโรงเรียนและให้ท่ีพักแกนั่กเรียนในชว่งวันหยุดคร่ึงเทอมแทนผูป้กครอง  

หรือจัดเตรียมการจัดการท่ีพัก รับ-สง่นักเรียนดว้ยวธีิการอ่ืน 
➔ รับนักเรียนจากโรงเรียน และอาํนวยความสะดวกแกนั่กเรียนในกรณีท่ีโรงเรียนเหน็วา่จาํเป็นและผูป้

กครองไมส่ามารถทาํเชน่นัน้ได้  
ซ่ึงอาจรวมถึงสถานการณ์ท่ีนักเรียนจาํเป็นตอ้งพักอาศัยท่ีบา้นเป็นระยะเวลาหน่ึงหรือหอพักไมเ่หมา
ะท่ีจะอาศัยอยูเ่ชน่ ในกรณีเกิดเพลิงไหมห้รือนํา้ทว่ม 

➔ รับนักเรียนจากโรงเรียน และอาํนวยความสะดวกแกนั่กเรียนในกรณีท่ีนักเรียนตอ้งออกจากโรงเรีย
นในชว่งวกิฤต 

➔ จัดเตรียมการเดินทางสาํหรับนักเรียนท่ีเดินทางไปตา่งประเทศในกรณีท่ีผูป้กครองไมส่ามารถทาํเชน่
นัน้ได ้อยา่งไรกต็ามทางเราสามารถพานักเรียนไปสนามบนิไดใ้นชว่งทา้ยของเทอม  
หรือพักคร่ึงเทอมและสง่นักเรียนกลับสูห่อพักในชว่งตน้เทอม 

หากผูป้กครองไมส่ามารถดูแลหรืออาํนวยความสะดวกให้กับนักเรียนได้  
ความรับผิดชอบในนามของผูป้กครองน้ีจะข้ึนอยูกั่บคุณครูหัวหน้าหอพักซ่ึงเป็นผูตั้ดสนิใจ 

14 



 

จนกวา่ทา่นจะมาถึงโรงเรียน / ประเทศไทย หากเกิดกรณีดังกลา่วข้ึน 
ผูป้กครองควรเดินทางถึงโรงเรียนโดยเร็วท่ีสุด 

เรามีความมุง่ม่ันอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบัติตามหลักการจาก มาตรฐานของหอพักท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพขัน้พ้ื
นฐานจากประเทศอังกฤษ 
 
6.สวัสดิการของนักเรียนพอพัก 
a) ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียน 

โรงเรียนมุง่ม่ันท่ีจะปฏิบัติการจัดเตรียมตอ่นักเรียนทุกคนอยา่งเทา่เทียมกันไมว่า่จะมีความแตกตา่งในดา้นเพ
ศ เช้ือชาติ สผิีว ภาษา ศาสนา ความคดิเหน็ทางการเมือง หรือความคดิเหน็ในเร่ืองตา่งๆ 
รวมไปถึงความแตกตา่งของสัญชาติ สถานะทางสังคม ฐานะ ชาติกาํเนิด หรือสถานะอ่ืนๆ 
 
โดยนักเรียนหอพักนัน้อยูภ่ายใตค้วามดูแลของบุคลากร/คุณครูประจาํหอพักซ่ึงมีเวรดูแลหมุนเวียนกันไปใน
แตล่ะหอพัก 
 
นักเรียนหอพักทุกคนจะไดรั้บเอกสาร ‘Where do I Turn’ 
ท่ีบอกรายช่ือคุณครูหลายทา่นท่ีนักเรียนสามารถขอคาํปรึกษาหรือพูดคุยไดห้ากนักเรียนรู้สกึเป็นกังวลเก่ียวกั
บเริ่ืองตา่งๆภายในรัว้โรงเรียน หรือมีปัญหาสว่นตัว 

"ในโรงเรียนระบบอังกฤษท่ีดีจะตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจวา่เม่ือนักเรียนไมส่บายใจวติกกังวลหรือหดหูใ่จมีชอ่
งทางเปิดกวา้งสาํหรับพวกเขาท่ีจะหาการสนับสนุนดังนัน้ทางโรงเรียนจึงมีผูไ้ห้คาํปรึกษาในโรงเรียนท่ีพร้อม
จะไห้คาํปรึกษาสาํหรับนักเรียนในชว่งเวลากลางวันและชว่งเยน็หน่ึงครัง้ตอ่สัปดาหใ์นโรงเรียนประจาํบริการ
ดังกลา่วจะชว่ยแกไ้ขปัญหาของนักเรียนโดยให้พวกเขาเขา้ถึงผูใ้หญท่ี่สามารถจะชว่ยจัดหาและแกปั้ญหาท่ีพว
กเขาตอ้งการเพ่ือชว่ยสร้างความยืดหยุน่และความภาคภูมิใจในตนเอง 

นอกจากน้ียังมีระบบของ Boarding Prefects ท่ีไดรั้บการฝึกฝนเพ่ือรับฟังนักเรียนท่ีอายุยังน้อย 
เดก็หลายคนรู้สกึมีความสุขในการพูดคุยกับเพ่ือน ๆ 
เก่ียวกับปัญหาของพวกเขามากกวา่ผูใ้หญดั่งนัน้เพ่ือให้การสนับสนุนท่ีดีการสนับสนุนของเพ่ือนๆมีความสาํคั
ญอยา่งยิง่ 

 

b) นักเรียนใหม่  

เราตระหนักดีถึงความตอ้งการความชว่ยเหลือของนักเรียนใหมโ่ดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งเร่ิมแรกและนักเรีย
นท่ีพ่ึงเขา้พักหอพักเป็นครัง้แรกหรือมาจากตา่งประเทศ 
 
ในชว่งเร่ิมตน้ของเทอม 1 เราจัดงานเล้ียงบาร์บีควิสาํหรับนักเรียนใหม ่ครอบครัวของนักเรียน 
และนักเรียนหอพักทัง้หมด 
โปรดติดตอ่เราหากทา่นรู้สกึวา่บุตรหลานของทา่นมีปัญหาเก่ียวกับความเป็นอยูภ่ายในหอพัก 
ซ่ึงนักเรียนทุกคนลว้นตอ้งผา่นชว่งเวลาแหง่การปรับตัวอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 
แตท่า่นอาจกังวลวา่เราอาจไมไ่ดรั้บรู้โดยตรงแมว้า่เราจะระมัดระวังและรอบคอบกต็าม 
 
c) ระเบียบ 

กฏระเบียบของโรงเรียนถูกระบุอยา่งชัดเจนในพาร์ทท่ี 4 ของหนังสอืคูมื่อและเวบ็ไซตข์องทางโรงเรียน  
นอกจากนัน้ ยังมีประกาศขอ้ควรปฏิบัติติดอยูท่ี่หอพักนักเรียน 
การรักษาระเบียบวนัิยของโรงเรียนเป็นสิง่สาํคัญเน่ืองจากทางหอพักมีจุดประสงคเ์พ่ือให้นักเรียนมีระเบียบวิ
นัย  ระบบการรักษาระเบียบวนัิยเป็นการเคารพและตัดสนิใจร่วมกันของบุคลากรและนักเรียน 
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ทัง้การสนับสนุนและความคาดหวัง เพ่ือให้อยูร่่วมกันไดอ้ยา่งเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  
ในขณะท่ีบทลงโทษกมี็ความจาํเป็น 
นโยบายการลงโทษของเราถูกพิจารณาให้เหมาะสมกับการกระทาํความผิดของนักเรียนและสง่เสริมให้นักเรีย
นไดเ้ร่ิมตน้ใหม ่ประวัติการกระทาํความผิดจะถูกบันทึกไว ้เราเหน็คุณคา่  
และตอ้งการการสนับสนุนและความชว่ยเหลือจากผูป้กครองในการใชข้อ้บังคับตา่งๆ กับนักเรียน   

d) ความปลอดภัย 

โรงเรียนมีนโยบายดา้นสุขภาพและความปลอดภัย 
กฏขอ้บังคับพิเศษจะถูกใชใ้นบริเวณท่ีเสี่ยงตอ่การเกิดอันตรายเชน่ สระวา่ยนํา้  บริการรถรับสง่นักเรียน 
และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
นักเรียนตอ้งพึงระวังและตระหนักถึงความสาํคัญของการปฏิบัติตนตามกฏเพ่ือรักษาความปลอดภัยทัง้ตอ่ตนเ
องและตอ่ผูอ่ื้น เม่ือนักเรียนตอ้งออกไปทัศนศกึษานอกสถานท่ีหรือร่วมทาํกิจกรรมตา่งๆ 
จะมีรายละเอียดของการเดินทางแจง้ให้ทราบ 
เราจะมีการทาํเอกสารท่ีครอบคลุมการทัศนศกึษานอกสถานท่ีหรือกิจกรรมตา่งตลอดทัง้ปีเพ่ือขออนุญาติผูป้ก
ครอง โดยเฉพาะกิจกรรมพิเศษท่ีอาจจะมีการรบกวนเวลา มีคา่ใชจ้า่ยพิเศษ มีความเสี่ยง 
เราจะขออนุญาติทางผูป้กครองเป็นกรณีไป นโยบายของโรงเรียนในการไปทัศนศกึษานอกสถานท่ี  

 

7. กิจวัตรประจาํวัน 

              หากผูป้กครองทา่นใหมยั่งคงมีขอ้สงสัยเก่ียวกับการจัดการกิจวัตรประจาํวันตา่งๆ 
กรุณาติดตอ่หัวหน้าหอพักท่ีบุตรหลานของทา่นพักอยู ่หรืออา่นคาํแนะนําเพิม่เติมจากเอกสาร ‘‘A Day in the 
Life of Boarder’ 
ทัง้น้ีกิจวัตรประจาํวันของนักเรียนแตล่ะคนจะแตกตา่งกันออกไปตามกลุม่ชัน้ปีหรือหากบุตรหลานของทา่นต้
องเขา้เรียนBDST(การเรียนการสอนสาํหรับชาวเกาหลี)  

 

8. ทริปนอกสถานท่ีในวันหยุดสุดสัปดาห ์

เราจะสอบถามนักเรียนทุกวันพฤหัสบดีวา่นักเรียนมีแผนการใชวั้นหยุดสุดสัปดาหอ์ยา่งไร 
และทางโรงเรียนตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครองหากนักเรียนมีแผนจะพักคา้งคืนบา้นเพ่ือนในชว่งวัน
หยุดสุดสัปดาห ์

ในสว่นของทริปประจาํสัปดาหท่ี์ทางหอพักจัดนัน้อาจเป็นวันเสาร์หรือวันอาทติย ์
นักเรียนหอพักชัน้ประถมท่ีพักหอพักเตม็เวลา (วันจันทร์-วันอาทติย)์ ตอ้งเขา้ร่วมทริปทุกสัปดาห ์
และนักเรียนหอพักชัน้มัธยมศกึษามีสทิธ์ิเลือกท่ีจะร่วมทริปหรือไมก่ไ็ด ้ในบางโอกาสท่ีมี   การพน่ยาฆา่แมลง  
หอพักจะจัดทริปภาคบังคับสาํหรับนักเรียนทุกคน 

 

9.ขัน้ตอนการขอออกนอกสถานท่ีในสุดสัปดาห ์

 a) นักเรียนประจาํสัปดาหอ์อกจากโรงเรียนในวันศุกร์และกลับมาในวันอาทติยต์อนเยน็ / เชา้วันจันทร์  
โปรดทราบวา่นักเรียนทุกคนจะตอ้งกลับมาในวันอาทติยใ์นเวลา 20.55 น 
ถา้นักเรียนกลับมาในวันจันทร์พวกเขาตอ้งอยูใ่นบริเวณโรงเรียนประจาํในเวลา 07.05 น 
พร้อมท่ีจะออกไปโรงเรียนในเวลา 07 .15 น เวน้แตนั่กเรียนจะไดรั้บอนุญาตโดยดร.  
มัวร์ซ่ึงปกติแลว้นักเรียนจะไมไ่ดรั้บอนุญาตให้ออกจากหอพักในชว่งสัปดาห์ 
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b) 
วันหยุดสุดสัปดาหท์างโรงเรียนมีความยืดหยุน่และสามารถปรับเปล่ียนสาํหรับนักเรียนประจาํท่ีอยากไปพักกั
บครอบครัวหรือเพ่ือนฝูงตัง้แตเ่ยน็วันศุกร์ถึงเยน็วันอาทติยโ์ดยมีการนัดหมายลว่งหน้ากับหัวหน้าหอพักท่ีเก่ี
ยวขอ้ง 
โปรดแจง้ให้เราทราบภายในวันพฤหัสกอ่นวันหยุดสุดสัปดาหเ์น่ืองจากเราจะไดมี้เวลาเพียงพอในการยืนยันก
ารเตรียมการ การบอกกลา่วหรือการขอในนาทีสุดทา้ยนัน้เป็นการยากท่ีจะจัดระเบียบ 

c) คุณครูหัวหน้าหอพักจะสง่แบบฟอร์มใบอนุญาตพิเศษเป็นประจาํทุกปีในชว่งตน้ปี 
เพ่ือให้ทา่นผูป้กครองรับทราบและยนิยอมให้นักเรียนสามารถเดินทางออกไปเซเวน่  
อีเลฟเวน่หรือบริเวณท่ีไกลออกไปได้ 
และกรุณาแจง้ให้เราทราบผา่นทางอีเมลหากทา่นเปล่ียนแปลงหมายเลขโทรศัพทข์องทา่นหรือขอ้มูลทางการแ
พทยต์า่งๆของบุตรหลานของทา่น  

d) 
นักเรียนประจาํสามารถท่ีจะกลับบา้นหรือไปหาผูป้กครองหรืออยูกั่บครอบครัวของนักเรียนคนอ่ืนในวันหยุด
สุดสัปดาหใ์ด ้
อยา่งไรกต็ามเรามีความรับผิดชอบตอ่สุขภาพและความปลอดภัยของบุตรหลานของทา่นและให้ความสาํคัญกับ
การดูแลอยา่งจริงจัง 
ความสาํคัญอันดับแรกของเราคือความปลอดภัยของผูท่ี้อยูใ่นความดูแลของเราและดว้ยวันหยุดสุดสัปดาหท่ี์มี
ความยืดหยุน่เป็นสิง่สาํคัญท่ีกระบวนการออกจากวันหยุดสุดสัปดาหเ์ป็นท่ีเขา้ใจจากทัง้พนักงาน 
ผูป้กครองและนักเรียน 
ในการบริหารจัดการในเร่ืองน้ีทางโรงเรียนขอไห้ผูป้กครองปฏิบัติตามขัน้ตอนอยา่งเคร่งครัดในชว่งสุดสัปดา
ห ์

บา้นแตล่ะหลังของโรงเรียนประจาํขอความสนับสนุนและความชว่ยเหลือจากผูป้กครอง 
นักเรียนบางคนจะพยายามหลีกเล่ียงระบบเพ่ือให้พวกเขาเขา้ร่วมงานปาร์ต้ีหรือไนทค์ลับท่ีการจัดเตรียมท่ีอาจ
เกิดความไมแ่น่นอนและเป็นอันตรายได้  
นักเรียนประจาํอาจไดรั้บคาํเชิญจากนักเรียนคนอ่ืนๆหรือนักเรียนรายวันกเ็ป็นได้  
ซ่ึงเรากย็นิดีแตด่ว้ยเหตุผลท่ีสมควรวา่ผูป้กครองอนุญาตและยนิยอมไห้บุตรหลานของทา่นออกไปเท่ียวกับเด็
กคนอ่ืน ๆได ้ขอไห้ผูป้กครองกรุณาแจง้ไห้ทางโรงเรียนทราบทางอีเมล ์หรือ จดหมายอนุญาตจากผูป้กครอง  

 

 

คาํแนะนําดา้นลา่งน้ีสาํหรับผูป้กครองของนักเรียนภาคปกติท่ีมีความประสงคจ์ะรับนักเรียนหอพักออกนอกวทิ
ยาเขตในชว่งวันหยุดสุดสัปดาห:์ 

              ในบางโอกาสท่ีลูกชาย / ลูกสาวของทา่นอาจเชิญให้นักเรียนประจาํมาพักท่ีบา้นในชว่งสุดสัปดาห์  
ซ่ึงเป็นสิง่ท่ีเราสนับสนุนเป้นอยา่งยิง่ในฐานะโรงเรียน 
ทางโรงเรียนมีหน้าท่ีรับผิดชอบเพ่ือให้แน่ใจวา่การจัดเตรียมนัน้เหมาะสมและสอดคลอ้งกับความตอ้งการของ
ผูป้กครองของนักเรียนประจาํ 
ผูป้กครองจะตอ้งยืนยันวา่นักเรียนประจาํจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของคนท่ีมีอายุอยา่งน้อย 25 
ปีในขณะท่ีอยูน่อกวทิยาเขตของโรงเรียน ดังนัน้เราจะขอให้คุณทาํตามขัน้ตอนตอ่ไปน้ี:  

i. ผูป้กครองนักเรียนประจาํจะตอ้งมีจดหมายจากผูป้กครองรายวันเพ่ือขออนุญาตไห้นักเรียนประจาํภา
ยในวันพฤหัสบดีกอ่นวันพักซ่ึงจะทาํไห้มีเวลาพอในการตรวจสอบการเตรียมการในกรณีท่ีจาํเป็น  

ii. เ ม่ือทา่นรับบุตรหลานของทา่นแลว้ ทา่นจะตอ้งลงช่ือในใบอนุญาตออกนอกวทิยาเขตชว่งสุดสัปดาห์ 
ซ่ึงสาํคัญเป็นอยา่งยิง่ในการยืนยันความรับผิดชอบในการดูแลบุตรหลาน ของทา่นตามกฎหมาย  
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iii. อาจมีขอ้แมพิ้เศษเม่ือทา่นไมส่ามารถมารับนักเรียนไดแ้ละขอให้พวกเขาใชร้ะบบขนสง่สาธารณะไปท่ี
บา้นของทา่นภายใตส้ถานการณ์เชน่น้ี เจา้หน้าท่ี 
จะตอ้งติดตอ่ทา่นเพ่ือยืนยันการเตรียมการและจะขอให้ทา่นโทรหาเพ่ือยืนยันเม่ือนักเรียนอยูใ่นควา
มดูแลของทา่นตามกฎขอ้น้ีถือวา่ทา่นมีหน้าท่ีตอ้งรับผิดชอบตอ่นักเรียน 

iv. นโยบายของโรงเรียนคือนักเรียนควรท่ีจะเดินทางไปยังบา้นของทา่นโดยตรงแทนท่ีจะไปเขา้ร่วมกิจ
กรรมทางสังคมอ่ืนๆเพ่ือให้เราสามารถม่ันใจไดว้า่พวกเขาอยูใ่นความดูแลของทา่น  

v. นอกจากน้ีคุณควรตระหนักดว้ยวา่นักเรียนประจาํไมส่ามารถเดินทางในรถท่ีขับโดยนักเรียนคนอ่ืนไ
ดไ้มว่า่ภายใตส้ถานการณ์ใด ๆทัง้สิน้ 

vi. เม่ือทา่นสง่นักเรียนประจาํกลับในวันอาทติยนั์กเรียนจะตอ้งเซน็ช่ือเขา้สูร่ะบบกับเจา้หน้าท่ีปฏิบัติงา
นในวันนัน้  เม่ือมาถึงจุดน้ีนักเรียนกก็ลายเป็นความรับผิดชอบของโรงเรียนอีกครัง้หน่ึง  

10. ชว่งตน้และทา้ยเทอม 

 

              วันหยุดของเรามีความยาว เราขอให้นักเรียนเคารพและปฏิบัติตามวันท่ีท่ีอยุใ่นปฏิทนิโรงเรียน  
นักเรียนท่ีจะตอ้งบนิกลับบา้นอาจพลาดบทเรียนในวันสุดทา้ยของเทอมถา้เป็นสิง่ท่ีจาํเป็นอยา่งท่ีจะตอ้งเดินท
างกับเท่ียวบนิในวันนัน้ การมาถึงท่ีลา่ชา้และการออกจากโรงเรียนกอ่นกาํหนดอาจ  
รบกวนในสว่นตา่งของโรงเรียนและหอพักนอกจากน้ีนักเรียนยังพลาดบทเรียนสาํคัญและสกิิจกรรมและงานเ
ฉลิมฉลอง นอกจากน้ีเราขอให้ทา่นพยายามจัดเตรียมการเดินทาง - ถา้เป็นไปได ้-  
ควรหลีกเล่ียงการออกนอกหอพักในเวลากลางคืนซ่ึงอาจรบกวนในเร่ืองตา่งๆของหอพัก  
ทางเจา้หน้าท่ีจะสง่อีเมลถึงทา่นในชว่งทา้ยของแตล่ะเทอมเพ่ือสอบถามกาํหนดการการเดินทางวา่ทางโรงเรีย
นจะตอ้งไปสง่หรือรับบุตรหลานของทา่นท่ีสนามบนิหรือไม่ 
นอกจากน้ีทางโรงเรียนจะขอให้ทา่นยืนยันเท่ียวบนิขากลับกับทางโรงเรียนถา้ทา่นทราบขอ้มูลแลว้  
ทางโรงเรียนสามารถจัดหาพนักงานเพ่ือไปรับนักเรียนจากสนามบนิไดห้ากเราไดรั้บการแจง้ขอ้มูลจากทา่นล่
วงหน้าเพียงพอ ทา่นจาํเป็นตอ้งแจง้ขอ้มูลกับทางโรงเรียนหากเท่ียวบนิมีการเปล่ียนแปลง ลา่ชา้ ยกเลิก 
หรือตกเคร่ือง  

โดยท่ัวไปแลว้ นักเรียนควรกลับเขา้หอพักระหวา่งชว่งเวลาตัง้แต ่16:00 - 21:00 น. 
ในคืนกอ่นวันท่ีโรงเรียนเปิดเทอม และควรออกจากหอพัก ภายในชว่งเวลา 16:00 - 19:00 น. 
ในวันสุดทา้ยของเทอม ทัง้หมดน้ีเน่ืองดว้ยเวลาในการจัดเตรียมอาหารชว่งเยน็น่ันเอง 

 

11. ขอ้มูลเพิม่เติม 

              หากทา่นตอ้งการขอ้มูลเพิม่เติม กรุณาติดตอ่คุณครูหัวหน้าหอพักท่ีบุตรหลานของทา่นพักอยู ่
เน่ืองจากขอ้มูลในคูมื่อฉบับน้ีไดป้รับปรุงรายละเอียดเพิม่เติม 
โรงเรียนยนิดีรับฟังความคดิเหน็ของทา่นท่ีมีตอ่นโยบายของเราเสมอ 
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