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ยินดีต้อนรับจากครูใหญ่

หมายเลขติดต่อที่สำาคัญ

การสื่อสารกับผู้ปกครอง

ขั้นตอนการรับนักเรียน การลาออก และงานด้านการเงิน

ข้อตกลงร่วมกันระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียน

เครื่องแบบนักเรียน

การจัดแบ่งเวลาของโรงเรียนภาคปกติ

การจอดรถรับ-ส่ง/การรับบุตรหลาน ณ โรงเรียนอนุบาล วิทยาเขตรามคำาแหง

การจอดรถรับ-ส่ง/การรับบุตรหลาน ณ โรงเรียน วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค

อาหารกลางวันและอาหารว่าง

ระบบบ้านของโรงเรียน

นโยบายการใช้โทรศัพท์มือถือ

นโยบายการพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน   

นโยบายการขึ้นรถโรงเรียน

คลินิคของโรงเรียน

นโยบายปกป้องและคุ้มครองเด็ก

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน

คุณลักษณะของผู้เรียนรู้ 

หลักสูตรการเรียนการสอน ชั้นปฐมวัย (EYFS) 

หลักสูตรการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษา

หลักสูตรการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษา

รายงานผลการเรียน และ งานพบปะพูดคุยระหว่างคุณครูและผู้ปกครอง

กิจกรรมเสริมหลักสูตรหลังเลิกเรียน และกิจกรรมเสริมต่างๆ

โรงเรียนประจำาที่บรอมส์โกรฟ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลคุณภาพอากาศ
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โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ เป็นโรงเรียน
ประจำาและโรงเรียนไปกลับที่ยอดเยี่ยม สำาหรับ
เด็กอายุระหว่าง 2-18 ปี เนื่องจากโรงเรียน
นานาชาติบรอมส์โกรฟ เป็นโรงเรียนพันธมิตร
กับโรงเรียนบรอมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ ที่มี
ประสบการณ์มายาวนานกว่า 460 ปี ในการให้การ
ศีกษาแก่เยาวชน โรงเรียนจึงมีเป้าหมายในการนำา
ประสบการณ์ที่เป็นเลิศมาพัฒนาเด็กแต่ละคน 
โดยการนำาการศึกษาที่เก่าแก่แบบอังกฤษมา
ปรับใช้กับสภาพแวดล้อมแบบนานาชาติ ในด้าน
วิชาการ โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟได้นำา
เอาหลักสูตรการศึกษาของประเทศอังกฤษมาใช้ 
เน่ืองจากเป็นหลักสูตรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
กันทั่วโลก สิ่งที่ทางโรงเรียนเน้นย้ำาคือสอนเรื่อง 
เรียนรู้อย่างไร มากกว่าการให้ท่องจำา และสิ่งที่
สำาคัญที่สุดคือการให้เด็กรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และรู้จักพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
 
โรงเรียนอนุบาล วิทยาเขตรามคำาแหง ตั้งอยู่ที่   
ซอย รามคำาแหง 164 ถนนรามคำาแหง มีนบุรี 
สำาหรับเด็กเล็ก เริ่มจาก ชั้นพรี-เนอร์สเซอรี่ (อายุ 
2 ปี) จนถึงชั้นปีที่ 1 (อายุ 6 ปี) ในสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ ที่ปลอดภัย เป็นมิตร อบอุ่น น่าตื่นเต้น
สนุกสนาน และสร้างสรรค์ โรงเรียนประถมศึกษา
และโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สวยงามของเรา ตั้งอยู่ 
ในสนามกอล์ฟวินด์เซอร์ปาร์ค ถนนสุวินทวงศ์   
มีนบุรี สำาหรับเด็กโต เริ่มจากชั้นปีที่ 2 (อายุ 6 ปี)  
จนถึง ชั้นปีที่ 13 (อายุ 18 ปี) วิทยาเขตวินด์เซอร์ 
ปาร์ค มีเนื้อที่กว้างขวาง มีอากาศสะอาด  มีอาคาร 
สถานที่และสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ  เพื่อการ 
เรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม รวมทั้งมีสนามฟุตบอลขนาด
ใหญ่ สนามกีฬาในร่ม สระว่ายน้ำาขนาด 25 เมตร 
สนามบาส สนามพัตต์กอล์ฟ และ อาคารศูนย์
ศิลปะการแสดงระดับสากล ที่มีความจุ 525 ที่นั่ง
 
สำาหรับบรอมส์โกรฟ เด็กมีความสำาคัญเป็น 
อันดับแรก โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ 
เป็นมิตร อบอุ่น ที่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง 

โดยนักเรียนแต่ละคน จะเป็นศูนย์กลางของ 
กระบวนการเรียนรู้ และได้รับการศึกษาที่กว้าง 
และมีความสมดุล จากคณะครูที่มีคุณภาพสูง   
ซึ่งการลงทุนที่สำาคัญที่สุดของผู้ปกครองก็คือการ
ให้การศึกษาแก่บุตรหลาน เพราะจะก่อให้เกิดผล
ยาวนานตลอดชีวิต หลังจากที่เขาก้าวออกจาก
รั้วโรงเรียนแล้ว ดังนั้นจึงควรศึกษาค้นคว้าและ
ลงทุนอย่างชาญฉลาด   โดยการตระหนักว่า ไม่ใช่
การลงทุนในเรื่องเงินเท่านั้น ท่านผู้ปกครองจะ
ต้องมีความอดทน มีความไว้วางใจ มีแรงบันดาล
ใจ และมีความรักด้วย เพือให้เกิดผลลัพธ์อย่างคุ้ม
ค่า ดังนั้นถ้าท่านกำาลังมองหาโรงเรียนประจำาและ
โรงเรียน ไปกลับในกรุงเทพมหานคร ที่มีความ 
มุ่งม่ันในการพัฒนาเยาวชน บรอมส์โกรฟคือคำาตอบ  
ขอต้อนรับท่านสู่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ  
ประเทศไทย
 
การจัดการศึกษาให้กับเด็กแต่ละคน และทุกคน 
ด้วยการให้โอกาสเขาเติบโตและพัฒนา ทั้งทาง
ด้านวิชาการและด้านอารมณ์ การนำาสิ่งที่ดีที่สุด
ในตัวเด็กออกมาคือเป้าหมายของเรา ซึ่งหมาย
ถึงการพัฒนาและเลี่ยงดูเด็ก โดยการผสมผสาน
ของ การสอนให้รู้จักคิดสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่น
ในตนเอง และ มีความสุภาพ ก็จะสามารถช่วย
เตรียมความพร้อมให้กับเด็กในการเผชิญกับชีวิต
ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงได้
 
กระผมหวังว่า ท่านจะเห็นว่าข้อมูลจากคู่มือสำาหรับ 
ผู้ปกครองนี้ มีประโยชน์ และอย่ารีรอที่จะติดต่อ
กับเรา หากท่านต้องการคำาช้ีแจงหรือข้อมูลเพ่ิมเติม
 
 
ด้วยความนับถือ

ดร แดน มัวร์
ครูใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ยินดีต้อนรับจากครูใหญ่
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เราเข้าใจดีว่า เป็นสิ่งสำาคัญในการติดต่อกับโรงเรียนอย่างสม่ำาเสมอ
ข้อมูลการติดต่อทางอีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์ที่สำาคัญต่าง ๆ  มีดังนี้

ฝ่ายต้อนรับและฝ่ายรับสมัครนักเรียน
ศูนย์ข้อมูลนักเรียน วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค:
       adminsic@bromsgrove.ac.th 02-989-4873 ต่อ 201

ฝ่ายต้อนรับ โรงเรียนอนุบาล วิทยาเขตรามคำาแหง:
eyfrontoffice@bromsgrove.ac.th	 02-540-7122-3

ฝ่ายรับสมัครนักเรียน โรงเรียนอนุบาล วิทยาเขตรามคำาแหง:
eyadmissions@bromsgrove.ac.th		 02-540-7122-3

ฝ่ายรับสมัครนักเรียน วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค:
       admissions@bromsgrove.ac.th  02-989-4873 ต่อ 103 และ	115

ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายการเงินของโรงเรียน:         accounts@bromsgrove.ac.th 

บริการรถโรงเรียน
บริการรถโรงเรียน โรงเรียนอนุบาล วิทยาเขตรามคำาแหง:

eybus@bromsgrove.ac.th	 	 02-540-7122-3

บริการรถโรงเรียน วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค:
schoolbus@bromsgrove.ac.th 02-989-4873

ห้องพยาบาล
ห้องพยาบาล โรงเรียนอนุบาล วิทยาเขตรามคำาแหง:

eyschoolclinic@bromsgrove.ac.th	 02-540-7122-3

ห้องพยาบาล วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค:
schoolclinic@bromsgrove.ac.th 02-989-4873 ต่อ 612

หมายเลขติดต่อที่สำาคัญ
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การขอลาหยุดเรียน
การขอลาหยุดเรียน โรงเรียนอนุบาล วิทยาเขตรามคำาแหง:

eyabsence@bromsgrove.ac.th	 02-540-7122-3

การขอลาหยุดเรียน ชั้นประถมศึกษา:
adminsic@bromsgrove.ac.th 02-989-4873 ext. 201

การขอลาหยุดเรียน ชั้นมัธยมศึกษา:
adminsic@bromsgrove.ac.th 02-989-4873 ext. 201

การขอลาหยุดของนักเรียนประจำา:
boardingabsence@bromsgrove.ac.th 02-989-4873	ext.	513

ทีมผู้บริหารด้านวิชาการ
ครูใหญ่:       Headmaster@bromsgrove.ac.th 
หัวหน้าฝ่ายอนุบาล:      HeadofEY@bromsgrove.ac.th 
หัวหน้าฝ่ายประถม:      HeadofPrimary@bromsgrove.ac.th 
หัวหน้าฝ่ายมัธยม:      HeadofSecondary@bromsgrove.ac.th 
หัวหน้าฝ่ายประจำา:      HeadofBoarding@bromsgrove.ac.th
หัวหน้าฝ่ายกีฬาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร:    HeadofSport@bromsgrove.ac.th

หัวหน้าบ้านชั้นมัธยม  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ หัวหน้าฝ่ายนักเรียนชั้นปีที่ 12 และ 13
บ้าน Edwards:       Headofedwards@bromsgrove.ac.th 
บ้าน Walters:       Headofwalters@bromsgrove.ac.th 
บ้าน Taylor:        Headoftaylor@bromsgrove.ac.th 
หัวหน้าฝ่ายด้านวิชาการ:       dos@bromsgrove.ac.th 
หัวหน้าฝ่ายนักเรียนชั้นปีที่ 12 และ 13:     dosf@bromsgrove.ac.th 

ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาล วิทยาเขตรามคำาแหง:
เลขที่ 344 หมู่ 12  ถนนรามคำาแหง 164  มีนบุรี  กรุงเทพ 10510

โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค:
เลขที่ 55 หมู่ 9 สนามกอล์ฟวินด์เซอร์ ปาร์ค ถนนสุวินทวงศ์ 15 มีนบุรี กรุงเทพ 10510

      Website:  www.bromsgrove.ac.th
      Early Years Facebook: www.facebook.com/bist4ey
      Windsor Park Facebook: www.facebook.com/bist.main
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ตลอดปีการศึกษา ทางโรงเรียนมีช่องทางการสื่อสารกับผู้ปกครองหลากหลายช่องทาง เช่น ทางจดหมาย 
ทางอีเมล และการนัดพบส่วนตัว เรามีความยินดีที่จะได้พูดคุยและรับทราบข้อเสนอแนะทั้งเชิงบวกหรือ 
เชิงลบ ที่ผู้ปกครองต้องการจะแบ่งปัน อย่างไรก็ตาม ด้วยหน้าที่และภารกิจประจำาวันของครูและ
บุคลากร ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการนัดหมายล่วงหน้า โดยผู้ปกครองสามารถส่ง
อีเมลถึงครูประจำาชั้นหรือหัวหน้าแผนกได้โดยตรง หรือทำาการนัดหมายผ่านทาง สำานักงาน SIC วิทยาเขต 
วินด์เซอร์ ปาร์ค หรือ ที่ ส่วนสำานักงาน วิทยาเขตรามคำาแหง 

เนื่องจากกิจกรรมของโรงเรียนมีตลอดปีการศึกษา ทางโรงเรียนจึงมีการส่งจดหมายแจ้งผู้ปกครองถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆเป็นระยะ และเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ทางโรงเรียนจะส่งจดหมาย
ให้ผู้ปกครองผ่านทางอีเมลเป็นหลัก ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการตรวจสอบอีเมล
ทุกวันเพื่อรับทราบข่าวสารจากทางโรงเรียน หากท่านผู้ปกครองต้องการรับจดหมายจากทางโรงเรียน 
ในรูปแบบของสำาเนาเอกสาร ท่านสามารถติดต่อทางโรงเรียนเพื่อขอสำาเนาเอกสารได้ 

อีเมลประจำาสัปดาห์จะถูกส่งไปยังผู้ปกครองชั้นอนุบาลและช้ันประถมศึกษาโดยครูประจำาช้ัน  
เพ่ือรายงานเก่ียวกับหัวข้อการเรียนรู้และกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียนของบุตรหลานท่านในสัปดาห์นั้นๆ 
ซึ่งรายงานนี้จะประกอบไปด้วยภาพถ่ายของกิจกรรมในชั้นเรียน การบ้าน และประกาศสำาคัญอื่นๆ 

ในชั้นมัธยมศึกษา ผู้ปกครองจะได้รับอีเมลเมื่อมีการสื่อสารจากครูผู้สอนรายวิชาหรือติวเตอร์ เพื่อ 
รายงานความคืบหน้าในการเรียนและกิจกรรมต่างๆของบุตรหลานท่าน

หากผู้ปกครองต้องการพูดคุยเพื่อปรึกษาในบางเรื่อง แต่ไม่แน่ใจว่าจะต้องติดต่อกับใคร ท่านผู้ปกครอง
สามารถติดต่อได้ที่ แผนกต้อนรับ ส่วนสำานักงานวิทยาเขตรามคำาแหง หรือ สำานักงาน SIC วิทยาเขต 
วินด์เซอร์ ปาร์ค เพื่อเจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนจะได้ช่วยให้คำาแนะนำาและทำาการนัดหมายให้

การสื่อสารกับผู้ปกครอง
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เม่ือบุตรหลานของท่านได้รับจดหมายตอบรับการเข้าเรียนในโรงเรียน ฝ่ายการเงินจะออกใบแจ้งหน้ีท่ีระบุ 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนให้กับท่าน กรุณาชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
เต็มจำานวน  เพื่อรักษาสถานะของนักเรียน เมื่อชำาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ท่านจะสามารถซื้อเครื่องแบบ 
นักเรียนสำาหรับบุตรหลานได้ที่ร้านค้าของโรงเรียน

ใบแจ้งหนี้ของแต่ละภาคการศึกษาที่แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ จะออกตามระยะเวลาที่ระบุไว้ใน 
ตารางค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในเดือนมีนาคมของทุกปีการศึกษา ผู้ปกครองจะต้อง 
ชำาระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนเริ่มภาคการศึกษา ทางโรงเรียนขอเรียนว่า สำาหรับ 
นักเรียนประจำา นักเรียนจะสามารถเข้าพักในหอพักของโรงเรียนได้ ต่อเมื่อได้ชำาระค่าธรรมเนียมการ
ศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆของนักเรียนเต็มจำานวน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หากผู้ปกครองต้องการแจ้งการลาออกไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม กรุณาแจ้งที่แผนกรับสมัครนักเรียนโดยเร็ว
ที่สุด จากนั้นแผนกรับสมัครนักเรียนจะส่งแบบฟอร์มการลาออกให้ผู้ปกครองเพื่อแจ้งความจำานงอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร ในส่วนของการรับเงินมัดจำาคืนนั้น จะมีผลก็ต่อเมื่อมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็น     
ลายลักษณ์อักษรตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อมูลการติดต่อ เช่น  ข้อมูล 
อีเมล และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ของผู้ปกครองหรือของนักเรียน โดยผู้ปกครองสามารถแจ้งได้ที่ 
ส่วนสำานักงาน วิทยาเขตรามคำาแหง หรือ สำานักงาน SIC วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค 

ขั้นตอนการรับนักเรียน การลาออก
และงานด้านการเงิน
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ทางโรงเรียนตระหนักถึงความสำาคัญของการสนับสนุนจาก ผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนที่อยู่ในความดูแล 
มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางด้านวิชาการและการเข้าสังคม ทางโรงเรียนมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
นักเรียนจะให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฏระเบียบและนโยบายต่างๆ เช่น เรื่องการแต่งเครื่องแบบ
นักเรียน พฤติกรรมเมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียน และการใช้โทรศัพท์มือถือ ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงได้จัด
ทำาข้อตกลงร่วมกันขึ้น สำาหรับ นักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียน ตามรายละเอียดด้านล่าง และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า ทุกฝ่ายจะเห็นชอบและปฏิบัติตาม

ข้อตกลงสำาหรับนักเรียน

นักเรียนจะ
1. มีความสุภาพและมีน้ำาใจต่อผู้อื่นในชุมชนโรงเรียน
2. มาโรงเรียนทุกวัน ยกเว้นเมื่อมีความจำาเป็นจริง ๆ
3. มาถึงโรงเรียนและเข้าชั้นเรียนตรงเวลา
4. สวมใส่เครื่องแบบนักเรียนอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามกฏระเบียบเรื่องการแต่งกายโดยเคร่งครัด
5. ปฏิบัติตามกฏของโรงเรียนในเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือ และประพฤติตามนโยบายที่วางไว้
6. รับผิดชอบต่อผลของการกระทำาอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของตนเอง
7. สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทั้งในและนอกชั้นเรียน เมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียน
8. นำาอุปกรณ์การเรียนมาให้พร้อมสำาหรับการเรียนรู้ทุกคาบเรียน
9. ร้องขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
10. เลือกและทำาการบ้านที่หลากหลายและท้าทาย อย่างเต็มความสามารถ
11. คิดเชิงบวกและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติตน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงเรียน
12. รู้จักเคารพและชื่นชมยินดีในความแตกต่าง หลากหลาย และพยายามทำาความเข้าใจมุมมอง 

ที่แตกต่างของผู้อื่น
13. ส่งผ่านความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียน ไปยังคณะผู้นำานักเรียน (Student Leadership Team)  

เพื่อให้มั่นใจว่าความคิดเห็นได้รับการรับฟัง
14. ตั้งมั่นในการพัฒนาตนเอง และแสดงคุณลักษณะนักเรียนบรอมส์โกรฟ  ตามที่ได้ระบุไว้ ในคู่มือ

ปฏิบัติของนักเรียนบรอมส์โกรฟ

ข้อตกลงร่วมกันระหว่างนักเรียน
ผู้ปกครอง และโรงเรียน
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ข้อตกลงสำาหรับผู้ปกครอง

ผู้ปกครองจะ
1. มีความสุภาพและมีน้ำาใจต่อผู้อื่นในชุมชนโรงเรียน
2. สนับสนุนให้บุตรหลานของท่านมาโรงเรียนพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ครบถ้วน ตรงต่อเวลา  

มีความพร้อมในการเรียนรู้ และมาโรงเรียนอย่างสม่ำาเสมอ
3. จัดเวลาและสถานที่ที่สงบเงียบ ให้แก่บุตรหลาน เพื่อเขาจะทำาการบ้านได้สำาเร็จลุล่วง
4. จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน มีส่วนร่วมและสนับสนุนการเรียนรู้ของบุตรหลาน โดยการซักถาม 

ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนในช่วงวัน
5. สนับสนุนโรงเรียนและบุตรหลาน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ให้มากที่สุด เช่น การประชุม 

พบปะกันระหว่างผู้ปกครองและครูทุกครั้ง กิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำาหรับ 
ผู้ปกครอง ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น

6. ให้นักเรียนได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ และออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ
7. เคารพในความเป็นมืออาชีพของคุณครู สนับสนุน และปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียน
8. คิดเชิงบวกและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติตนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงเรียน
9. ไม่แสดงความคิดเห็นในเชิงลบทางส่ือสังคมออนไลน์ เก่ียวกับโรงเรียน นักเรียน ครู และผู้ปกครองท่านอ่ืนๆ
10. เข้าประชุมร่วมกับคุณครูเม่ือมีการร้องขอ และติดต่อส่ือสารกับทางโรงเรียนด้วยช่องทางท่ีถูกต้อง
11. แสดงความเคารพและมีความอดทนต่อความหลากหลายของสังคมนานาชาติ ในโรงเรียนนานาชาติ
12. ทำาความเข้าใจ เป็นแบบอย่างท่ีดี สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะของนักเรียนบรอมส์โกรฟ ตามท่ีได้ระบุไว้
13. ให้นักเรียนสวมใส่เคร่ืองแบบนักเรียน และปฏิบัติตามกฏระเบียบเร่ืองการแต่งกาย อย่างถูกต้อง
14. ส่งเสริมให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งที่บ้านและภายนอกโรงเรียน
15. ชำาระค่าใช้จ่ายต่างๆตามกำาหนดเวลา และขออนุมัติล่วงหน้า ในกรณีที่ชำาระเงินล่าช้า

ข้อตกลงสำาหรับโรงเรียน

บุคลากรของโรงเรียนจะ
1. แสดงความสุภาพและมีน้ำาใจต่อผู้อื่นในชุมชนโรงเรียน
2. ให้ความเคารพ มีความอดทนและมีความเข้าใจต่อวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของชุมชนนานาชาติ
3. ติดตามตรวจสอบ การตรงต่อเวลา ในการมาโรงเรียน การเข้าชั้นเรียนและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ

เมื่อเห็นว่ามีความน่ากังวล
4. จัดเตรียมอุปกรณ์ และส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม เพ่ือประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิของการจัดการเรียนการสอน
5. จัดเตรียมแบบฝึกหัด การบ้านที่มีความท้าทาย และสร้างความเพลิดเพลินให้กับนักเรียน
6. สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ ปลอดภัย เป็นมิตร และดีต่อสุขภาพ
7. คิดเชิงบวกและมีความกระตือรือล้นในการปฏิบัติตนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงเรียน
8. ส่ือสารกับผู้ปกครองอย่างชัดเจน สม่ำาเสมอ และทันเวลา ในเร่ืองความสำาเร็จและความก้าวหน้าใน

ด้านการเรียน สุขภาพกาย สุขภาพจิต ตลอดจนเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการใช้ชีวิตในโรงเรียน
9. ตอบข้อสงสัยของผู้ปกครองภายใน 24 ช่ัวโมง และจัดให้มีการนัดหมายตามท่ีผู้ปกครองร้องขอภายใน 48 ช่ัวโมง
10. ออกเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ตามกำาหนดเวลา มีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
11. เป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยพัฒนา รวมถึงการให้รางวัล เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ

ของนักเรียนบรอมส์โกรฟ ตามที่ได้ระบุไว้
12. เข้าใจและทราบความต้องการของนักเรียนแต่ละคน และทุกคน เท่าที่จะทำาได้
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ที่บรอมส์โกรฟ เราเชื่อว่าเครื่องแบบนักเรียนนำามาซึ่งความภาคภูมิใจในโรงเรียน ด้วยเหตุนี้เราจึงมีนโยบาย 
ที ่เข้มงวดที ่นักเรียนทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม เราคาดหวังว่านักเรียนจะสวมใส่เครื ่องแบบนักเรียนอย่าง 
ถูกต้องทุกวัน ยกเว้นในวันที่ทางโรงเรียนแจ้งว่าไม่ต้องสวมใส่เครื่องแบบนักเรียน

ร้านค้าของโรงเรียน ณ วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค เป็นสถานที่จำาหน่ายเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
ต่างๆโดยทำาหน้าที่จัดหาเครื่องแบบนักเรียนที่มีคุณภาพสำาหรับนักเรียนบรอมส์โกรฟ ร้านค้าโรงเรียนที่วิทยาเขต 
วินด์เซอร์ ปาร์ค เปิดทำาการเวลา 07:30 ถึง 8:30 น., 10:10 ถึง 10:30 น. (สำาหรับนักเรียน) และ  
เวลา 15:30 ถึง 16:30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ นอกจากนี้ ผู้ปกครองของโรงเรียนอนุบาลวิทยาเขต 
รามคำาแหง สามารถซื้อหรือสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ที่ ส่วนสำานักงานวิทยาเขตรามคำาแหง ที่วิทยาเขตวินด์เซอร์  
ปาร์ค เราคาดหวังว่านักเรียนมาโรงเรียนโดยสวมใส่เครื่องแบบนักเรียนอย่างครบถ้วน และไม่อนุญาตให้นักเรียน
สวมใส่ชุดกีฬามาโรงเรียน ในวันที่มีเรียนวิชาพละศึกษา ซึ่งต่างจากโรงเรียนอนุบาล วิทยาเขตรามคำาแหง ที่เรา
อนุญาตให้นักเรียนสวมใส่ชุดกีฬามาโรงเรียนได้ ถ้าวิชาแรกของวันนั้น เป็นวิชาพลศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้สะท้อนกับ
อายุและระดับความสามารถในการพึ่งพาตนเองของเด็กเล็ก เราเชื่อว่าการกำาหนดมาตรฐานการแต่งกายที่สุภาพ
เรียบร้อย จะทำาให้มั่นใจว่าเครื่องแต่งกายของนักเรียนมีความเหมาะสม สำาหรับการเรียนในโรงเรียนนานาชาติ

ข้อแนะนำาในเรื่องการแต่งกาย สามารถแบ่งออกเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้
• กระโปรง/กระโปรงกางเกง ควรมีความยาวระดับเข่าท้ังโรงเรียน รวมท้ังนักเรียนช้ันปีท่ี 12 และ 13
• ไม่ควรทำาผมที่แปลกแหวกแนวหรือย้อมผม  ทรงผมควรดูเรียบร้อยและยาวเท่ากันทั้งศรีษะ  เช่น ห้ามโกนผม 

ดา้นหนึง่และมผีมยาวอกีดา้นหนึง่ในขณะเดยีวกนั ถา้ครใูหญเ่ห็นวา่แบบผมหรอืสผีมไมถ่กูตอ้งตามระเบยีบ  
ทางโรงเรียนจะแจ้งให้แก้ไข

• ไม่อนุญาตให้โกนผมแบบมีลวดลาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ 
• ผมต้องไม่ยาวเกินปกเสื้อ สำาหรับเด็กผู้ชาย
• นักเรียนทุกคนท่ีวิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค จะต้องสวมรองเท้าหนังสีดำาล้วนเท่าน้ัน ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบสีดำา (หรือสีอ่ืน)
• นักเรียนที่โรงเรียนอนุบาล วิทยาเขตรามคำาแหง สามารถสวมรองเท้าสีดำา หรือ รองเท้าผ้าใบสีดำา/ขาวได้
• ที่วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค นักเรียนจะต้องผูกผมไว้ที่ด้านหลัง ตามที่คุณครูแนะนำา เช่น ในการเข้าเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ ที่วิทยาเขตรามคำาแหง นักเรียนที่มีผมยาวเกินระดับบ่า ควรผูกผมไว้ที่ด้านหลัง
• นักเรียนหญิงควรใช้ที่คาดผมแบบธรรมดา ขนาดแคบๆ ที่คาดผมไม่ควรใหญ่เกินไป หรือมีสีสันฉูดฉาด หรือ 

มีชิ้นส่วนยื่นออกมาที่ด้านบนศีรษะ
• ไม่อนุญาตให้นักเรียนทุกคนแต่งหน้ามาโรงเรียน นักเรียนที่แต่งหน้ามาโรงเรียนจะถูกส่งไปยังหัวหน้า

แผนกเพื่อชำาระล้างออก
• อนุญาตให้นักเรียนสวมนาฬิกาได้ (โปรดทราบว่าทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้สวมใส่นาฬิกาอีเล็คโทรนิค/ อุปกรณ ์

บันทึกข้อมูลเรื่องสุขภาพ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับนโยบายใหม่เรื่องการใช้อุปกรณ์อีเล็คโทรนิค)  
ไม่อนุญาตให้สวมใส่สายรัดข้อมือ

• อนุญาตให้เด็กผู้หญิงใส่ต่างหูขนาดเล็กหรือต่างหูแบบแกนได้
• นักเรียนสามารถสวมใส่สร้อยคอภายใต้ชุดนักเรียนได้ แต่ต้องถอดออก ในวิชาพลศึกษาและกิจกรรมกีฬาต่างๆ 

ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพและความปลอดภัย ไม่แนะนำาให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาสวมสร้อยคอมาโรงเรียน
• ไม่อนุญาตให้สวมใส่เครื่องประดับเพชรพลอยมาโรงเรียน

นักเรียนชั้นอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคนต้องสวมหมวกเมื่อออกไปเล่นภายนอกอาคาร ในเวลาพัก
กลางวัน และ ในระหว่างเรียนวิชาพลศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ขอเรียนว่าถ้าบุตรหลานของท่านไม่นำาหมวก 
มาโรงเรียน พวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำากิจกรรมภายนอกอาคาร ทางโรงเรียนขอแนะนำาให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปฏิบัติเช่นเดียวกัน เพื่อให้ปลอดภัยจากแสงแดด

เครื่องแบบนักเรียน
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EARLY YEARS

JUMPER
(OPTIONAL)

CHECK LIST:

Formal School Uniform
      Red Dress
      Red Checked Shirt, Navy Blue Shorts,
   Black or Navy Blue Belt
PE Uniform
House Polo Shirt
White or Black Trainers or Black Leather Shoes
Crocs Shoes (Pre-Nursery and Nursery class)

Swimming Kit
School Cap
BIST Indoor Croc Shoes
White or Grey Socks
School Bag
Library Bag
Burgundy Polo Shirt (optional)
School Jumper (optional)

FOR
GIRLS

FOR
BOYS

HOUSE
POLO SHIRT

BURGUNDY
POLO SHIRT
(OPTIONAL)

PE
UNIFORM

FORMAL
SCHOOL UNIFORM

SCHOOL
CAP

BACK

BACK

BACK
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YEAR 2 - 6

JUMPER
(OPTIONAL)

BACK

SCHOOL
CAP

CHECK LIST:

Formal School Uniform
   White Shirt, Tartan Skirt or Tartan Skorts,
   Red dress (optional for Year 2 only)
   White Shirts, Long Grey Trousers or Short Grey Trousers,
   Black or Grey Belt, Burgundy Tie with Multi-crest
PE Uniform
House Polo Shirt

Swimming Kit
School Cap
Burgundy Trip Polo Shirt 
Black Leather Shoes
White or Grey Socks
School Bag
School Jumper (optional)

FOR
GIRLS

FOR
BOYS

HOUSE
POLO SHIRT

BACK

PE
UNIFORM

BACK

FORMAL
SCHOOL UNIFORM

OPTIONAL
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YEAR 7 - 9

FORMAL
SCHOOL UNIFORM

SCHOOL
CAP

JUMPER
(OPTIONAL)

HOUSE
POLO SHIRT

BACK

CHECK LIST:

Formal School Uniform

   White Shirt, Tartan Skirt or Tartan Skorts

   White Shirts, Long Grey Trousers or Short Grey Trousers,
   Black or Grey Belt, Plain Burgundy Tie
PE Uniform
House Polo Shirt

Swimming Kit
School Cap
Burgundy Trip Polo Shirt 
Black Leather Shoes
White or Grey Socks
School Bag
School Jumper (optional)

FOR
GIRLS

FOR
BOYS

PE
UNIFORM

BACK
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YEAR 10 - 11

FORMAL
SCHOOL UNIFORM

SCHOOL
CAP

JUMPER
(OPTIONAL)

HOUSE
POLO SHIRT

BACK

CHECK LIST:

Formal School Uniform

   White Shirt, Tartan Skirt or Tartan Skorts

   White Shirts, Long Grey Trousers or Short Grey Trousers,
   Black or Grey Belt, Striped Tie
PE Uniform
House Polo Shirt

Swimming Kit
School Cap
Burgundy Trip Polo Shirt 
Black Leather Shoes
White or Grey Socks
School Bag
School Jumper (optional)

FOR
GIRLS

FOR
BOYS

PE
UNIFORM

BACK
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SIXTH FORM

BACK

PE
UNIFORM

FORMAL
SCHOOL UNIFORM

SCHOOL
CAP

JUMPER
(OPTIONAL)

HOUSE
POLO SHIRT

BACK

CHECK LIST:

Formal School Uniform

   Smart skirt and Top or Smart Dress

   Smart Trousers, Smart Shirt, Sixth Form Tie,
   Dark Colour Socks

PE Uniform
House Polo Shirt
Formal Foot Wear
School Cap
School Jumper (optional)

FOR
GIRLS

FOR
BOYS

School Information Handbook for Parents & Guardians | 17



08:00  เข้าแถว และ ร้องเพลง โรงเรียนเริ่ม
14:00  โรงเรียนเลิก 
14:00-14:15 ผู้ปกครองมารับเด็กที่ห้องเรียน  

08:00  เคารพธงชาติ &  ชักธงขึ้นสู่ยอดเสา  โรงเรียนเริ่ม
14:00  โรงเรียนเลิก
14:00-14:15 ผู้ปกครองมารับเด็กที่ห้องเรียน
14:00-15:00 กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไม่บังคับ)

08:00  เคารพธงชาติ & ชักธงขึ้นสู่ยอดเสา โรงเรียนเริ่ม
15:00  โรงเรียนเลิก
15:00-15:15 ผู้ปกครองรับเด็กที่ห้องเรียน / ห้องทำากิจกรรมเสริมหลักสูตร

08:00  เคารพธงชาติ  & ชักธงขึ้นสู่ยอดเสา โรงเรียนเริ่ม
14:00  โรงเรียนเลิก
14:00-14:15 ผู้ปกครองรับเด็กที่ห้องเรียน

โรงเรียนอนุบาล วิทยาเขตรามคำาแหง (ชั้นพรี-เนอร์สเซอรี่ และ เนอร์สเซอรี่)

โรงเรียนอนุบาล วิทยาเขตรามคำาแหง (ชั้นรีเซพชั่น และ ชั้นปีที่ 1)

วันจันทร์ - วันศุกร์

วันจันทร์

วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

การจัดแบ่งเวลาในช่วงวันของโรงเรียนอนุบาล วิทยาเขตรามคำาแหง โรงเรียนประถมศึกษาและ
โรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค มีรายละเอียดข้างล่างนี้ สำาหรับรายละเอียดของ  
การดำาเนินการในช่วงวันของแต่ละส่วน  ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน

การจัดแบ่งเวลาของโรงเรียนภาคปกติ
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วันจันทร์

วันจันทร์

วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี

วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันศุกร์

07:45-08:20 เคารพธงชาติ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการประชุมนักเรียน
08:25  เริ่มการเรียนการสอน
14:50  โรงเรียนเลิก
14:50-15:50 กิจกรรมเสริมหลักสูตร/กิจกรรมอคาเดมี่ หลังเลิกเรียน (ไม่บังคับ)

07:45-08:05 เคารพธงชาติ และ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
08:05-09:05 เริ่มการเรียนการสอน
15:30  โรงเรียนเลิก
15:30-16:30 กิจกรรมอคาเดมี่ หลังเลิกเรียน (ไม่บังคับ)

07:45-08:20 เคารพธงชาติ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการประชุมนักเรียน
08:25-09:25 เริ่มการเรียนการสอน
14:50  โรงเรียนเลิก
14:50-15:50 กิจกรรมเสริมหลักสูตร/กิจกรรมอคาเดมี่ หลังเลิกเรียน (ไม่บังคับ)

07:45  เคารพธงชาติ
07:50-07:55 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
08:00-08:20  การประชุมนักเรียน
08:20  เริ่มการเรียนการสอน
14:45  โรงเรียนเลิก
14:45-15:50 กิจกรรมอคาเดมี่ หลังเลิกเรียน (ไม่บังคับ)

07:45  เคารพธงชาติ
07:50-07:55 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
07:55  เริ่มการเรียนการสอน
15:30  โรงเรียนเลิก
15:30-16:30 กิจกรรมอคาเดมี่ หลังเลิกเรียน (ไม่บังคับ)

07:45  เคารพธงชาติ
07:50-07:55 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
07:55  เริ่มการเรียนการสอน
14:45  โรงเรียนเลิก
14.45-15:45 กิจกรรมอคาเดมี่ หลังเลิกเรียน (ไม่บังคับ)

โรงเรียนประถมศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษา
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ที่โรงเรียนอนุบาล วิทยาเขตรามคำาแหง ผู้ปกครองสามารถส่งบุตรหลานของท่านที่บริเวณประตูโรงเรียน 
หรือจอดรถ ณ บริเวณลานจอดรถด้านข้างโรงเรียน หากผู้ปกครองประสงค์จะจอดรอพร้อมกับบุตร
หลาน / จอดรอบุตรหลานของท่าน การจอดในที่จอดรถด้านข้างโรงเรียน ไม่ควรจอดนานเกิน 20 นาที 
ทางโรงเรียนใคร่ขอความร่วมมือในการดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ทั้งสองวิทยาเขต เพื่อช่วยให้โรงเรียน
มีความเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม และลดมลพิษทางอากาศ
 
วิทยาเขตรามคำาแหง เปิดให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้า ในเวลา 07.30 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้ปกครองจะ
ต้องดูแลบุตรหลานของท่านเอง จนถึงเวลา 08.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่เริ่มเข้าแถว การเข้าแถวที่วิทยาเขต
รามคำาแหงจะเริ่มในเวลา 08.00 น. สำาหรับนักเรียนทั้งโรงเรียน (ชั้นพรีเนอสเซอร์รี ่ เนอสเซอร์รี ่  
รีเซพชั่น และ ชั้นปีที่ 1)
 
ในช่วงเลิกเรียน ขอให้ผู้ปกครองมารับบุตรหลานจากห้องเรียนของเขา หากนักเรียนคนใดไม่มีคนมารับ
ภายใน 15 นาทีหลังเวลาเลิกเรียน นักเรียนจะไปรอผู้ปกครองในห้องที่ทางโรงเรียนจัดสรรไว้ เพื่อรอให้
ผู้ปกครองมารับ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล จะต้องเซ็นต์ชื่อเมื่อมารับบุตรหลาน การมารับบุตรหลานของท่าน
ควรจะเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาเลิกเรียนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ขอความกรุณาผู้ปกครองโทร
ติดต่อสำานักงานโรงเรียน ในกรณีมีความจำาเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทำาให้ต้องมารับล่าช้า
 
วิทยาเขตรามคำาแหงปิดทำาการสำาหรับนักเรียน และผู้ปกครอง เวลา 16.30 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ประตูจะ 
ถูกปิดล็อคโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

การจอดรถรับ-ส่ง / การรับบุตรหลาน
ณ โรงเรียนอนุบาล วิทยาเขตรามคำาแหง
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นักเรียนชั้นประถมศึกษา
วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค จะเปิดทำาการสำาหรับนักเรียน ในเวลา 07.00 น. โดยนักเรียนสามารถ 
เดินเข้าไปยังอาคารเรียนของชั้นประถมศึกษาได้ ในเวลา 07.20 น. และหากนักเรียนมาถึงโรงเรียนก่อน
เวลา พวกเขาสามารถรอตรงบริเวณทางเข้าโรงเรียน พร้อมกับเพื่อนๆ หรือครอบครัวได้ ทางโรงเรียน
ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ รวมถึงโทรศัพท์มือถือในช่วงเวลานี้ เด็กๆ ควรนำาหนังสือมาอ่าน
ในช่วงเวลาดังกล่าว (หรือ เกมส์พกพาขนาดเล็กอย่างเกมส์อูโน่) เด็กๆ ควรมาถึงโรงเรียนภายในเวลา 
07:45 น. เป็นอย่างช้า
 
เมื่อโรงเรียนเลิก นักเรียนที่ไม่ได้ขึ้นรถโรงเรียนกลับบ้าน ควรจะมี 
ผู้ปกครองมารับจากห้องเรียนของเขา   นักเรียนที่ไม่มีผู้ปกครองมารับ 
จากห้องเรียน จะไปรอผู้ปกครองที่ห้องเรียนชั้นประถมที่ทางโรงเรียน 
จัดไว้ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล จะต้องเซ็นต์ชื่อเมื่อมารับบุตรหลาน เวลา
ที่มารับควรจะเป็นเวลาท่ีใกล้เคียงกับเวลาท่ีโรงเรียนเลิกมากท่ีสุด 
เท่าที่จะเป็นไปได้ ในกรณีท่ีผู้ปกครองต้องการรับนักเรียนท่ีไม่ใช่บุตร
หลานของท่าน ผู้ปกครองจะต้องติดต่อขอรับใบอนุญาตให้รับนักเรียน
จากสำานักงาน SIC ก่อนไปรับนักเรียนที่ห้องเรียน 
 
กรุณาโทรศัพท์แจ้งสำานักงาน SIC ในกรณีที่ท่านมารับบุตรหลานล่าช้าหรือประสงค์ให้ผู้ปกครองท่านอื่น
รับบุตรหลานแทน แบบที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค จะเปิดทำาการสำาหรับนักเรียนในเวลา 07.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
สามารถเดินเข้าไปยังพื้นที่ชั้นลอยของอาคารเรียน ซึ่งเป็นพื้นที่ของชั้นมัธยมศึกษาได้ เมื่อเดินทางมาถึง
โรงเรียนก่อนเวลา 07.45 น. และก่อนเวลา 07.45 น.สักเล็กน้อย นักเรียนสามารถเดินไปยังห้องเรียน
เพื่อเช็คชื่อเข้าเรียนได้เลย
 
ในช่วงหลังเลิกเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจะไปรอผู้ปกครองมารับ ตรงบริเวณทางเข้า หรือเพื่อขึ้นรถ
โรงเรียนกลับบ้าน
 
โปรดทราบว่าวิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค จะปิดทำาการสำาหรับนักเรียนไป-กลับชั้นประถมศึกษา และ 
มัธยมศึกษาเวลา 17.30 น. และทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนไป-กลับ หรือผู้ปกครอง อยู่ใน
วิทยาเขต หลังเวลาดังกล่าว นอกจากว่าผู้ปกครองอยู่ระหว่างรอเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม / การแสดงพิเศษ
ของทางโรงเรียน

การจอดรถรับ-ส่ง / การรับบุตรหลาน
ณ โรงเรียนวิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค

School Information Handbook for Parents & Guardians | 21



อาหารกลางวันเป็นภาคบังคับสำาหรับนักเรียนทุกคน และต้องชำาระค่าอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
พร้อมกับค่าธรรมเนียมอื่นๆ อาหารทุกมื้อเป็นอาหารสดใหม่ทุกวันโดยทีมงานที่มีคุณภาพ และมีอาหาร
ให้เลือกมากมายในแต่ละวัน ทั้งอาหารนานาชาติและอาหารไทย นักเรียนสามารถรับประทานก๋วยเตี๋ยว
จากมุมก๋วยเตี๋ยว สลัดจากสลัดบาร์ หรือของหวานจากมุมของหวาน

เมนูประจำาสัปดาห์จะแสดงบนบอร์ดของแต่ละวิทยาเขต และในเว็บไซต์ของโรงเรียน

ปัจจุบัน โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย จัดให้มี 3 บ้าน และได้ตั้งชื่อบ้านตามชื่อของครูใหญ่ 
คนก่อนๆ ของโรงเรียนบรอมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ

บ้าน Edwards ดั้งชื่อตาม Mr. Chris 
Edwards M A, Merton College 
ครูใหญ่ปี 2004 - 2014

บ้าน Taylor ตั้งชื่อตาม Mr. Tim Taylor 
MA, St Peter’s College, oxford 
ครูใหญ่ปี 1986 - 2004

บ้าน Walters ตั้งชื่อตาม
Mr. David Walters MC., MA,
ครูใหญ่ปี 2474 - 2496

เด็กนักเรียนแต่ละคน จะเป็นสมาชิกของ
บ้านหลังใดหลังหนึ่ง ใน 3 บ้านนี้ และพวกเขาก็จะเป็นสมาชิกบ้านนั้น ต่อเนื่องไปตลอดการเรียนที่ 
บรอมส์โกรฟ โรงเรียนพยายามจัดให้นักเรียนที่เป็นพี่น้องกันอยู่บ้านเดียวกัน มีกิจกรรม “บ้าน” มากมาย
ตลอดปีการศึกษา เพื่อสร้างจิตวิญญานและความผูกพันระหว่างสมาชิกในบ้าน  หนึ่งในกิจกรรมดังกล่าว
คือ นักเรียนและพนักงานทุกคน จะสวมเสื้อโปโล สีของบ้าน ทุกวันศุกร์ ด้วยความภาคภูมิใจ การดูแล
อภิบาลนักเรียนเป็นหัวใจของวิสัยทัศน์โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ และด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ 
อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เราได้สร้างโอกาสในการพัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของโลก  
มีความสุข และ มีความห่วงใยผู้อื่น

อาหารกลางวันและอาหารว่าง

ระบบบ้านของโรงเรียน
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โทรศัพท์มือถือได้กลายมาเป็นส่วนสำาคัญของสังคมสมัยใหม่ และไม่ต้องสงสัยเลยว่า ได้เปลี่ยนแปลง
วิธีการที่มนุษย์สัมพันธ์กัน โดยการเชื่อมต่อกันในชีวิตประจำาวันผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทั้งผู้ ใหญ่และเด็ก
สามารถเชื่อมต่อกันทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมงเมื่อต้องการ มีการใช้โทรศัพท์มือถือในการ 
ส่งข้อความโต้ตอบกันในทันที การเข้าร่วมในโซเชียลมีเดียต่างๆ การใช้โทรศัพท์ การท่องเว็บและ 
การเล่นเกมต่าง ๆ

อย่างไรก็ตามโรงเรียนเช่ือว่าการใช้โทรศัพท์มือถือโดยเยาวชนนอกเวลาเรียนในแต่ละวันน้ัน เป็นอันตราย 
ต่อความเป็นอยู่ที่ดีและการพัฒนาบุคลิกภาพโดยรวม เยาวชนสมัยนี้มีปัญหาในการควบคุมตนเองเรื่อง
การใช้โทรศัพท์มือถือ และหากให้อิสระภาพอย่างเต็มที่ พวกเขาก็เลือกที่จะอยู่ติดกับโทรศัพท์มือถือ 
ในช่วงพัก และช่วงพักกลางวัน แทนที่จะใช้เวลาพูดคุยกับเพื่อนๆ เล่นกีฬา ร่วมกิจกรรมในช่วงพักกลางวัน  
หรืออ่านหนังสือ / ทำางานในห้องสมุด
 
ดังนั้นนโยบายการใช้โทรศัพท์มือถือต่อไปนี้ จึงถูกนำามาใช้ทั่วทั้งโรงเรียน
 

1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาล วิทยาเขตรามคำาแหง (ชั้นพรี-เนอร์สเซอรี่ ถึง ชั้นปีที่ 1) ไม่สามารถนำา
โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเข้ามาในวิทยาเขตได้

2. ขอแนะนำาไม่ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา (ชั้นปีที่ 2-6) นำาโทรศัพท์มือถือ มาที่วิทยาเขตวินด์เซอร์ 
ปาร์ค อย่างไรก็ตามหากต้องการนำาโทรศัพท์มือถือ มาโรงเรียน พวกเขาจะต้องไม่ใช้โทรศัพท์มือ
ถือ ระหว่างเวลา 7.00 น ถึง 15.30 น และต้องเก็บไว้อย่างปลอดภัยในกระเป๋านักเรียนตลอด
เวลา นอกเวลาที่กล่าวมา นักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้ เพื่อโทรหาผู้ปกครอง คนขับรถ  
เกี่ยวกับการจัดรถรับส่ง / นัดหมายเวลาในการมารับกลับบ้าน

3. สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นักเรียนได้รับอนุญาตให้นำาโทรศัพท์มือถือมาที่วิทยาเขตวินด์เซอร์  
ปาร์คได้ แต่นักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้เฉพาะในชั่วโมงเรียน เมื่อครูผู้สอนอนุญาตให้ใช้ 
เท่าน้ัน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการค้นคว้าหาข้อมูล / การเข้าอินเตอร์เน็ต / การเข้า Google Classroom 

4. นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาไมส่ามารถใช้โทรศพัทม์อืถอืนอกเวลาเรยีน รอบๆ โรงเรียน และที่ใดๆกต็าม 
ในโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 7.00 น ถึง 15.30 น รวมทั้งในช่วงพัก ช่วงพักกลางวัน ก่อน / ระหว่าง
ทำากิจกรรมเสริมหลักสูตร

5. โทรศัพท์มือถือจะถูกเจ้าหน้าที่ยึด หากเจ้าหน้าที่เห็นนักเรียนคนใดใช้โทรศัพท์มือถือ ไม่ปฏิบัติตาม 
นโยบายข้างต้น โดยนักเรียนสามารถขอรับโทรศัพท์มือถือคืนได้ในเวลาหลังเลิกเรียน จากคุณครู 
ที่สำานักงาน SIC

ขอแนะนำาว่า หากบุตรหลานของท่านเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา พวกเขาสามารถนำาไอแพดหรืออุปกรณ ์
แท็บเล็ตขนาดเล็กที่คล้ายกัน มาใช้ในการเรียนได้ แทนที่จะนำาโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนทุกวัน

นโยบายการใช้โทรศัพท์มือถือ
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โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษเม่ืออยู่ในร้ัว
วิทยาเขต ผู้ปกครองส่งบุตรหลานมายังโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ เน่ืองจากคาดหวังว่าบุตรหลานของพวก
เขาจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วมากข้ึนและม่ันใจมากข้ึน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่ง่ายเลย เว้นเสียแต่ว่า
พวกเราสามารถใช้ภาษาอังกฤษเม่ืออยู่ในร้ัววิทยาเขตของเราตลอดเวลา ไม่ใช่แค่เฉพาะในห้องเรียนเท่าน้ัน 

ในช้ันเรียนมัธยมศึกษา นโยบายเร่ืองการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนน้ัน มีความสอดคล้องกับนโยบาย 
พูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน และนักเรียนต่างก็รับทราบผลกระทบของการไม่ปฎิบัติตามนโยบายนี้ 
 
ที่โรงเรียนอนุบาล วิทยาเขตรามคำาแหง นักเรียนตัวน้อยของพวกเรากำาลังพัฒนาทักษะการสื่อสารผ่าน
ช่องทางทั้งที่ไม่ใช้การพูด และใช้การพูด ทางโรงเรียนได้กระตุ้นนักเรียนให้สนทนาภาษาอังกฤษด้วยวิธี
ที่เหมาะสม โดยพนักงานทุกคนจะใช้ภาษาอังกฤษในวิทยาเขตรามคำาแหง และตระหนักถึงระดับการ
พัฒนาของนักเรียนแต่ละคนเป็นสำาคัญ

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟให้บริการรถโรงเรียนรับส่งในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โรงเรียนของเรามีท้ังรถตู้ของ
โรงเรียนและรถท่ีให้บริการโดยผู้ประกอบการภายนอก เพียงพอต่อความต้องการ บริการรถโรงเรียนน้ีผู้ปกครอง
สามารถสมัครได้ตามความสมัครใจ และทางโรงเรียนพยายามจัดเส้นทางเดินรถตามท่ีผู้ปกครองต้องการ ในทุกพ้ืนท่ี
ของกรุงเทพมหานคร ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ โรงเรียนมีบริการรถรับส่งท้ังจากวิทยาเขตรามคำาแหง และจากวิทยาเขต 
วินด์เซอร์ ปาร์ค และมีรถโรงเรียนให้บริการรับส่งระหว่างสองวิทยาเขตด้วยเช่นกัน โดยในรถโรงเรียนแต่ละคัน จะมี
พนักงานประจำารถคอยดูแล และทางโรงเรียนคาดหวังให้นักเรียนปฎิบัติตามกฎระเบียบของการข้ึนรถโรงเรียน ดังน้ี
 

• นั่งประจำาตำาแหน่งของตนเองและคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดทาง
• เคารพบุคคลอื่นในรถและอย่าส่งเสียงดังเมื่ออยู่ในรถ
• ห้ามรับประทานอาหารในรถ
• ปฎิบัติตนอย่างเหมาะสม (โดยตระหนักถึงอายุของเด็กๆที่ร่วมเดินทางไปด้วย)
• ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ทุกชนิด แต่สามารถฟังเพลงผ่านหูฟังได้

หากผู้ปกครองประสงค์ให้บุตรหลานของท่านใช้บริการรถโรงเรียน โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีดูแลรถโรงเรียน ณ วิทยาเขต  
ท่ีบุตรหลานของท่านศึกษาอยู่ (ผู้ปกครองสามารถดูหมายเลขติดต่อได้ท่ีหัวข้อ “หมายเลขติดต่อท่ีสำาคัญ” ข้างต้นน้ี)

ขอเรียนให้ผู้ปกครองทราบว่า รถโรงเรียนจะออกจากจุดรับนักเรียน และ วิทยาเขต ตามตารางเวลาของ
รถโรงเรียน และจะไม่รอนักเรียนที่มาสาย ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม

ในกรณีที่นักเรียนขึ้นรถโรงเรียนเป็นประจำาทุกวัน ผู้ปกครองกรุณาแจ้งสำานักงาน SIC ล่วงหน้าในกรณีที่ 
นักเรียนจะไม่ขึ้นรถโรงเรียนในวันดังกล่าว

นโยบายการพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน

นโยบายการขึ้นรถโรงเรียน
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สำาหรับนักเรียนที่ วิทยาเขตรามคำาแหง: eyabsence@bromsgrove.ac.th
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา:  primaryabsence@bromsgrove.ac.th
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา:  secondaryabsence@bromsgrove.ac.th

หากนักเรียนมีอาการเจ็บป่วยและหยุดเรียนเป็นระยะเวลามากกว่า 2 วัน นักเรียนจะต้องนำาใบรับรองแพทย์ 
มาย่ืนในวันแรกท่ีกลับมาโรงเรียน ณ สำานักงาน SIC (สำาหรับวิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค) หรือ      ณ สำานักงานของ 
โรงเรียนอนุบาล (สำาหรับวิทยาเขตรามคำาแหง) ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่านักเรียนน้ันแข็งแรงดี พร้อม
สำาหรับการกลับมาเรียน และไม่แพร่เช้ือให้แก่ผู้อ่ืน ในกรณีท่ีนักเรียนต้องขาดเรียนเป็นเวลานานเน่ืองจาก
อาการเจ็บป่วย คุณครูจะมอบหมายงานให้ทำาท่ีบ้าน เพ่ือท่ีนักเรียนจะสามารถตามบทเรียนได้ทัน

ณ วิทยาเขตรามคำาแหง เรามีพยาบาลวิชาชีพดูแลนักเรียนตลอดทั้งวัน โดยจะดูแลการเจ็บป่วยและ
อุบัติเหตุที่ไม่ร้ายแรง รวมถึงการช่วยดูแลรักษาเบื้องต้น
 
ณ วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค ทางโรงเรียนมีคลีนิคเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลทั้งนักเรียน
ไป-กลับและนักเรียนประจำา โดยมีพยาบาลวิชาชีพที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 2 ท่าน ที่จะดูแลการ
เจ็บป่วยและอุบัติเหตุที่ไม่ร้ายแรง รวมถึงการช่วยรักษาเบื้องต้น
 
ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน ในการกรอกข้อมูลทางการแพทย์สำาหรับนักเรียน        (ทุกปี  
เมื่อเริ่มปีการศึกษาใหม่) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการแพทย์ของนักเรียนทุกคน เป็นข้อมูลปัจจุบัน  
หากข้อมูลทางการแพทย์ของนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างภาคการศึกษา ขอความกรุณาผู้ปกครอง 
แจ้งให้ทางคลีนิคทราบโดยเร็วที่สุด ทางอีเมล schoolclinic@bromsgrove.ac.th (สำาหรับนักเรียนที่วิทยา
เขตวินด์เซอร์ ปาร์ค) หรือ อีเมล eyschoolclinic@bromsgrove.ac.th (สำาหรับนักเรียนท่ีวิทยาเขตรามคำาแหง) 
ในเวลาเรียน ยาท่ีนักเรียนจำาเป็นต้องใช้ จะถูกเก็บรักษาไว้กับพยาบาลท่ีคลีนิค ไม่เก็บไว้กับนักเรียน
 
หากนักเรียนมีอาการเจ็บป่วยและไม่สามารถมาโรงเรียนได้ กรุณาแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบผ่านทาง
อีเมลด้านล่างนี้ พร้อมทั้งแนบจดหมายรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

คลินิคของโรงเรียน
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โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ตระหนักดีถึงหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองเด็ก และส่งเสริม
ความปลอดภัยของเด็ก เพื่อให้แน่ใจว่าแนวปฏิบัติเรื่องการคุ้มครองเด็กนี้ สอดคล้องกับหน้าที่ตาม 
พระราชบัญญัติว่าด้วยเด็ก คำาแนะนำาของรัฐบาล และสามารถนำามาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตามมาตรฐานของโรงเรียนนานาชาติ

ครูทุกคนของเรา จะต้องผ่านการฝึกอบรมภาคบังคับ เรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็ก และ ทางโรงเรียน 
ได้จัดให้มีตำาแหน่งหัวหน้ารับผิดชอบในเรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็ก สำาหรับแต่ละส่วนงานของโรงเรียน   
คล้าย ๆ กับตำาแหน่งหัวหน้าฝ่าย เช่น หัวหน้าฝ่ายอนุบาล หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา เป็นต้น

ทุกๆคนในโรงเรียนจะต้องสวมบัตรประจำาตัวเพื่อท่ีจะสามารถแน่ใจได้ว่าผู้ ใหญ่ทุกคนภายในโรงเรียน
สามารถระบุตัวตนได้ ผู้ปกครองต้องสวมบัตรประจำาตัวผู้ปกครองตลอดเวลา เมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียน 

ในกรณีที่ลืมบัตรประจำาตัวผู้ปกครอง ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ท่านจะต้องขอแลกบัตรประจำาตัว
ประชาชน หรือใบขับขี่  กับบัตรผู้มาเยือน

นโยบายปกป้องและคุ้มครองเด็ก
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โรงเรียนตั้งอยู่ได้ก็เพราะมีกลุ่มบุคคล คือ ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากร และเราต้องการรับฟังความ
คิดเห็น และข้อเสนอเเนะจากท่าน เราเข้าใจและตระหนักดีว่า ผู้ปกครองอาจจะมีข้อร้องเรียน หรือ
ข้อข้องใจต่างๆ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการหาทางออก เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก ๆ ที่อยู่ในการดูเเลของเรา

ทางโรงเรียนน้อมรับข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากผู้ปกครอง นักเรียน เหล่าบุคลากร และเห็นความ
สำาคัญของข้อร้องเรียนและข้อขัดข้องใจต่างๆ ที่ท่านได้แจ้งมา เราขอความร่วมมือจากผู้ปกครองใน
การนำาข้อกังวลใจ มาแจ้งให้เราทราบโดยเร็ว เพราะจะช่วยเปิดโอกาสให้เราได้พยายามแก้ไขปัญหา หรือ
แสดงจุดยืนของโรงเรียน ก่อนที่ปัญหาจะบานปลาย หากท่านไม่แน่ใจว่าควรจะแจ้งข้อกังวลใจให้ทาง
โรงเรียนทราบหรือไม่ ขอแนะนำาว่าอย่ารีรอที่จะติดต่อกับทางโรงเรียนในทันที เนื่องจากเรามีความยินดี
เป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือท่าน สิ่งที่สำาคัญคือเราต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา และสื่อสารไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อไม่ให้เด็ก ๆ เกิดความสับสน

ข้อกังวลและข้อร้องเรียนควรจะแจ้งท่ีคุณครูประจำาช้ันของบุตรหลานท่านเป็นอันดับแรก (สำาหรับ ช้ันอนุบาล 
และชั้นประถมศึกษา) หรือ แจ้งที่ติวเตอร์ ครูประจำาวิชา หรือหัวหน้าบ้าน (สำาหรับชั้นมัธยมศึกษา)  
ถ้าท่านรู้สึกว่าเป็นที่เรื่องอ่อนไหว หรือเป็นเรื่องที่สำาคัญ ท่านสามารถร้องเรียนต่อ ระดับหัวหน้าฝ่าย 
เช่น หัวหน้าฝ่ายอนุบาล  หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา หรือ หัวหน้าฝ่ายมัธยมศีกษา นอกจากนี้ ผู้ปกครอง 
นักเรียน หรือ บุคลากรของโรงเรียน สามารถร้องเรียนต่อ ครูใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ได้โดยตรง ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่แล้ว ครูใหญ่จะปรึกษาหารือกับหัวหน้าของแต่ละฝ่ายก่อน เพราะพวกเขา
คือผู้ที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทำาการสอบสวน และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ

ถ้าท่านต้องการสำาเนาของนโยบายเรื่องข้อข้องใจและข้อร้องเรียน โปรดติดต่อสำานักงาน SIC (วิทยาเขต
วินด์เซอร์ ปาร์ค) หรือ ติดต่อ แผนกต้อนรับ (วิทยาเขตรามคำาแหง)

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน
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You are DETERMINED
You are motivated to achieve your goals, and resilient when things get in 
your way, showing the grit to overcome obstacles.

You are a RISK-TAKER
You are a divergent and creative thinker, eager to do things differently,  
and brave enough to take the road less travelled.

You are INDEPENDENT
You are a resourceful learner, able to make your own decisions and  
confident	enough	to	act	on	your	own	initiative.

You are a TEAM-PLAYER
You work well with others, helping to build effective teams and showing 
excellent communication skills.

You demonstrate CURIOSITY
You are an inquisitive learner, always asking the most challenging  
questions and eager to solve the most important problems.

You demonstrate POSITIVITY
You are optimistic and full of hope, open to different ideas and beliefs and 
a	positive	influence	on	the	world	around	you.

You demonstrate KINDNESS
You are always ready to offer warmth and friendship, making a positive 
difference to the lives of others and spreading a smile.

You are REFLECTIVE
You think carefully about your own learning, appreciating your own 
strengths and understanding how to improve and develop.

ตลอดเสน้ทางการศกึษาของนกัเรยีนในรัว้โรงเรยีนบรอมส์โกรฟ ตัง้แตช่ัน้พร-ีเนอรส์เซอรี ่จนถงึชัน้ปทีี ่ 13  
สิ่งสำาคัญที่เรามุ่งเน้นคือคุณลักษณะของผู้เรียนรู้ที่ดี ที่เราต้องการปลูกฝังให้กับนักเรียนบรอมส์โกรฟ 
เพราะไม่ว่านักเรียนแต่ละคนจะเติบโตและทำาการใดๆ ในอนาคต คุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งสำาคัญที่จะ
ทำาให้พวกเขาประสบความสำาเร็จ และคุณสมบัติเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำาคัญสำาหรับโรงเรียนในการ
จัดการเรียนการสอนทุกช่วงชั้นของการเรียนรู้

คุณลักษณะของผู้เรียนรู้
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หลักสูตรการเรียนการสอน ชั้นปฐมวัย (EYFS) 

Physical
Development

Mathematics

Literacy

Understanding
The World

Expressive Arts
& Design

communication
& language

A
B C

Personal, Social
& Emotional

Development

When I ...
Talk to each other
Give voices to toys

Play “teacher, doctor, 
mummies and daddies”

Pretend to be animals
Imitate adults

When I ...
Draw, paint and scribble

Cut & glue
Use play-dough

Finger paint

When I ...
Build towers

Create buildings and roads
Make a castle, 

Balance blocks
Stack, dump,

and knock blocks over

I learn ...
Communication, 
Negotiation and taking turns
New vocabulary, Language skills
Role, responsibility and 
relationships
Compassion, Empathy
Expressing emotions

I learn ...
To use the small muscles in 
my	hands	and	fingers
Colours, Writing skills
Creativity and ways to
express myselve 
About cause and effect
Patience

I learn ...
Mathematics and science skills
Symbols
How to use muscles
Cooperation, taking turns
Patience and persistence 
To problems solve and plan
To recognize patterns

ภาพรวมเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน
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ที่โรงเรียนอนุบาล วิทยาเขตรามคำาแหง นักเรียนตั้งแต่ ชั้นพรี-เนอสเซอร์รี่ เนอสเซอร์รี่ จนถึงชั้น              
รีเซพชั่น ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรชั้นปฐมวัย (EYFS) โดยพิจารณาปรับให้เข้า
กับความต้องการที่แตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ
การดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง เราได้จัดให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการเล่น ดังนั้นสภาพแวดล้อมของการเรียน
รู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน จึงเต็มไปด้วยทรัพยากรที่จำาเป็นสำาหรับการพัฒนาและขยายการ
เรียนรู้ของเด็ก ดังที่ได้ระบุในหลักสูตรการเรียนการสอน ชั้นปฐมวัย ดังนี้:

• ด้านการสื่อสาร และภาษา
• ด้านการพัฒนาการทางร่างกาย
• ด้านการพัฒนา ตนเอง สังคม และอารมณ์
• ด้านการอ่านเขียน
• ด้านคณิตศาสตร์
• ด้านการแสดงออกทางศิลปะและการออกแบบ
• ด้านความเข้าใจโลก

โปรแกรมบันทึกการเรียนรู้แบบโต้ตอบ
โรงเรียนใช้โปรแกรมบันทึกการเรียนรู้แบบโต้ตอบ (ILD) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นพรี-เนอสเซอร์รี่ เนอสเซอร์รี่ และรีเซพชั่น ผู้ปกครองทุกท่าน 
สามารถเข้าถึงโปรแกรม ILD เพื่อดูรูปและวีดิโอการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นของบุตรหลานได้ตลอดภาคการศึกษา 
โรงเรียนสนับสนุนให้ผู้ปกครองทุกท่าน อัพโหลดคลิปวีดิโอและรูปของบุตรหลานระหว่างท่ีเรียนรู้อยู่ท่ีบ้าน 

ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือในการเข้าโปรแกรมนี้ ได้ที่ สำานักงานโรงเรียน วิทยาเขตรามคำาแหง  
ผ่านทางอีเมลล์นี้ eyfrontoffice@bromsgrove.ac.th 

เวลานอนพักสำาหรับเด็กเล็ก 
นักเรียนชั้นพรี-เนอสเซอร์รี่ และ เนอสเซอร์รี่ สามารถเลือกที่จะนอนช่วงบ่ายได้ ซึ่งเป็นช่วงเวลา
ระหว่าง 12:30-13:45 น. สำาหรับนักเรียนที่ไม่นอนพัก ทางโรงเรียนจะมีกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติม
รองรับ สำาหรับนักเรียนที่ต้องการนอนพัก ขอความร่วมมือผู้ปกครองนำาชุดเครื่องนอนของบุตรหลาน
มาโรงเรียนในวันแรกของสัปดาห์ ซึ่งโรงเรียนจะส่งกลับทุกวันศุกร์ หรือวันสุดท้ายของสัปดาห์เพื่อ 
ผู้ปกครองจะได้นำากลับไปทำาความสะอาดได้
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Maths
• Counting and Calculating
• Understanding number
• Shape
• Measure
• Time
• Money
• Data Handling

English
• Phonics lessons as needed
• Handwriting sessions
• 1:1 reading
• Guided reading sessions
• Spelling, Grammar, Punctuation focus
• Topic based literacy, including narrative and 

non-narrative.

A blend of cross-curricular learning and discrete learning when needed.

THE CURRICULUM APPROACH

Term 1 ThemeDT

Art

PSHE

Science

ICT

GeographyHistory

สำาหรับนักเรียนชั้นปีที่ 1-6 ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ สหราชอาณาจักร 
ซึ่งได้รับการปรับให้เข้ากับบริบทของความเป็นนานาชาติในประเทศไทย โดยจัดการสอนตามธีมที่กำาหนด ซึ่งมี
ลักษณะเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับ
ธีมหรือแก่นของเรื่อง นักเรียนในแต่ละระดับชั้นจะได้รับ 1 ธีม ต่อภาคการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้รอบด้าน 
เกี่ยวกับธีมนั้นๆ และทำาการเชื่อมโยง สิ่งที่เรียนรู้ กับการเรียนรู้หัวข้ออื่นๆ ต่อไป

นักเรียนชั้นปีที่ 1-6 จะได้รับมอบหมายการบ้านทุกสัปดาห์สำาหรับวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ และยังได้รับ 
โอกาสอีกมากมายในกิจกรรมขยายการเรียนรู้นอกห้องเรียน (ELOs) ตลอดภาคเรียน นอกจากนี้โรงเรียนคาดหวังว่า 
นักเรียนชั้นปีที่ 1-6 จะอ่านหนังสือทุกวัน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะได้รับสมุดบันทึกการอ่าน เพื่อจดบันทึกการอ่าน
ของเขาตลอดทั้งปีการศึกษา

ในห้องเรียนของนักเรียนชั้นปีที่ 1-6 มีระบบการให้รางวัลในเชิงบวก ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนสะสมคะแนนให้กับ
บ้านของตน (แบ่งแยกบ้านตามสีแดง เขียว น้ำาเงิน) โดยจะได้คะแนนจากความความสำาเร็จในด้านวิชาการ และ 
ความพยายามในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีการให้รางวัลในเรื่องที่ไม่ใช่ด้านวิชาการด้วย คือในแต่ละห้องเรียน 
นักเรียนจะทำางานด้วยกันเป็นกลุ่มเพื่อสะสมลูกแก้วให้เต็มขวดโหล และรางวัลจะเป็นของนักเรียนทั้งห้องเรียน 
คะแนนนี้ได้มาจากการที่นักเรียนในห้องร่วมกันแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดี เช่น การแสดงออกถึงความมีน้ำาใจ 
การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น การมีกิริยามารยาทที่ดี เป็นต้น 

ในชั้นปีที่ 1-6 โรงเรียนให้ความสำาคัญ ในเรื่อง การพัฒนาด้านวิชาการ การพัฒนาด้านสังคม และการพัฒนาตนเอง 
ของบุตรหลานท่าน

หลักสูตรการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษา

32 | School Information Handbook for Parents & Guardians



ในระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ได้ใช้หลักสูตรอ้างอิงตามหลักสูตรการศึกษา
แห่งชาติอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษา (ENC) และเพื่อที่จะให้นักเรียนของเรามีความพร้อมสำาหรับ 
การสอบวัดระดับ ที่จะจัดสอบโดยสถาบันภายนอก หลังจากนักเรียนเรียนจบหลักสูตร Key Stage 4 และ 
Key Stage 5 โดยโครงสร้างหลักสูตรดังกล่าวนั้น ดำาเนินการเรียนการสอนทั้งหมดด้วยภาษาอังกฤษ  
อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนเล็งเห็นว่านักเรียนทุกคนควรจะได้เรียนรู้เก่ียวกับประเทศที่เขาพักอาศัย
อยู่  ทางโรงเรียนจึงได้นำาเสนอวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่นักเรียนทุกคน ซึ่งทางโรงเรียนมั่นใจ
ว่าเราได้รวบรวมเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอนที่ดีที่สุด ของหลักสูตร ENC เอาไว้ ในขณะเดียวกัน  
ทางโรงเรียนก็ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับความต้องการของ 
นักเรียนและแนวทางการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องการ

Key Stage 3 ( ชั้นปีที่ 7, 8, 9)
ถึงแม้ว่าในระดับ Key Stage 3 ตารางเรียนจะเป็นตารางเรียนแบบรายวิชา แต่นักเรียนจะได้รับโอกาส
ในการเชื่อมโยงการเรียนรู้ ในแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกัน โดยทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะใน
การบูรณาการการเรียนรู้วิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้ของ
พวกเขา สำาหรับวิชาต่างๆ ที่นักเรียนในระดับ Key Stage 3 จะได้เรียนนั้นมี ดังต่อไปนี้ วิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ หมวดวิชามนุษย์ศาสตร์ (ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์) วิชาการละคร 
วิชาดนตรี วิชาศิลปะ วิชาคอมพิวเตอร์และสื่อ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาจีน วิชาภาษาเกาหลี วิชาภาษา
สเปน วิชาพลศึกษา และ วิชาพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรม สังคม สุขภาพกายและจิต (BEAM)

Key Stage 4 (ชั้นปีที่ 10 และ 11)
ใน Key Stage 4 นักเรียนจะเรียนเพื่อเตรียมตัวสำาหรับการสอบ  iGCSEs/GCSEs โดยพื้นฐานโครงสร้าง
หลักสูตรดังกล่าวนักเรียนจะต้องเรียนวิชาบังคับ 3 วิชาได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์และ
วิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับวิชาเลือก 4 วิชาซึ่งต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาเลือกที่ทางโรงเรียนได้จัดไว้  อาทิ 
วิชาศิลปะ วิชาการละคร วิชาสื่อ วิชาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิชาภูมิศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ 
วิชาธุรกิจการท่องเที่ยว วิชาธุรกิจ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาเกาหลี วิชาภาษาจีน (แมนดาริน) นอกจากนี้  
นักเรียนจะยังได้เรียนวิชาพลศึกษา และ วิชาพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรม สังคม สุขภาพกายและจิต 
(BEAM) สัปดาห์ละครั้ง

Key Stage 5 (ชั้นปีที่ 12 และ 13)
ใน Key Stage 5 นักเรียนจะเรียนเพื่อเตรียมตัวสำาหรับการสอบ A Levels หรือประกาศนียบัตร  
Bromsgrove โดยเลือกเรียน 4 วิชาจากกลุ่มตัวเลือกที่ทางโรงเรียนจัดไว้ อาทิ วิชาชีววิทยา วิชาเคมี 
วิชาฟิสิกส์ วิชาศิลปะ วิชาการละคร วิชาดนตรี วิชาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิชาภูมิศาสตร์  
วิชาประวัติศาสตร์ วิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาการเมือง วิชาสื่อ วิชาธุรกิจศึกษา(Diploma) วิชาพลศึกษา 
(Diploma) วิชาธุรกิจการท่องเที่ยว (Diploma) โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรนั้นเป็นหลักสูตรจาก  
The Edexcel Pearson Level 3 Advanced Subsidiary Diploma (BTEC) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เทียบเท่ากับ
หลักสูตร A Levels

หลักสูตรการเรียนการสอน  ชั้นมัธยมศึกษา
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การบ้าน : เพื่อขยายโอกาสในการเรียนรู้ (ELO’s)

ทางโรงเรียนมีความตั้ งใจที่ จะให้นักเรียนทุกคนได้ทำา กิจกรรมหรือทำา ช้ินงานที่หลากหลาย  
นอกห้องเรียน โดยทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ที่จะช่วย 
ให้นักเรียนเพื่มพูนทักษะที่จำาเป็นสำาหรับชีวิตและการสอบกับสถาบันภายนอก ด้วยการตระหนักถึง 
ความรับผิดชอบในการจัดทำาหลักสูตรที่จุดประกายในการเรียนรู้และให้มีความรู้ที่กว้าง นักเรียนทุกคน 
จึงต้องทำาการบ้านให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาของหลักสูตรทั้งในเชิงลึกและใน 
เชิงกว้าง โดยการบ้าน (ELOs) ได้ถูกพัฒนาขึ้นสำาหรับนักเรียนในระดับ Key Stage 3 (ชั้นปีที่ 7, 8, 9) 
และ การบ้าน Independent Learning Tasks (ILTs) ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ สำาหรับนักเรียนในระดับ 
Key Stage 4 และ 5 (ชั้นปีที่ 10, 11, 12, 13)

โดยชิ้นงานต่างๆนั้น จัดให้ทุกรายวิชาและทุกระดับชั้น การบ้านทุกชิ้นได้ถูกคิดขึ้นมาอย่างรอบคอบ  
โดยคุณครู เพื่อนักเรียนของเราจะได้เรียนรู้วิชาต่างๆอย่างเข้าใจและลึกซึ่ง ทั้งเมื่ออยู่ที่บ้าน และเมื่ออยู่
ที่โรงเรียน โดยการมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์และรู้จักคิดวิเคราะห์ 

ด้วยแนวคิดที่กล่าวมา ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราได้สนับสนุนให้นักเรียนกลายเป็นคนที่สามารถ 
พึ่งพาตนเองได้ สามารถศึกษาและเรียนรู้สิ่งที่พวกเขาสนใจอย่างแท้จริง
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งานพบปะพูดคุยระหว่างคุณครูและผู้ปกครองจะจัดขึ้นในแต่ละช่วงของปีการศึกษา ซึ่งจะเป็นโอกาส 
อันดีที่ผู้ปกครองและคุณครูจะได้พบหน้ากัน เพื่อพูดคุยในเรื่องความคืบหน้าและผลการเรียนของ
นักเรียน และรายงานผลการเรียนจะถูกส่งไปให้ที่บ้าน ในรายงานผลการเรียนนั้นจะแจ้งให้ผู้ปกครอง
ทราบถึงความคืบหน้าและความเอาใจใส่ในการเรียนของนักเรียน

ก่อนการจัดงานพบปะพูดคุยระหว่าง คุณครูและผู้ปกครอง ท่านจะได้รับจดหมายเชิญให้เข้ามาร่วมงาน
ล่วงหน้า ท่านหรือบุตรหลานของท่านจะต้องทำาการนัดหมายกับคุณครูก่อนวันงาน และเมื่อท่านมาพบ
กับคุณครู ทางโรงเรียนจะมีบริการล่ามเพื่อช่วยแปล ทั้งภาษาไทย ภาษาจีน และ ภาษาเกาหลี 

ในแต่ละปีการศึกษาจะมีการจัดงานพบปะผู้ปกครองและคุณครู 3 ครั้ง และท่านจะได้รับรายงานผลการ
เรียนทั้งหมด 3 ฉบับ

รายงานผลการเรียน 
และ งานพบปะพูดคุยระหว่างคุณครูและผู้ปกครอง
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ที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ เรามีกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบังคับเลือกที่หลากหลาย ซึ่งจะจัดขึ้น 
ตามความเชี่ยวชาญของคณะครู ลักษณะของกิจกรรม จะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถพิเศษและความ
เชี่ยวชาญที่หลากหลายของครูและนักเรียน กิจกรรมต่างๆที่จัดให้เลือก มีทั้งที่เป็นกิจกรรมจากหมวด
วิชาการ เช่น  วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงหมวดกีฬาต่าง ๆ  
เช่น บาสเกตบอล ทีบอล เทนนิส กอล์ฟ ฟุตบอล และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ทางด้านดนตรี  
จะมีกิจกรรมร้องเพลงประสานเสียง   มีเทควันโด การเต้นฮิปฮอป การเต้นบัลเล่ต์ การเรียนภาษาจีน 
หรือ ภาษาไทย กิจกรรมนอกหลักสูตรแบบบังคับเลือกที่กล่าวมานี้ จะสอนโดยคุณครูของโรงเรียนและใน
บางครั้ง อาจจะสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันนอก กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปใน
แต่ละภาคเรียน ทั้งนี้จะยังคงรักษาความผสมผสานอย่างเหมาะสม ของ  กิจกรรมด้านวิชาการ กีฬา และ 
กิจกรรมสันทนาการ โปรดทราบว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบังคับเลือกบางรายการ  อาจมีค่าใช้จ่าย 
เพิ่มเติม ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ก่อนที่กิจกรรมนั้นๆ จะเริ่มขึ้น

โดยปกติแล้วกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะจัดขึ้นในสัปดาห์ที่สองหลังเปิดภาคเรียน (ยกเว้นภาคเรียนที่ 1 ที่
จะจัดขึ้นในสัปดาห์ที่สาม หลังเปิดภาคเรียน) เด็กนักเรียนตั้งแต่ ชั้นรีเซพชั่น จนถึง ชั้นปีที่ 13 จะต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบังคับเลือกนี้ โปรดทราบว่าทางโรงเรียนไม่มีนโยบายให้นักเรียนชั้น
พรี-เนอร์สเซอรี่ และ ชั้นเนอร์สเซอรี่ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เนื่องจากระยะเวลาที่เด็กเล็กจะ
ต้องอยู่โรงเรียนนั้น ยาวนานเกินไป สำาหรับนักเรียนที่ใช้บริการรถโรงเรียน ทางโรงเรียนจะจัดเตรียม 
รถรับส่งนักเรียน ตามเวลาที่เสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าว

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร กรุณาติดต่อ หัวหน้าฝ่ายกีฬาและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่อีเมล HeadofSport@bromsgrove.ac.th

กิจกรรมอคาเดมี่หลังเลิกเรียน (ไม่บังคับ)

นอกเหนือจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบังคับเลือกแล้ว ทางโรงเรียนยังได้จัดให้มีกิจกรรมอคาเดมี่  
หลังเลิกเรียน หลายอย่าง ตลอดสัปดาห์ ที่ วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค ซึ่งกิจกรรมอคาดีมี่ หลังเลิกเรียนนี้  
จะเป็นการเรียนหลังจากเสร็จกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบังคับเลือก หากท่านต้องการทราบข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านี้ กรุณาติดต่อ หัวหน้าฝ่ายกีฬาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่อีเมล  
HeadofSport@bromsgrove.ac.th

กิจกรรมเสริมหลักสูตรหลังเลิกเรียน
และกิจกรรมเสริมต่างๆ
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นักเรียนสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของนักเรียนประจำาได้ เม่ือพวกเขาศึกษาอยู่ในช้ัน ปีท่ี 4 (อายุ 8 - 9 ปี)  
จนถึง ชั้นปีที่ 13 (อายุ 17 – 18 ปี) 
 
ท่ีโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ เราจัดเตรียมโปรแกรมโรงเรียนประจำาในระดับโลกให้กับนักเรียนต้ังแต่
ช่วงอายุ 8 - 18 ปี โปรแกรมสำาหรับโรงเรียนประจำาของเราน้ันเป็นมากกว่า เพียงแค่สถานท่ีพักอาศัยใน
ระหว่างท่ีนักเรียนต้องอยู่ห่างไกลจากบ้าน หากแต่เรายังให้โอกาสนักเรียนได้เติบโตข้ึนท้ังทางด้านวิชาการ
และการสร้างสัมพันธภาพกับเพ่ือนๆ ส่ิงสำาคัญท่ีสุดสำาหรับฝ่ายประจำาของเราคือ การดูแลและสนับสนุน 
บุตรหลานของท่าน เราขอยืนยันว่านักเรียนประจำาท่ีบรอมส์โกรฟ จะได้รับโอกาสท่ีดีท่ีสุดเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ของพวกเขาโดยการสนับสนุน กระตุ้น และดูแลนักเรียนแต่ละคนอย่างเต็มท่ี นอกเวลาเรียน
 

นักเรียนประจำาเต็มเวลา
มากกว่าครึ่งของนักเรียนประจำาที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ เป็นนักเรียนประจำาเต็มเวลาที่ย้ายมา 
จากหลากหลายประเทศทั่วโลก เช่น อังกฤษ เกาหลี จีน รัสเซีย ยุโรป สำาหรับนักเรียนประจำาเต็ม
เวลาแล้ว โรงเรียนประจำาที่บรอมส์โกรฟเปรียบได้เสมือนบ้านของพวกเขาและได้ ให้โอกาสพวกเขา
พัฒนาการพึ่งพาตนเอง การได้พักผ่อน และผ่อนคลายกับเพื่อนๆ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทัศนศึกษา
ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ รอบๆ กรุงเทพฯ
 
 
นักเรียนประจำารายสัปดาห์
นักเรียนประจำารายสัปดาห์ ที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ สามารถพูดได้ว่า พวกเขาได้รับโอกาสที่ดี
ที่สุดทั้งสองด้าน คือ ในช่วง 5 วันที่เรียนในโรงเรียน เขาได้ใช้เวลาในการเรียนอย่างเต็มที่ เพื่อที่วันศุกร์ 
เมื่อพวกเขากลับบ้าน เขาจะได้ ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างมีคุณภาพ ข้อดีสำาหรับการเป็นนักเรียน
ประจำารายสัปดาห์คือ การที่บุตรหลานของท่านจะได้พัฒนาการพึ่งพาตนเอง และ มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
ซึ่งผู้ปกครองจะสามารถสังเกตุเห็นเขาค่อยๆ เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ การอยู่ประจำารายสัปดาห์ ช่วยประหยัด
เวลาที่ใช้ในการเดินทางระหว่างบ้านและโรงเรียน ทำาให้นักเรียนมีเวลาเรียนและเวลาพักผ่อนมากขึ้นใน
ระหว่างสัปดาห์

โรงเรียนประจำาที่บรอมส์โกรฟ
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การอยู่ประจำาเป็นครั้งคราว (Flexi Boarding)

การอยู่ประจำาเป็นครั้งคราว เปิดโอกาสสำาหรับผู้ที่กำาลังตัดสินใจในนาทีสุดท้าย ว่าจะมาเป็นนักเรียน
ประจำาหรือไม่ ผู้ปกครองหลายท่านให้บุตรหลานมาอยู่ประจำาเป็นครั้งคราว ในกรณีที่มีความจำาเป็นทาง
ธุรกิจ หรือมีความจำาเป็นทางครอบครัว หรือ ต้องการให้บุตรหลานสัมผัสประสบการณ์ของการเป็น
นักเรียนประจำา ก่อนที่จะตัดสินใจเป็น นักเรียนประจำารายสัปดาห์ หรือ เป็นนักเรียนประจำาเต็มเวลา  
นักเรียนบางคนเลือกที่จะอยู่ประจำาเป็นครั้งคราว เพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และการแข่งขันของโรงเรียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
 
และส่วนหนึ่งของการอยู่ประจำาเป็นครั้งคราว คือการมอบโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมหลัง 
เลิกเรียนทั้งด้านสันทนาการและด้านวิชาการในช่วงเวลา 15:30 – 18:00 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส 
พร้อมด้วยอาหารมื้อค่ำา
 
ตลอดปีการศึกษา จะมีโอกาสมากมายหลายคร้ังท่ีนักเรียนไป-กลับจะได้รับเชิญให้พักท่ีหอพัก ตามแต่โอกาส  
หรือมาร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในวันหยุดสุดสัปดาห์ กับเพื่อนนักเรียนประจำา
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โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการรับผิดชอบ ดูแลเรื่องสุขภาพกาย 
และความเป็นอยู่ที่ดี ของนักเรียน ครู และ คนในชุมชนของเรา ทางโรงเรียนได้คอยตรวจวัดค่าดัชนี
คุณภาพอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (AQI และ PM 2.5) ตลอดวัน ทุกวัน และได้ประกาศค่าตรวจ
วัดดังกล่าว ที่ประตูด้านหน้าอาคารเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรของเราว่า มีความปลอดภัย
ในการทำากิจกรรมกลางแจ้งเพียงใด สำาหรับนักเรียน นักเรียนประจำาและ บุคลากรของโรงเรียน ซึ่งนี่
เป็นส่วนหนึ่งของหลายกระบวนการ ที่จะทำาให้โรงเรียนของเรามีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ ในช่วงที่
คุณภาพอากาศภายนอกไม่ปลอดภัย

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลคุณภาพอากาศ
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EARLY YEARS CAMPUS
344 MU 12 RAMKAMHAENG 164 RD, MINBURI, BANGKOK 10510

TEL: +66-2540-7122-3    |   FAX: +66-2540-7124

PRIMARY AND SECONDARY CAMPUS
55 MU 9 WINDSOR PARK GOLF CLUB,

SUWINTHAWONG RD, MINBURI, BANGKOK 10510
TEL: +66-2989-4873   |    FAX: +66-2989-4094


