
 

30 สิงหาคม 2019 

เรียนท่านผูป้กครอง 
 
ในท่ีสุดสัปดาห์แรกท่ีวุ่นวายของการเปิดเทอม กไ็ดส้ิ้นสุดลง เป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดี ที่ไดเ้ห็นผูป้กครองหลายท่าน มาในงาน Parent 
Welcome Back & Induction ทั้งสองวิทยาเขต เม่ือวนัอาทิตยท์ี่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา   ผมขอตอ้นรับทุก ๆ ครอบครัวใหม่ ที่ได้
เร่ิมตน้การเรียนในภาคเรียนน้ี 
 
นโยบายใหม่เร่ือง การใชโ้ทรศพัทมื์อถือ / อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

ตามที่ท่านทราบ จากจดหมายของครูใหญ่ เม่ือภาคเรียนที่ 3 2018/19 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนไดต้ดัสินใจหา้มใชโ้ทรศพัทมื์อถือ 
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมทั้ง นาฬิกาอิเลก็ทรอนิกส์ ระหวา่งเวลา 7:00 น ถึง 15.30 น ยกเวน้นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา         
ที่ครูอนุญาตใหใ้ชโ้ทรศพัท์มือถือและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ในเวลาเรียน รวมถึงอนุญาตใหใ้ชไ้อแพดและแลบ็ทอปที่หอ้งสมุด
เพื่อการเรียนเท่านั้น   (หา้มเล่นเกมส์) 

สัปดาห์น้ีผมดีใจมาก ท่ีไดเ้ห็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาจ านวนมากพูดคุยกนั เล่นเกมกระดาน อ่านหนงัสือ  เล่นกีฬาบนสนาม 
และในหอ้งโถงกีฬา ในช่วงพกักลางวนั น่ีเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีดีกว่าแต่ก่อนที่นกัเรียนติดอยูก่บัโทรศพัทมื์อถือและไอแพด 

โครงการอาคารใหม่และการปรับปรุงวิทยาเขต 

พื้นท่ีสนามเดก็เล่นใหม่ท่ีวิทยาเขตรามค าแหง มีก  าหนดจะแลว้เสร็จภายในสัปดาห์หนา้  งานปูพื้นล่าชา้อยา่งหลีกเลี่ยงไม่ได ้
เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเปียกช้ืนมาก โดยจะเปิดใหบ้ริการอยา่งสมบูรณ์  ในไม่ชา้น้ี ทั้งนกัเรียนและผูป้กครองต่างรู้สึกต่ืนเตน้
เม่ือเห็นส่ิงอ  านวยความสะดวกใหม่ ๆ ในวิทยาเขต ซ่ึงจะเป็นทรัพยสิ์นของวิทยาเขตรามค าแหงส าหรับสมาชิกในชุมชน       
ของเราทุกคน 

ท่ีวิทยาเขตวินดเ์ซอร์ปาร์ค หอ้งพกัส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมปลายที่ไดรั้บการปรับปรุงใหม่และไดเ้ปิดใชง้านแลว้   
นกัเรียนชั้น ปีท่ี 12 และชั้นปีท่ี 13 ต่างรู้สึกพึงพอใจกนัมาก   การปรับปรุงอาคารท่ีน่าประทบัใจเช่นน้ี ไดผ้ลกัดนัใหเ้กิด          
การเปลี่ยนแปลงในชั้นมธัยมปลาย และช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของเยาวชนของเราในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป 
 
นอกจากน้ี ทางโรงเรียนกไ็ดป้รับปรุงโครงการอื่น ๆ ดว้ย ในช่วงวนัหยดุภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา   เช่น การท าบ่อทราย           
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา การติดตั้งแท่นกระโดดน ้า และเสริมความสูงของร้ัวท่ีสระว่ายน ้า การท าหอ้งน ้าใหม่       
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  และการท าทางลาดทัว่วิทยาเขต 



 

 
นอกจากน้ี ผมขอขอบคุณ คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครู  วิทยาเขตวินดเ์ซอร์ปาร์ค ส าหรับการมอบโต๊ะ foosball          
2 โต๊ะ ใหแ้ก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมธัยมศึกษา ซ่ึงไดรั้บการตอบรับท่ีดีมากจากเดก็นกัเรียน 

ในฐานะครูใหญ่ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการโรงเรียนและผูถ้ือหุ้นทุกท่าน  ที่ลงทุนอยา่งต่อเน่ืองในโรงเรียนที่ยอดเยีย่มของเรา 
เพื่ออ  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนของเรา 

การแจง้เตือน- การอพัเดทขอ้มูลทางการแพทยข์องนกัเรียน 
กรุณากรอกแบบฟอร์มขอ้มูลทางการแพทยข์องบุตรหลานท่าน หากท่านยงัไม่ไดก้รอกแบบฟอร์มและตอ้งการลิงคไ์ปยงั
แบบฟอร์มอิเลก็ทรอนิกส์อีกคร้ัง กรุณาติดต่อคุณโบว ์ท่ีส านกังานวิทยาเขตรามค าแหง หรืออีเมลไปท่ี 
ksinipa@bromnsgrove.ac.th หรือ ติดต่อคุณแอน ที่ส านกังานวิทยาเขตวินดเ์ซอร์ปาร์ค หรืออีเมลไปที่ 
pjennifer@bromsgrove.ac.th  
  
การแจง้เตือน- เคร่ืองแบบชุดนกัเรียน 
สัปดาห์น้ีมีนกัเรียนจ านวนมากท่ีแต่งเคร่ืองแบบชุดนกัเรียนไม่ถูกตอ้ง ผมจึงขอเรียนใหผู้ป้กครองทุกท่านทราบอีกคร้ังหน่ึง      
ถึงนโยบายเร่ืองการแต่งกายเคร่ืองแบบชุดนกัเรียนของเรา 
โปรดทราบแนวทางส าคญัดงัต่อไปน้ี   

 กระโปรงและกระโปรงกางเกงควรยาวถึงเข่า รวมถึงนกัเรียน ชั้นปีท่ี 12 และชั้นปีท่ี 13 

 ไม่ควรท าทรงผมที่แปลกแหวกแนวหรือยอ้มผม  ทรงผมควรดูเรียบร้อยและยาวเท่ากนัทั้งศรีษะ หา้มโกนผมขา้ง
หน่ึงและมีผมยาวขา้งหน่ึงไปพร้อมๆกนั  ถา้ครูใหญ่เห็นว่าแบบผมหรือสีผมไม่ถูกตอ้งตามระเบียบและทาง
โรงเรียนแจง้ใหแ้กไ้ข  นกัเรียนจะตอ้งใหค้วามร่วมมือในการปรับเปลี่ยนทรงผมหรือสีผมใหเ้หมาะสมตามที่
ร้องขอ 

 ไม่อนุญาตใหโ้กนผมแบบ มีลวดลาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ 
 ผมไม่ควรยาวเกินปกเส้ือส าหรับเดก็นกัเรียนชาย 
 นกัเรียนทุกคนท่ีวิทยาเขตวินดเ์ซอร์ปาร์คจะตอ้งสวมรองเทา้หนงัสีด าลว้นเท่านั้น ไม่ใช่รองเทา้ผา้ใบสีด าหรือสีอื่นๆ 
 นกัเรียนที่วิทยาเขตรามค าแหง สามารถสวมรองเทา้สีด าหรือรองเทา้ผา้ใบสีด าและขาวได  ้

 ที่วิทยาเขตวินดเ์ซอร์ปาร์ค นกัเรียนตอ้งมดัผม ตามที่ครูแนะน า เช่น ในวิชาวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบติั  

 ที่วิทยาเขตรามค าแหง  นกัเรียนหญิงที่มีผมยาวเกินระดบับ่า ควรมดัผมไวท้ี่ดา้นหลงั 
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 นกัเรียนหญิง ควรใชท้ี่รัดผมแบบธรรมดา ขนาดแคบๆ ที่คาดผมไม่ควรใหญ่เกินไปหรือมีสีสันฉูดฉาดหรือมีช้ินส่วน
ยืน่ออกมาที่ดา้นบนศรีษะ 

 ไม่อนุญาตใหน้กัเรียนแต่งหนา้ นกัเรียนที่แต่งหนา้มาโรงเรียน จะถูกส่งไปยงัหวัหนา้แผนกเพื่อช าระลา้งออก  

 นกัเรียนสามารถสวมใส่นาฬิกาได ้(ทางโรงเรียนไม่อนุญาตใหใ้ชน้าฬิกาอิเลก็ทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ฟิตเนสเทรกเกอร์) 

 อนุญาตใหเ้ดก็นกัเรียนหญิงใส่ต่างหูขนาดเลก็หรือต่างหูแบบแกนได ้ไม่อนุญาตใหส้วมใส่สายรัดขอ้มือใด  ๆ 

 นกัเรียนสามารถสวมใส่สร้อยคอภายใตเ้คร่ืองแบบชุดนกัเรียนได  ้ แต่ตอ้งถอดออกในวิชาพลศึกษาและ            
กิจกรรมกีฬาต่างๆ เพื่อเหตุผลดา้นสุขภาพและความปลอดภยั ทางโรงเรียนไม่แนะน าใหน้กัเรียน                             
ระดบัประถมศึกษาสวมใส่สร้อยคอตลอดเวลา 

 ไม่อนุญาตใหส้วมใส่เคร่ืองเพชรพลอยมาโรงเรียน 

 นกัเรียนอนุบาลและนกัเรียนประถมศึกษาทุกคน ตอ้งสวมหมวกเม่ือออกไปเล่นภายนอกอาคาร                                      
เล่นช่วงหยดุพกักลางวนั  ในระหว่างเรียนวิชาพลศึกษาและกิจกรรมนอกหลกัสูตรถา้บุตรหลานของท่าน                  
ไม่มีหมวก พวกเขาจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมภายนอกอาคาร 

 เราขอแนะน าใหน้กัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษากระท าแบบเดียวกนั เพื่อความปลอดภยัจากแสงแดด 
 

การแจง้เตือน-เวลาเปิดและปิดของวิทยาเขตส าหรับนกัเรียนไปกลบั และผูป้กครอง 

ในฐานะท่ีเราเป็นทั้งโรงเรียนประจ าและโรงเรียนไปกลบั วิทยาเขตวินดเ์ซอร์ปาร์ค จึงเปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง           
ในช่วงเปิดภาคเรียน เน่ืองจากมีนกัเรียนอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี เพื่อความปลอดภยัของนกัเรียน ทางโรงเรียนขอแจง้เวลาเปิดปิด           
อยา่งชดัเจนของวิทยาเขตรามค าแหงแลวิทยาเขตวินดเ์ซอร์ปาร์ค ระหว่างนกัเรียนประจ าและนกัเรียนไปกลบัดงัต่อไปน้ี 

 

วิทยาเขตรามค าแหง 
7.30 น  วิทยาเขตเปิดส าหรับนกัเรียนและผูป้กครอง 
16.30 น  วิทยาเขตปิดส าหรับนกัเรียนและผูป้กครองทุกท่าน ประตูร้ัวจะปิดในเวลาน้ี 

วิทยาเขตวินดเ์ซอร์ปาร์ค 
 7.00 น   วิทยาเขตเปิดส าหรับนกัเรียนไปกลบัและผูป้กครอง 
 17.30 น  วิทยาเขตปิดส าหรับนกัเรียนไปกลบัและผูป้กครอง- นกัเรียนไปกลบัทุกคนและผูป้กครอง      
                จะตอ้งออกจากวิทยาเขตในเวลาน้ี  นอกจากวา่ นกัเรียนตอ้งเขา้ร่วมในกิจกรรมพิเศษ 
 
 



 

                    การแจง้เตือน- บตัรประจ าตวัผูป้กครอง 
ผมขอเตือนใหผู้ป้กครองใหม่ทุกท่าน ไปรับบตัรประจ าตวัผูป้กครองท่ีส านกังาน เน่ืองจากผูป้กครองทุกท่าน                                      
ตอ้งสวมบตัรประจ าตวัผูป้กครองเม่ืออยูใ่นวิทยาเขต   ส าหรับผูป้กครองปัจจุบนั ถา้ท่านท าบตัรประจ าตวัผูป้กครองหาย                 
กรุณาติดต่อส านกังาน เพื่อท าบตัรใหม่ ความปลอดภยัของนกัเรียนเป็นส่ิงส าคญัยิง่  ทางโรงเรียนจ าเป็นตอ้งรู้และสามารถ              
ระบุตวับุคคลทุกคนในวิทยาเขตได  ้
 
การแจง้เตือน-การดบัเคร่ืองยนต ์

ผมขอช้ีแจงให้ท่านทราบว่า ผูป้กครองทุกท่านควรดบัเคร่ืองยนตเ์ม่ือจอดรถที่ วิทยาเขต ผูป้กครองบางท่านไดเ้ปิดเคร่ืองยนต์                 
ท้ิงไวเ้พื่อใหเ้คร่ืองปรับอากาศท างานเวลารอรับบุตรหลานของท่าน วิธีน้ีท  าใหเ้กิดมลพิษของอากาศในวิทยาเขตของเรา                
ซ่ึงส่งผลไม่ดีกบันกัเรียน ผมขอขอบคุณในการสนบัสนุนของท่านเป็นอยา่งมากในเร่ืองน้ี หากท่านเห็นผูป้กครองท่านอื่น          
เปิดเคร่ืองยนตท้ิ์งไวแ้ละนัง่อยูใ่นรถ กรุณาช่วยกนัเตือนใหด้บัเคร่ืองยนตด์ว้ย ถา้เราทุกคนสนบัสนุนและช่วยกนัในเร่ืองน้ี          
เรากจ็ะมีอากาศที่บริสุทธ์ิในวิทยาเขตของเรา   

                                                                                                                                                                                     

ผมขอใหท่้าน มีความสุขในวนัหยดุสุดสัปดาห์น้ี 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

 
ดร แดน มวัร์ 
ครูใหญ่ & ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
 

 

 


