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เรียนท่านผูป้กครอง 
 
ผมขอเรียนไหท่้านทราบวา่มนัเป็นสปัดาห์แรกท่ียอดเยีย่มของโรงเรียนส าหรับปีการศึกษา 2018/19 และผมมี
ความยนิดีเป็นอยา่งมากท่ีไดเ้ห็น ผูป้กครอง คณะครู  และเจา้หนา้ท่ีของเรา อยูต่ามบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
ของเรา  ขอเรียนวา่ คณะกรรมการบริหารยงัคงลงทุนในส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในวทิยาเขต และ ใน
พ้ืนท่ีการเรียนรู้ ของวทิยาเขตทั้งสองแห่งในช่วงปิดภาคฤดูร้อนในฐานะครูใหญ่ผมมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนของเรา
ไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน  และเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ จะช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งดีท่ีสุด  ส าหรับพนกังานใหม่ของเรา เช่น คณะครู ครูผูช่้วย 
และ ครูหอพกั ไดป้รับตวัและมีความพร้อมส าหรับการใชชี้วติภายในร้ัวบรอมส์โกรฟ และมุ่งพฒันาไปขา้งหนา้
ในปีการศึกษาน้ี ถา้ท่านมาท่ีวทิยาเขต โปรดทกัทายคณะครูและเจา้หนา้ท่ีใหม่ของเราดว้ย 
 

 ความคืบหน้าของหอพัก 
เรามีความยนิดีท่ีไดต้อ้นรับนกัเรียนจ านวน 136 คน เขา้หอพกัในบ่ายวนัอาทิตย ์ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมากท่ีสุดท่ีเคยมี
มาในประวติัศาสตร์ของโรงเรียนในรอบ 15 ปี! ทีเดียวการเติบโตอยา่งรวดเร็วเป็นบทพิสูจน์ถึงการใหบ้ริการท่ีมี
คุณภาพสูง และการดูแลนกัเรียนทุกคน แต่ละคนของเรซ่ึงเป็นหน่ึงในเหตุผลหลกัท่ีเราสามารถดึงดูดนกัเรียนจาก
โรงเรียนประจ าอ่ืน ๆ ทั้งในกรุงเทพฯและในภูมิภาคอาเซียน  การเป็นนกัเรียนหอพกัเป็นประสบการณ์ท่ีดีมาก
และหากบุตรหลานของท่านเป็นนกัเรียน ไปกลบัและตอ้งการท่ีจะไดส้มัผสักบัชีวติหอพกั ท่านสามารถติดต่อ 
Ms. Drew หวัหนา้แผนกหอพกัท่ี gdrew@bromsgrove.ac.th เพ่ือจองหอ้งพกัใหก้บับุตรหลานของท่านเป็นคร้ัง
คราวได ้
 

ผู้ประสานงานกบัผู้ปกครองคนใหม่  ณ วิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์ค 
ผมไดแ้จง้ท่านผูป้กครองในจดหมายของครูใหญ่เม่ือเดือนมิถุนายนท่ีผา่นมาวา่หนา้ท่ีของผูป้ระสานงานกบั
ผูป้กครองจะด าเนินการโดย คุณแอน เจา้หนา้ท่ีคนใหม่ของเรา ท่ี ส านกังาน SIC วทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ปาร์ค โดยท่าน
สามารถติดต่อคุณแอนไดท่ี้ pjennifer@bromsgrove.ac.th 
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ขวดน า้และหมวก 
ผมขอย  ้าเตือนวา่ นกัเรียนทุกคนจะตอ้งน าขวดน ้ าด่ืมมาโรงเรียนทุกวนั เน่ืองจากการด่ืมน ้ าเป็นส่ิงจ าเป็นเพราะการ
ขาดน ้ าจะส่งผลกระทบต่อการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพของสมองและร่างกายท่ีแขง็แรงนอกจากน้ีเรายงั
ตอ้งการใหน้กัเรียนชั้นประถมสวมหมวกบรอมส์โกรฟทุกคร้ังท่ีท ากิจกรรมนอกหอ้งเรียนและขอแนะน าให้
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ท าเช่นเดียวกนัเพ่ือสุขภาพท่ีดีของตนเอง 
 

สระว่ายน า้ในวิทยาเขต วินด์เซอร์ปาร์ค 
เน่ืองจากเกิดความล่าชา้ในการปรับปรุงสระวา่ยน ้ า ณ วทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ปาร์ค การเรียนวา่ยน ้ าจึงจะเร่ิมใน
สปัดาห์ท่ี 3  (ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 10 กนัยายน เป็นตน้ไป) 
 

แบบฟอร์มข้อมลุสุขภาพส าหรับนักเรียนฉบับใหม่ 
เพ่ือใหท้างโรงเรียนมีความมัน่ใจในการดูแลสุขภาพของบุตรหลานท่าน ในขณะท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของเรา เรา
จ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลทางการแพทยแ์ละรายละเอียดการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน กบัผูป้กครองและสมาชิกในครอบครัว
คนอ่ืน ๆ อยา่งถูกตอ้งและมีขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั ดงันั้นผมจึงไดแ้นบแบบฟอร์มขอ้มูลสุขภาพส าหรับนกัเรียน  
ฉบบัใหม่  เพ่ือใหท่้านกรอกขอ้มูลและส่งกลบัมาท่ีโรงเรียนส าหรับนกัเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึง
ชั้นปีท่ี  13 
 
โปรดกรอกขอ้มูลใหส้มบูรณ์ ลงช่ือ และส่งกลบัมาท่ี คุณโบว ์ส านกังานโรงเรียน วทิยาเขตรามค าแหง , คุณแอน 
หรือ คุณแจ๋ม ส านกังาน SIC วทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ปาร์ค หรือส่งกลบัมาท่ี Ms. Drew หากบุตรหลานของท่าน เป็น
นกัเรียนหอพกั กรุณา ส่งแบบฟอร์มขอ้มูลสุขภาพภายในวนัศุกร์ท่ี  7 กนัยายน 2018 
 

ค่าธรรมเนียม ค่าเทอม ค้างช าระ 
โปรดช าระค่าเล่าเรียนท่ีคา้งช าระส าหรับบุตรหลานท่านโดยเร็วท่ีสุดเพ่ือหลีกเล่ียงการเสียค่าธรรมเนียมการช าระ
เงินล่าชา้และโปรดใชช่้องทางการช าระเงินท่ีระบุไว ้ในเวบ็ไซตข์องโรงเรียน หรือติดต่อฝ่ายการเงินโดยตรง 
 

บัตรประจ าตัวนักเรียน / บัตรห้องสมดุของ วิทยาเขต วินด์เซอร์ปาร์ค 
ผมยนิดีท่ีจะแจง้ใหท่้านทราบวา่บตัรประจ าตวันกัเรียน / บตัรหอ้งสมุดใหม่ ส าหรับนกัเรียนวทิยาเขตวนิดเ์ซอร์
ปาร์ค ทุกคนจะไดรั้บในสปัดาห์หนา้ ผา่นทางคุณครูชั้นมธัยมศึกษา และ คุณครูชั้นประถมศึกษา โปรดทราบวา่
บาร์โคด้ท่ีดา้นหลงับตัรเป็นรหสับาร์โคด้ เพื่อการช าระเงินส าหรับบุตรหลานท่าน  และท่านยงัสามารถใชเ้พ่ือ
ช าระค่าธรรมเนียมโดยผา่นแอพพลิเคชัน่ธนาคารของท่าน หากบุตรหลานของท่านท าบตัรหายจะตอ้งเสียค่าปรับ 
100 บาท ส าหรับท าบตัรใหม่ทดแทน (โปรดติดต่อท่ีคุณพิงคก้ี์แผนกตอ้นรับเพ่ือท าบตัรใหม่ทดแทน) 
 
 
 
 
 



 

บัตรประจ าตัวผู้ปกครอง 
หากท่านเป็นผูป้กครองใหม่ (หรือ เป็นผูป้กครองปัจจุบนั แตท่ าบตัรหาย) กรุณาติดต่อส านกังานโรงเรียนทั้งสอง
วทิยาเขตเพ่ือขอรับบตัร หรือขอท าบตัรใหม่ทดแทน ท่านผูป้กครองตอ้งสวมบตัรประจ าตวัทุกคร้ัง ท่ีท่านเขา้มา
ในวทิยาเขตทั้งสองแห่ง 
ความเร็วของการขบัขี่ ในวิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์ค 
ผมขอแจง้ใหท่้านผูป้กครองทราบวา่ อตัราความเร็วของการขบัข่ีภายในวทิยาเขตของเรา คือ 10 กม. ต่อชัว่โมง  
ยงัคงมีท่านผูป้กครองและพนกังานขบัรถ บางท่าน ท่ียงัคงขบัรถเร็วกวา่อตัราความเร็วท่ีก าหนดไว ้ โดยเฉพาะ
ตรงถนนท่ีเช่ือมต่อระหวา่งท่ีจอดรถและหอพกัดงันั้นเพ่ือความปลอดภยัของทุกท่านในวทิยาลยัเขตฯ  โปรดใช้
ความเร็วตามท่ีก าหนดไว ้
สถาบันต่าง ๆ ท่ี วิทยาเขต วินด์เซอร์ปาร์ค 
กิจกรรม ECA เพ่ิมเติม ทุกกิจกรรม จะเร่ิมในสปัดาห์ท่ี 4 ของเทอม 1    มีสถาบนัสอนวา่ยน ้ าสถาบนับาสเก็ต
บอลล ์ สถาบนัดนตรี และการสอนภาษาจีนกลาง ในวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ นอกจากน้ีเราวางแผนท่ีจะเปิดสถาบนั
ฟตุบอลล ์อีกคร้ัง ในช่วงหลงัปิดกลางภาคของเทอม 1  โดยจะจดัใหห้ลากหลายตามกลุ่มอาย ุทางโรงเรียนจะส่ง
รายละเอียดเพ่ิมเติมใหท่้านทราบ เก่ียวกบัสถาบนัเหล่าน้ี ในสปัดาห์หนา้ 
 
กิจกรรมหลงัเลิกเรียน 
โปรแกรม ECA ท่ีหลากหลายส าหรับเทอม 1 จะเร่ิมตน้ในสปัดาห์หนา้ และเป็นอีกคร้ังหน่ึงท่ีทางโรงเรียนมี
กิจกรรมท่ีหลากหลายและน่าสนใจใหเ้ลือก เพ่ือเปิดโอกาสในการเสริมสร้างสมรรถภาพส าหรับนกัเรียนของเรา 
กรุณาโนม้นา้วใหบุ้ตรหลานของท่านทดลองเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ หรือ ท าส่ิงท่ีแตกต่างจากปีการศึกษาท่ีผา่นมา - 
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เป็นส่ิงส าคญัส าหรับการเจริญเติบโตทางร่างกายและจิตใจของนกัเรียน 
 

การประชุมประจ าปีของสมาคมครูผู้ปกครอง (PTA) 
การประชุมใหญ่ประจ าปีคร้ังท่ี 1 ของ PTA (AGM) จะจดัข้ึนท่ีวทิยาเขตทั้งสองแห่งภายในสองสปัดาห์ถดัไป 
สมาคมผูป้กครองและครู (PTA) เป็นองคก์ร ท่ีส่งเสริมและกระตุน้ใหเ้กิดสมัพนัธภาพระหวา่งผูป้กครอง ครู และ
ชุมชนในโรงเรียน เรามี PTA ทั้งท่ี วทิยาเขตรามค าแหง และวทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ปาร์ค หนา้ท่ีหลกัสองขอ้ของ 
PTA คือการสนบัสนุนโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งปี และช่วยในการระดมทุนส าหรับกิจกรรมการกศุล
ของโรงเรียน ท่านผูป้กครอง บรอมส์โกรฟ ทุกคน เป็นสมาชิก PTA โดยอตัโนมติั ซ่ึงเรามี PTA ทั้ง 2 วทิยาเขต 
การประชุม PTA คร้ังแรกของปีการศึกษาใหม่จะจดัข้ึนท่ี: 
● EY Campus -  วนัองัคาร 4 กนัยายน 08:30 น. ในหอ้งประชุม 

● WP Campus - วนัองัคาร 11 กนัยายน 08:30 น. ในหอ้งโถง PAC 

 
 
 


