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20 สิงหาคม 2020 
 
เรียน ท่านผูป้กครองนกัเรียน  วิทยาเขตวินดเ์ซอร์ ปาร์ค (ชั้นปีท่ี 2 ถึงชั้นปีท่ี 13) 
 

มาตรการการด าเนินงานของวิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค ส าหรับเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2020/21 
 

ผมขอตอ้นรับนกัเรียนกลบัสู่วิทยาเขตวินดเ์ซอร์ ปาร์ค ในวนัเปิดเรียน เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2020/21 ในสัปดาห์หนา้น้ี 
 
ขอความกรุณาท่านผูป้กครอง ท าความเขา้ใจมาตรการต่าง ๆ ของทางโรงเรียน ที่สอดคลอ้งกบัมาตรการป้องกนัการระบาดของ
โรคโควิด-19  ที่ไดป้รับปรุงใหม่   ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ผูป้กครองทุกท่าน รวมทั้งพนกังานขบัรถ จะต้องสวมบตัรประจ าตวัผูป้กครอง เม่ือเขา้มาในบริเวณโรงเรียน 
2. รถยนตท์ุกคนัจะต้องติดสต๊ิกเกอร์รถยนคข์องทางโรงเรียน ท่ีกระจกดา้นหนา้ เม่ือเขา้มาในบริเวณโรงเรียน 
3. นกัเรียน ผูป้กครอง ผูม้าติดต่อ และบุคลากรทุกคน จะต้องสวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลาเม่ืออยูใ่นโรงเรียน 
4. ผูป้กครองหรือผูม้าติดต่อที่เขา้มาที่อาคาร  DJ   และศูนยศ์ิลปะการแสดงโอเรียนตลัสยามเพื่อใชห้อ้งสุขา  รวมทั้ง

ผูป้กครองนกัเรียนชั้นประถมศึกษาท่ีมารับบุตรหลานท่ีอาคาร DJ หลงัเลิกเรียน จะต้องท าการเชค็อิน และเชค็เอาท ์
ดว้ยแอพพลิเคชัน่ ไทยชนะ ผ่านทางโทรศพัทมื์อถือ 

5. ทางโรงเรียนมีมาตราการควบคุมการเขา้ออกของผูป้กครองใน วิทยาเขตวินดเ์ซอร์ ปาร์ค ขอใหท้่านผูป้กครองอ่าน
รายละเอียดขั้นตอนเม่ือมาถึงโรงเรียนและเม่ือเลิกเรียน และขอความร่วมมือท่านผูป้กครองปฏิบติัตามกฏระเบียบท่ีแจง้
ไว ้ 

6. ท่านผูป้กครองทุกท่าน จะต้องก าชบัใหน้กัเรียนจดบนัทึกการเดินทางสู่สถานที่ต่าง ๆ หลงัจากออกจากโรงเรียน   เม่ือ
นกัเรียนกลบัถึงบา้นเรียบร้อยแลว้  และบนัทึกน้ีจะตอ้งสามารถน าส่งใหท้างโรงเรียน เม่ือมีการร้องขอ การจดบนัทึกน้ี
เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ 

7. ทางโรงเรียนยงัคงใชม้าตรการต่าง ๆ เช่น การตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเขา้สู่อาคาร  การฆ่าเช้ือโรคท่ีมือดว้ยเจลฆ่าเช้ือโรค 
การลา้งมืออยา่งสม ่าเสมอ การเดินผา่นพรมฆ่าเช้ือโรคเม่ือเขา้สู่อาคาร  การเวน้ระยะห่างทางสังคม ที่โรงอาหารและ
บริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียน และการเดิน ทางเดียว ตามเส้นทางที่ก  าหนดส าหรับนกัเรียนและบุคลากรโรงเรียน 
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ระดับประถมศึกษา (ช้ันปีที่ 2-6) – ขั้นตอนเม่ือมาถึงโรงเรียน 
 
07.20 น. - โรงเรียนเปิดส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา หากนกัเรียนมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.20 น. ขอให้รออยู่ในรถ
จนกระทัง่เวลา 7.20 น. (หากนกัเรียนใชบ้ริการรถโรงเรียน นกัเรียนจะตอ้งรออยูใ่นรถโรงเรียน) 
 
เม่ือมาถึงโรงเรียน นกัเรียนจะไดรั้บการตรวจวดัอุณหภูมิ และฆ่าเช้ือโรคท่ีมือดว้ยเจลฆ่าเช้ือโรค 
   
นกัเรียนชั้นประถมศึกษา จะเดินเขา้สู่อาคาร DJ ด้วยตนเอง ผู้ปกครองนักเรียนช้ันปีที่ 3-6 จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินผ่านจุด
ตรวจวัดอุณหภูมิ นอกจากท่านไดท้  าการนดัหมายล่วงหนา้กบับุคลากรในโรงเรียน หรือท่านตอ้งการติดต่อกบัฝ่ายการเงิน / 
ร้านคา้โรงเรียน / ส านกังานโรงเรียน  
 
ส าหรับสัปดาห์ที่ 1 (วันจันทร์ที่ 24 - วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม) เม่ือนกัเรียนชั้นปีท่ี 2 ไดป้รับตวักบัโรงเรียนแลว้  จะอนุญาตให ้
ผูป้กครอง 1 ท่าน ต่อ นกัเรียน 1 คน เดินไปส่งบุตรหลานที่อาคาร DJ เม่ือไปส่งนกัเรียนที่หอ้งเรียนใหก้บั Mr. Flegg แลว้ ท่าน
ผูป้กครองจะตอ้งออกจากอาคาร DJ ในทนัท ี
 

ระดับประถมศึกษา (ช้ันปีที่ 2-6) - ขั้นตอนเม่ือเลิกเรียน 
 
วนัจนัทร์ และ วนัศุกร์ 
 
14:45 น. - ผูป้กครอง ช้ันปีที่ 2-6 เพียง 1 ท่าน จะไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ไปรับบุตรหลานของท่าน ท่ีหอ้งเรียน ชั้น 1 อาคาร DJ  ขอ
ความร่วมมือท่านผู้ปกครองไม่ไปยงัอาคาร DJ ก่อนเวลาและไม่เข้าไปในห้องเรียน หากท่านมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา กรุณารอที่
ทีบาร์ บริเวณทางเขา้ดา้นหนา้ของโรงเรียน 
 
วนัองัคาร, วนัพุธ และวนัพฤหสับดี 
 
14:30 น. (ก่อนกิจกรรมเสริมหลกัสูตร จะเร่ิมข้ึนในสัปดาห์ท่ี 3 และ จะเป็นเวลา 15:30 น. เม่ือเร่ิมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรแลว้)  
ผูป้กครอง 1 ท่านจะไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ไปรับบุตรหลานท่ีหอ้งเรียน ชั้น 1 อาคาร DJ ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองไม่เข้าไปใน
อาคารก่อนเวลาและไม่เข้าไปในห้องเรียน หากท่านมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา กรุณารอที่ทีบาร์ บริเวณทางเขา้ดา้นหนา้ของ
โรงเรียน 
 



 

Bromsgrove International School Thailand  

 
 
 
 
 
 
สนามเด็กเล่นกลางแจ้งและบ่อทราย จะปิดใหบ้ริการหลงัเวลา 14:30/14:45 น. ส าหรับนกัเรียนไปกลบั เม่ือผูป้กครองรับบุตร
หลานของท่านจากหอ้งเรียนแลว้ ขอใหท้่านเดินทางออกจากโรงเรียนทนัที 
 

การมารับนักเรียนช้ันประถมศึกษาล่าช้า - ในกรณีที่ท่านมารับบุตรหลานล่าชา้อยา่งหลีกเลี่ยงไม่ได ้ ครูผูช่้วยจะพานกัเรียนมารอ
ท่านที่โรงอาหาร กรุณาติดต่อ ส านกังาน SIC หากท่านมารับุบุุตรหลานล่าชา้  
 
ระดบัมธัยมศึกษา (ชั้นปีท่ี 7-13) - ขั้นตอนเม่ือมาถึงโรงเรียน 
 
07.00 น. - โรงเรียนเปิดส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หากนกัเรียนมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา   07.00 น. ขอใหน้กัเรียนรออยู่
ในรถจนกระทัง่เวลา 07.00 น.  
 
ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินผ่านจุดตรวจวัดอุณหภูมิ นอกจากท่านมีการนัดหมายล่วงหน้ากับ
บุคลากรในโรงเรียน หรือต้องการติดต่อกับฝ่ายการเงิน / ร้านค้าโรงเรียน / ส านักงานโรงเรียน  
 
ระดับมัธยมศึกษา (ช้ันปีที่ 7-13) - ขั้นตอนเม่ือเลิกเรียน 
 
เม่ือส้ินสุดกิจกรรมเสริมหลกัสูตร(ECA) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาจะตอ้งออกจากโรงเรียนทนัทีดว้ยรถส่วนตวัหรือรถโรงเรียน 
 
ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในบริเวณโรงเรียนหลังเลิกเรียน นอกจากท่านมีการนดัหมายล่วงหนา้
กบับุคลากรในโรงเรียน หรือตอ้งการติดต่อกบัฝ่ายการเงิน / ร้านคา้โรงเรียน  
 
สุดทา้ยน้ี ทางโรงเรียนใคร่ขอความร่วมมือในการ ดับเคร่ืองยนต์ เม่ือท่านจอดรถรอบุตรหลานของท่านในบริเวณที่จอดรถของ
โรงเรียน ทั้งก่อนเขา้เรียนและหลงัเลิกเรียน เพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มที่ดีต่อสุขภาพของทุกคน 
 
ขอขอบคุณส าหรับการสนบัสนุนของท่านอยา่งต่อเน่ือง ท่ีท  าใหชุ้มชนโรงเรียนมีความปลอดภยั ในโอกาสท่ีโรงเรียนเปิดอีกคร้ัง
หน่ึง ในเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2020/21 
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ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
ดร. แดน มวัร์ 
ครูใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  
โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ 
 


