
 
28 กมุภาพนัธ์ 2020 

เรียน ท่านผูป้กครอง 
 

ด่วน:  ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ือง  COVID-19 - มาตรการตรวจสอบหนังสือเดนิทางนักเรียนทุกคน 
 ในวนัจนัทร์ที ่2 มนีาคม 2563 

 
เน่ืองจากมีการเพ่ิมจ านวนประเทศท่ีจะตอ้งน ามาตรการ “กกัตนเอง 14 วนั” มาใชอ้ยา่งต่อเน่ือง ตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ (เวยีดนาม มาเก๊า อิตาลี และอิหร่าน ในช่วงสปัดาห์ท่ีผา่นมา และมีความเป็นไปไดท่ี้จะมี
การเพ่ิมรายช่ือประเทศอีก) และดว้ยสถานการณ์ COVID-19 ท่ีทวคีวามรุนแรงและซบัซอ้นมากข้ึน เน่ืองจากเป็นปัญหาของโลก 
จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีทางโรงเรียนท่ีจะตอ้งบนัทึกอยา่งเป็นทางการ เก่ียวกบัสถานท่ี ท่ีนกัเรียนไดเ้ดินทางไปตั้งแตเ่ม่ือวนัท่ี 1 
กมุภาพนัธ์ 2020 
 
ดงันั้นเพ่ือความถูกตอ้งแม่นย  าท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้นบนัทึกของเรา ในวนัจนัทร์ที ่2 มนีาคม 2020 เราจะตรวจสอบหนงัสือ
เดินทางของนกัเรียนทุกคน ทั้งสองวทิยาเขต เม่ือพวกเขามาถึงโรงเรียน   โรงเรียนนานาชาติอ่ืน ๆ หลายแห่งก็จะท าการ
ตรวจสอบหนงัสือเดินทางในสปัดาห์หนา้ เน่ืองจากขณะน้ีสถานการณ์ COVID-19 มีความรุนแรงและมีการแพร่กระจายมากข้ึน 
 
โปรดอ่านค าแนะน าและขั้นตอนดา้นล่างอยา่งละเอียด ซ่ึงจะน ามาปฏิบติัในวนัจนัทร์ท่ี 2 มีนาคม 2020 เพื่อใหคุ้ณสามารถเตรียม
ตวัในช่วงวนัหยดุสุดสปัดาห์: 
1. โปรดมอบหนงัสือเดินทางใหก้บับุตรหลานของท่าน เพ่ือน ามาตรวจสอบ เม่ือเดินทางมาถึงโรงเรียน ทั้งน้ีทางโรงเรียนจะ

ส่งคืนหนงัสือเดินทางใหก้บับุตรหลานของท่านทนัทีท่ีท าการตรวจสอบเสร็จ 
2. การตรวจสอบหนงัสือเดินทางจะเร่ิมตั้งแตเ่วลา 07:00 น. ท่ีวทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ปาร์ค และ 07:30 น. ท่ีวทิยาเขตรามค าแหง 

หากท่านมาถึงก่อนเวลา เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัจะไม่อนุญาตใหท่้านเขา้วทิยาเขต 
3. เพ่ือเพิม่ความรวดเร็วในการตรวจสอบ โปรดตดิคลปิหนบีกระดาษหรือโพสต์-อทิไว้ในหน้าหนังสือเดนิทาง ทีม่ตีราประทบั

ของประเทศทีไ่ปเยือนมา ในช่วงเวลาดงักล่าว 
4. หากบุตรหลานของท่านยงัไม่เคยมีหนงัสือเดินทางโปรดส่งอีเมลถึงโรงเรียนท่ี adminSIC@bromsgrove.ac.th ท่ีวทิยาเขต

วนิดเ์ซอร์ ปาร์ค หรือ ksinipa@bromsgrove.ac.th ท่ีวทิยาเขตรามค าแหง ก่อนเชา้วนัจนัทร์และกรอกแบบฟอร์มเพ่ือแจง้
ยนืยนัขอ้มูล (declaration Form) ใหก้บัพนกังานในเชา้วนัจนัทร์ โปรดทราบวา่จะมีแบบฟอร์มเพ่ือแจง้ยนืยนัขอ้มูล 
(declaration Form) ในเชา้วนัจนัทร์ ท่ีวทิยาเขตทั้งสองแห่ง เพ่ือใหผู้ป้กครองกรอก หากท่านผูป้กครองไม่สามารถพิมพ์
แบบฟอร์ม จากเคร่ืองพิมพท่ี์บา้นได ้

mailto:adminSIC@bromsgrove.ac.th


 
5. โปรดทราบวา่หากบุตรหลานของท่านมีสองพาสปอร์ตถูกตอ้งตามกฎหมายพวกเขาจะตอ้งน าหนงัสือเดินทางทั้งสองเล่มมา

ตรวจสอบท่ีโรงเรียน 
6. หากบุตรของท่านไม่ไดน้ าหนงัสือเดินทางของพวกเขามาโรงเรียนเพ่ือตรวจสอบพวกเขาจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้สู่วทิยา

เขตของโรงเรียน 
7. นกัเรียนจะถูกตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย และท าความสะอาดมือดว้ยเจลลา้งมือฆ่าเช้ือ ตามปกติ ก่อนบุคลากรของโรงเรียน

ไดท้ าการตรวจหนงัสือเดินทางและบนัทึกประเทศล่าสุดท่ีนกัเรียนไปเยอืนมาแลว้  
8. นกัเรียนประจ าเตม็เวลาทุกคนไดม้อบหนงัสือเดินทางใหก้บัทางโรงเรียนแลว้ แต่มีนกัเรียนประจ ารายสปัดาห์บางคน ท่ียงั

ไม่ไดม้อบหนงัสือเดินทางใหก้บัทางโรงเรียนเพ่ือตรวจสอบ  หากบุตรหลานของท่านยงัไม่ไดน้ าหนงัสือเดินทางมาให ้ 
Mrs Tweddell หวัหนา้ฝ่ายประจ า ในวนัอาทิตยท่ี์ 1 มีนาคม 2020 เม่ือนกัเรียนกลบัมายงัหอพกั  นกัเรียนจะไดรั้บอนุญาต
ใหเ้ขา้หอพกั ก็ต่อเม่ือเขาไดม้อบหนงัสือเดินทางใหท้ าการตรวจสอบเท่านั้น  

 
นอกเหนือจากขั้นตอนการตรวจสอบหนงัสือเดินทางตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ ผมขอย  ้าถึงความจ าเป็นท่ีผูป้กครองทุกท่านตอ้ง
ตระหนกัถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบนั และสนบัสนุนโรงเรียนดว้ยความสมคัรใจ โดยการกกัตนเอง
จากบุตรหลานของท่านในสปัดาห์หนา้  หากสมาชิกในครอบครัวคนหน่ึงคนใดท่ีอาศยัอยูใ่นบา้น ไปเยอืนประเทศท่ีอยูใ่นกลุ่ม
เส่ียง ถึงแมว้า่บุตรหลานของท่านจะไม่ไดไ้ปเยอืนประเทศเหล่านั้นในช่วงวนัหยดุเรียนกลางภาคก็ตาม  แมว้า่จะไม่ใช่เป็นค าสัง่
ของ กระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงศึกษาธิการ /สมาคม ISAT   แต่พวกเราทุกคนต่างตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบ เพ่ือสุขภาพท่ีดี
ของสมาชิกทุกคนในชุมชนโรงเรียน และผมใคร่ขอขอบพระคุณยิง่ท่ีใหค้วามร่วมมือกบัเร่ืองส าคญัเช่นน้ี    ดว้ยการท างาน
ร่วมกนัอยา่งเปิดเผยและซ่ือสตัยข์องคนในชุมชนโรงเรียน  เราหวงัวา่จะสามารถลดโอกาสท่ีสมาชิกในชุมชนของเราจะติดเช้ือ
โรค ในช่วงเวลาท่ีทา้ทายเช่นน้ี 
 
ทางโรงเรียนขอเรียนใหท่้านผูป้กครองทราบวา่ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 2 มีนาคม 2020 เป็นตน้ไป ท่านผูป้กครองท่ีมาเยอืนวทิยาเขต
วนิดเ์ซอร์ ปาร์คในตอนเชา้ จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ดินผา่นจุดตรวจวดัอุณหภูมิเพ่ือเขา้ไปยงัอาคารเรียน DJ 
 
ขอความร่วมมือท่านผูป้กครองไม่เขา้ไปในอาคารเรียน DJ เพ่ือรับบุตรหลานของท่านในตอนบ่าย โดยบริเวณรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาจะถูกยา้ยไปยงับริเวณดา้นหนา้ Tee Bar ตรงโถงทางเดินดา้นหนา้    คุณครูหรือคุณครูผูช่้วย จะพานกัเรียนไปรอท่ี
หอ้งอาหารหลงัเลิกเรียน โดยจะมีคุณครูคอยอยูเ่ฝ้านกัเรียนเป็นเวลา 30 นาที หลงัเลิกเรียน      หากท่านผูป้กครองมีเหตจุ าเป็น 
ตอ้งมารับนกัเรียนสาย นกัเรียนจะไปรอท่ี บริเวณท่ีนัง่ดา้นหนา้ Tee Bar    โดยท่านผูป้กครองจะตอ้งลงนามเซ็นรับนกัเรียนกบั
พนกังานรักษาความปลอดภยั เม่ือท่านรับนกัเรียนกลบับา้น 
 
ส าหรับท่ีวทิยาเขตรามค าแหง เน่ืองดว้ยอายขุองนกัเรียน ท่ียงัตอ้งการใหท่้านผูป้กครองดูแล ท่านผูป้กครองยงัคงสามารถเขา้มา
ในวทิยาเขตเพ่ือส่งนกัเรียนเขา้ชั้นเรียน อยา่งไรก็ตาม ทางโรงเรียนขอความร่วมมือใหท่้านผูป้กครองโดยตรงของนกัเรียน เพียง



 
ท่านเดียว เขา้มาส่งนกัเรียน (เช่น คุณแม่ หรือ คุณพอ่) ไม่อนุญาติใหส้มาชิกในครอบครัวคนอ่ืน ๆ รวมถึงพ่ีเล้ียงหรือคนขบัรถเขา้
มาในวทิยาเขต   วธีิน้ีจะสามารถจ ากดัจ านวนของผูใ้หญ่ท่ีเขา้สู่วทิยาเขตรามค าแหงได ้
 
ส าหรับนกัเรียนประจ าชาวเกาหลีและเจา้หนา้ท่ี ท่ีกกัตวัอยูน่อกวทิยาเขตเป็นเวลา 14 วนั นั้น  ผมขอแจง้ใหท่้านทราบวา่ พวกเขา
ต่างมีสุขภาพท่ีดี  ไม่แสดงอาการ เช่น มีไข ้หรือไอจาม  โดยมีการตรวจสอบสุขภาพของพวกเขาเป็นประจ าทุกวนั 
 
เราไดด้ าเนินการท าความสะอาดอยา่งเขม้ขน้ ต่อเน่ืองเป็นประจ า ในทุกพ้ืนท่ีของโรงเรียนประจ าและพ้ืนท่ีอ่ืนๆส าหรับนกัเรียน
ภาคปกติ  ในวทิยาเขตทั้งสองแห่ง และจะด าเนินการท าความสะอาดคร้ังใหญ่อยา่งละเอียดอีกคร้ังในวนัหยดุสุดสปัดาห์น้ี โดย
จะใชน้ ้ ายาฆ่าเช้ือชนิดพิเศษท าความสะอาดบนพ้ืนผิวสมัผสัทั้งหมดทัว่ทั้งวทิยาเขต ประกอบกบัการพน่ยา่ฆ่าเช้ือโรค เพ่ือรับมือ
กบัสถานการณ์  COVID-19 ในปัจจุบนั 
 
นอกจากน้ี เม่ือเชา้น้ีผมไดเ้ขา้ร่วมการประชุมส าคญัเก่ียวกบั COVID-19 กบั ท่านเอกอคัรราชฑูตจากประเทศองักฤษ และครูใหญ่
จากโรงเรียนนานาชาติหลกัสูตรองักฤษอีกหกแห่งในกรุงเทพฯ ท าใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีส าคญัและมีประโยชน์อยา่งยิง่เพราะช่วยให้
เราทุกคนไดต้รวจสอบขั้นตอนการบริหารจดัการและการตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบนัและเพ่ือใหแ้น่ใจวา่
เราทุกคนต่างด าเนินการอยูใ่นแนวทางท่ีสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
 

ขอขอบคุณท่านผูป้กครองส าหรับความใส่ใจและการสนบัสนุนในเร่ืองส าคญัเหล่าน้ี และผมจะแจง้ใหท่้านทราบอีกคร้ัง  ใน
กรณีท่ีรัฐบาล / สมาคม ISAT มีขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 หากท่านตอ้งการดูขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั 
COVID-19 โปรดดูลิงคด์า้นล่างน้ี ท่ีเวบ็ไซตข์องทางโรงเรียน: 
 
https://www.bromsgrove.ac.th/covid-19-updated-policy/ 
 
น่ีเป็นสถานการณ์ท่ีทา้ทายอยา่งยิง่ ท่ีทางโรงเรียนจะตอ้งด าเนินการ และผมจะท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งต่อไป เพ่ือความปลอดภยัและ
ความเป็นอยูท่ี่ดีของสมาชิกทุกคนในชุมชนของเรา 
 
ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

ดร. แดน มวัร์ 

ครูใหญ่ & ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

https://www.bromsgrove.ac.th/covid-19-updated-policy/

