
 

 

 

22 May 2014 

Dear Parents, 

It is with great enthusiasm that I write to inform you of some exciting developments in sport at BIST. 

This year, we successfully joined the FOBISIA, the premier organisation of British International Schools 

across South and South East Asia.. 

As a result of this, we now have the opportunity to take part in competitive sport against schools 

throughout the region. We will continue to take part in our local BISAC sporting league as before, but 

this will now be enhanced by these regional competitions. 

The “FOBISIA Games” take place at various times over the course of the academic year. They are 

normally 3 day events consisting of Basketball (or T-Ball for Primary students), Swimming, Athletics and 

Football.  The events for next year take place at the following times and venues: 

 The first event is the U15 Games from 13 to 15 November 2014, and will be hosted by Traill 

International School, Bangkok. 

 In March 2015, the U13 Games will take place at Garden International School Rayong. 

 Finally, the Regent’s School Bangkok will host the Primary Games in May 2015. 

This is a great opportunity for our students to take part in even more sport for BIST, and we hope to 

participate in each competition. Further details will follow in due course, but, in the meantime, please 

do not hesitate to contact me should you require further information  

 

Yours faithfully 

 

Darren Beanland 

Director of Sport 
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22 พฤษภาคม 2557 

เรียน ทา่นผู้ปกครอง 

กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีจะแจ้งให้ทกุทา่นทราบเก่ียวกบัพฒันาการในด้านกีฬาของ บรอมส์โกรฟ ประเทศไทย เน่ืองจากในปีนี ้

ทางโรงเรียนประสบความส าเร็จในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ FOBISIA ซึง่เป็นองค์กรชัน้น าท่ีรวบรวมโรงเรียนนานาชาติระบบองักฤษ

จากทัว่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และ เอเชียใต้ได้เป็นท่ีส าเร็จ  

สืบเน่ืองจากผลส าเร็จนี ้ทางโรงเรียนจงึได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขนักีฬากบัโรงเรียนตา่งๆจากทัง้ภมูิภาค รวมถงึจะยงัเป็นส่วน

หนึง่ในการแข่งขนักีฬาภายในประเทศอย่าง BISAC ดงัเช่นท่ีแล้วมา ซึง่จะได้รับการพฒันาขึน้จากการแข่งขนัตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในภูมิภาค

อีกด้วย 

FOBISIA เกมส์จดัขึน้ในเวลาท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะปีการศกึษา โดยปกตแิล้วจะถกูจดัขึน้เป็นเวลา 3 วนั ซึง่ประกอบด้วยกีฬาบาส

เก็ตบอล (หรือ ทีบอลส าหรับนกัเรียนประถม), วา่ยน า้, กีฬาประเภทอ่ืนๆ และ ฟตุบอล ซึง่การแข่งขนัส าหรับปีการศกึษาหน้านัน้จะถกูจดั

ขึน้ตามวนั และ สถานท่ีดงัตอ่ไปนี:้ 

 การแข่งขนัแรกคือ U15 Games (การแข่งขนักีฬาประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 15ปี) ระหวา่งวนัท่ี 13-15 พฤศจิกายน 2557 ณ 

โรงเรียนนานาชาตเิทรลล์ กรุงเทพ 

 ในเดือนมีนาคม 2558 งาน U13 Games จะถกูจดัขึน้ท่ี โรงเรียนนานาชาตกิาร์เด้น จงัหวดัระยอง 

 ท้ายท่ีสดุ โรงเรียนนานาชาตรีิเจ้นท์ กรุงเทพ จะเป็นเจ้าภาพในการจดัการแข่งขนัระดบัประถมศกึษา ในเดือนพฤษภาคม 2558 

น่ีถือเป็นโอกาสอนัดีส าหรับนกัเรียนทกุคนของเราท่ีจะได้เป็นส่วนหนึง่ในการแข่งขนักีฬาภายนอกโรงเรียน และกระผมหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า

จะได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ในทกุๆการแข่งขนั รายละเอียดตา่งๆจะแจ้งให้ทราบอีกครัง้ก่อนการแข่งขนั ในระหว่างนีห้ากทา่นผู้ปกครอง

ทา่นใดมีข้อสงสยั สามารถตดิตอ่ได้ท่ีกระผมโดยตรงส าหรับข้อมลูเพิ่มเตมิ 

ด้วยความนบัถือ 

 

ดาร์เรน บีนแลนด์ 

หวัหน้าฝ่ายกีฬา 
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