
 

 
 

 

 

 

15 กนัยายน 2557 

เรียนท่านผู้ปกครองนกัเรียน 

นบัเป็นช่วงเวลาท่ีค่อนขา้งชุลมุน เน่ืองจากมีส่ิงต่างๆมากมายท่ีตอ้งจดัการในช่วงของการเร่ิมตน้ปีการศึกษา แต่นกัเรียนทุกคนก็สามารถปรับตวัให้

เขา้กบัการเรียนและโรงเรียนไดแ้ลว้ กระผมเองก็สนุกสนานกบัการท าความรู้จกัคุณครู พนกังาน และนกัเรียนทุกคนในช่วงเวลาสองถึงสามสัปดาห์

ท่ีผา่นมา จึงเป็นอีกคร้ังหน่ึงท่ีจดหมายจากอาจารยใ์หญ่ฉบบัน้ีจะยาวเป็นพิเศษ เน่ืองจากกระผมมีเร่ืองมากมายท่ีจะแจง้ถึงท่าน กระผมสัญญาวา่ใน

คร้ังหนา้จะเขียนใหก้ระชบัมากข้ึน 

การรับรองการมาเยอืนจากครูใหญ่โรงเรียนบรอมส์โกรฟประเทศองักฤษ  

กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีจะเรียนให้ท่านทราบวา่มิสเตอร์ ปีเตอร์  คลาร์ค ครูใหญ่คนใหม่จากโรงเรียนบรอมส์โกรฟประเทศองักฤษ จะ

เดินทางมายงักรุงเทพฯ ในวนัองัคารท่ี 23 และ วนัพุธท่ี 24 กนัยายน ท่ีจะถึงน้ี กระผมขอเรียนเชิญท่านผูป้กครองทุกท่านเขา้ร่วมการรับรองการมา

เยือนของมิสเตอร์คลาร์คในวนัองัคารท่ี 23 กันยายน เวลา 19.00-21.00 น. ณ โรงแรมพลาซ่า แอธทินี  โดยท่านผูป้กครองนักเรียนโรงเรียน             

บรอมส์โกรฟ ประเทศองักฤษท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย, ศิษยเ์ก่าโรงเรียนบรอมส์โกรฟประเทศองักฤษ และท่านผูป้กครองนักเรียนโรงเรียน

นานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย จะไดรั้บการเรียนเชิญเขา้ร่วมงาน ท่านผูป้กครองสามารถยืนยนัการเขา้ร่วมงานไดใ้น เซอร์เวยลิ์งค(์Survey 

link) ท่ีจะส่งไปพร้อมกบัอีเมลลใ์นสปัดาห์น้ี 

นอกจากน้ีมิสเตอร์คลาร์ค จะถือโอกาสมาเยีย่มเยยีน กระผม, คุณธิติ ภวคัรานนท ์ประธานกรรมการบริหาร ,คุณครู, พนกังานและนกัเรียนทุกคนใน

วนัพธุท่ี 24 กนัยายน  ท่ีโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟของเราอีกดว้ย 

เวปไซต์ของโรงเรียน 

ในขณะน้ีท่านผูป้กครองสามารถเขา้ชมเวปไซตโ์ฉมใหม่ของโรงเรียนไดแ้ลว้ และ ทางโรงเรียนจะใชเ้วลาภายในสองสัปดาห์ต่อจากน้ีในการแกไ้ข

ความผิดพลาดเล็กนอ้ยให้เวปไซตข์องเรามีความเสถียรมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีกิจกรรมการแข่งขนักีฬาในแมทช์ต่างๆไดถู้กใส่เขา้ไปในปฏิทินของ

โรงเรียนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยท่านผูป้กครองสามารถตรวจสอบการแข่งขนัท่ีจะจดัข้ึนของบุตรหลานท่านไดใ้นปฎิทินของโรงเรียน กระผมหวงั

เป็นอยา่งยิง่วา่ท่านจะสนุกสนานในการชมส่วนต่างๆของเวปไซดใ์หม่น้ี ซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อท่านไดดี้  

การเรียนเสริมส าหรับวชิาภาษาองักฤษ, คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ 

ส าหรับนกัเรียนหลายๆคน การเขา้ชั้นเรียนในแต่ละวชิา และความพยายามอยา่งเตม็ท่ีกบัการบา้นทุกๆช้ินนั้นถือวา่เพียงพอแลว้ท่ีจะช่วยให้นกัเรียน

พฒันาประสิทธิภาพของตนเองไปสู่จุดท่ีควรจะเป็นเม่ือถึงส้ินปีการศึกษา หรือ เม่ือถึงการสอบวดัผล อยา่งไรก็ตามยงัมีนกัเรียนอีกจ านวนหน่ึงท่ียงั

ตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษนอกเหนือจากการเขา้เรียนตามปกติ ดว้ยเหตุผลน้ีเองในปีการศึกษาน้ีทางโรงเรียนจึงจดัให้มีวิชาเรียนเสริมพิเศษ
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ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาท่ีตอ้งการความช่วยเหลือในเบ้ืองตน้ ในช่วงพกักลางวนัส าหรับวิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และ

วทิยาศาสตร์ วชิาเรียนเสริมดงักล่าวน้ีนกัเรียนสามารถท่ีเขา้เรียนไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งลงช่ือล่วงหนา้แต่อยา่งใด ซ่ึงจะแบ่งเป็นตามรายวชิาภาษาองักฤษ, 

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ส าหรับ ชั้นปีท่ี 7-9 และส าหรับชั้นปีท่ี 10-13 อย่างไรก็ตามก่อนปิดกลางภาคการศึกษาน้ีทางโรงเรียนจะพิจารณา

นกัเรียนท่ีน่าจะไดรั้บประโยชน์สูงสุดจาการการเรียนเสริมน้ีเป็นรายบุคคล ซ่ึงอาจจะเป็นนักเรียนท่ีไม่สามารถเรียนตามเพ่ือนไดท้นัในชั้นเรียน 

หรือไม่เขา้ใจในบางบทเรียน โดยจะมีคุณครูหวัหนา้ระดบัชั้นติดต่อโดยตรงกบัผูป้กครองทุกท่าน นอกจากนั้นทางโรงเรียนยงัจดัให้มีการเรียนการ

สอนเสริมวชิาภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง รวมไปถึงวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กนกัเรียนประจ าโดยเฉพาะซ่ึงจะ

ช่วยสนบัสนุนพฒันาการทางดา้นวชิาการของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

นบัเป็นกา้วท่ีส าคญัอยา่งยิง่ของโรงเรียน ท่ีจะสามารถท าใหทุ้กคนมัน่ใจไดว้า่พฒันาการทางดา้นวชิาการของนกัเรียนทุกคนนั้นอยูใ่นระดบัเดียวกนั 

ซ่ึงชั้นเรียนเสริมเหล่าน้ีจะเร่ิมตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 15 กนัยายนน้ี เป็นตน้ไป โดยอาจารยป์ระจ าชั้นจะเป็นผูแ้จกตารางเรียนให้กบันักเรียนโดยตรง    

หากท่านมีขอ้สงสยัประการใด กรุณาติดต่อคุณครูหวัหนา้ระดบัชั้นไดโ้ดยตรง ส าหรับนกัเรียนประจ ากรุณาติดต่อคุณครูประจ าหอพกั 

 การกลบัมาของโครงการ “เสียงจากนักเรียน”  

ในสปัดาห์ท่ีผา่นมามิสเตอร์สวอนและมิสเตอร์ซาเวจ รองครูใหญ่ทั้งสองท่านของเราไดท้ าการสัมภาษณ์นกัเรียนท่ีจะเขา้มาเป็นคณะกรรมการของ

โครงการ “เสียงจากนกัเรียน” คณะใหม่ของโรงเรียน ในระหวา่งการสมัภาษณ์นกัเรียนแสดงถึงมุมมองความคิด และเสนอแนะแนวทางหลายๆอยา่ง 

แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นจากตวันกัเรียนเป็นอย่างดี โดยโครงการ “เสียงจากนักเรียน” น้ีจะมอบโอกาสอนัดีแก่นักเรียนของเราในการ

ท างานร่วมกนั แบ่งปันความคิดในดา้นต่างๆท่ีส าคญัต่อการใชชี้วติในโรงรียน ซ่ึงแบ่งออกเป็นสาระส าคญัดงัน้ี การเรียนรู้, ความเป็นอยู,่ และระบบ

การจดัการบา้น (House)  คณะกรรมการดา้นการเรียนรู้จะใหค้วามส าคญักบัการท าอยา่งไรใหช้ั้นเรียนน่าสนใจ สนุกสนาน และมีประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุด ส่วนคณะกรรมการด้านความเป็นอยู่นั้นจะให้ความสนใจในเร่ืองของการท าอย่างไรให้นักเรียนมีความสุขกับการใช้เวลาในโรงเรียน 

นอกจากน้ีก็จะจัดการดูแลในเร่ืองของการตอ้ตา้นการกลัน่แกลง้(anti-bullying) ผูอ่ื้นภายในหอพกันักเรียนประจ า รวมถึงดา้นอาหารและดา้น        

ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆภายในโรงเรียนดว้ย และในส่วนของคณะกรรมการจดัการระบบบา้น(เฮา้ส์)นั้นจะมุ่งเนน้ในเร่ืองของการแข่งขนัภายใน

ของบา้นและการแข่งขนัภายนอกกบัโรงเรียนอ่ืนๆ 

การประชุม“คอ็ฟฟ่ี มอร์นิ่ง” ส าหรับผู้ปกครอง  

กระผมไดจ้ดัการประชุม “คอ็ฟฟ่ี มอร์น่ิง” คร้ังแรกส าหรับปีการศึกษาน้ีไปแลว้ เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ีผ่านมา ณ วิทยาเขตอนุบาล กระผมมีความยินดี

เป็นอยา่งยิง่ท่ีไดพ้บปะพดูคุยกบัท่านผูป้กครองท่ีเขา้ร่วมการประชุมในคร้ังนั้น ระหวา่งการท ากิจกรรมกระผมไดข้อให้ท่านผูป้กครองแลกเปล่ียน 

และเขียนถึงมุมมองความคิดเห็นวา่จะท าอยา่งไรใหโ้รงเรียนของเราเป็นโรงเรียนท่ีดีเลิศ มีอะไรบา้งท่ีท่านผูป้กครองพอใจเก่ียวกบัโรงเรียนของเรา 

และเช่นเดียวกนักระผมไดข้อใหท่้านผูป้กครองเขียนเก่ียวกบัส่ิงท่ีเราจะสามารถท าไดใ้นฐานะโรงเรียนและส่ิงใดท่ีมีท่านเห็นวา่ควรจะปรับเปล่ียน

ใหดี้ยิง่ข้ึน ส าหรับกระผมในฐานะครูใหญ่คนใหม่ เห็นวา่เป็นเร่ืองจ าเป็นมากท่ีสุดท่ีจะตอ้งรับทราบถึงมุมมองและความคิดเห็นของท่านผูป้กครองท่ี

เก่ียวกบัโรงเรียน เพ่ือท่ีจะเปล่ียนแปลง พฒันา และปรับปรุงเพ่ือให้โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนนานาชาติท่ีดีเยี่ยม ทั้งน้ีกระผมจะจดัการประชุม 

“ค็อฟฟ่ี มอร์น่ิง” ส าหรับผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั้นปีท่ี 3- 13 คร้ังแรกท่ีวิทยาเขต วินด์เซอร์ พาร์ค ในวนัจนัทร์ท่ี 22 กนัยายน เวลา 08.00 น. ณ  

หอ้งโถง หอพกัหญิงทิวดอร์ เฮา้ส์ กระผมหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดพ้บกบัทุกท่านในวนัดงักล่าว 

การตดิต่อส่ือสาร 



 

จากการประชุม “คอ็ฟฟ่ี มอร์น่ิง” ท่ีผา่นมา ท าใหผ้มทราบวา่  เร่ืองส าคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีสร้างความขุ่นเคืองอยูใ่หก้บัผูป้กครองในขณะน้ีคือ เร่ืองของ

การติดต่อส่ือสารระหวา่งโรงเรียนและท่านผูป้กครอง ซ่ึงท่านผูป้กครองไดแ้จง้วา่ในฐานะโรงเรียนเราไม่มีช่องทางในการติดต่อส่ือสารท่ีชดัเจน

เพียงพอท่ีจะติดตามความเป็นไปของโรงเรียน หรือท่านผูป้กครองไม่ทราบวา่จะตอ้งติดต่อคุณครูหรือพนกังานท่านใดหากมีความกงัวลเก่ียวกบับุตร

หลานขณะอยูใ่นโรงเรียน ส าหรับกระผมในฐานะครูใหญ่ การติดต่อส่ือสารท่ีดี และชดัเจนนบัเป็นเร่ืองจ าเป็นและส าคญัเป็นอยา่งยิ่งในการพฒันา

โรงเรียนของเรา ซ่ึงกระผมจะขออนุญาตช้ีแจงบุคคลต่างๆในการติดต่อส่ือสารหากท่านมีขอ้กงัวลเก่ียวกบับุตรหลานของท่าน ดงัน้ี : 

 หากบุตรหลานของท่านศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงระดบัชั้นปีท่ี 6 คุณครูประจ าชั้นจะเป็นบุคคลแรกท่ีท่านจะสามารถติดตอ่

ในเร่ืองของปัญหาและขอ้กงัวลต่างๆ ซ่ึงคุณครูประจ าชั้นจะติดต่อท่านกลบัไปภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากไดรั้บอีเมลลห์รือโทรศพัท์ของ

ท่าน ซ่ึงถา้หากวา่ปัญหาไม่ไดรั้บการแกไ้ขจากคุณครูประจ าชั้น ท่านผูป้กครองจึงสามารถติดต่อโดยตรงกบั มิส เอ็มม่า จอห์น  หัวหน้า

ระดบัชั้นอนุบาลศึกษา  ไดท่ี้ headey@bromsgrove.ac.th  หรือ มิสเตอร์ คริส เพียร์ส  cpearce@bromsgrove.ac.th หัวหน้าระดบัชั้น

ประถมศึกษา 

 เช่นเดียวกนั หากบุตรหลานของท่านศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษา บุคคลแรกท่ีท่านจะสามารถติดต่อไดใ้นเร่ืองของปัญหาต่างๆทัว่ไป

คือ คุณครูประจ าชั้นของนกัเรียน ซ่ึงถา้หากท่านผูป้กครองมีขอ้สงสัยหรือกงัวลในเร่ืองของวิชาเรียนโดยเฉพาะ ท่านสามารถติดต่อกบั

คุณครูประจ าวิชา หรือ หัวหนา้ภาควิชานั้นๆได ้ นอกจากน้ีหากท่านผูป้กครองมีความกงัวลเก่ียวกบัพฒันาการดา้นต่างๆของบุตรหลาน 

สามารถติดต่อกบัผูป้ระสานงานระดบัชั้นปีไดด้งัต่อไปน้ี  

มิสเตอร์ เดนตลั (ชั้นปีท่ี 7 และ 8) hdenton@bromsgrove.ac.th  

มิสเตอร์ บีนแลนด ์(ชั้นปีท่ี 9,10 และ 11) dbeanland@bromsgrove.ac.th 

มิสเตอร์ แมคนอร์จ (ชั้นปีท่ี 12 และ 13) gmcnaught@bromsgrove.ac.th  

โดยคุณครูจะติดต่อท่านกลบัไปภายใน 24 ชม. 

 รองครูใหญ่ทั้งสองท่านของผม ทั้งมิสเตอร์ซาเวจ (msavage@bromsgrove.ac.th)  และมิสเตอร์ สวอน (jswan@bromsgrove.ac.th) ต่างก็

ยนิดีท่ีจะพดูคุยกบัผูป้กครองทุกท่านในปัญหาและขอ้สงสยั หรือประเด็นใดๆท่ีตอ้งการการตอบรับอยา่งเร่งด่วน 

 อีเมลลข์องคุณครูทุกท่านสามารถตรวจสอบไดบ้นเวปไซตข์องโรงเรียน 

 โรงเรียนของเราทั้งสองวทิยาเขตนั้นจะมีผูป้ระสานงานติดต่อระหวา่งท่านผูป้กครอง คุณครู และนกัเรียน ส าหรับวทิยาเขตวนิดเ์ซอร์พาร์ค 

ท่านสามารถติดต่อไดท่ี้คุณทริน่ี (rtarinee@bromsgrove.ac.th)  ผูจ้ดัการฝ่ายประสานงานผูป้กครอง หรือ คุณเอม      

(lnattaporn@bromsgrove.ac.th ) เจา้หนา้ท่ีประสานงานผูป้กครอง 

 ส าหรับวทิยาเขตอนุบาลท่านสามารถติดต่อไดท่ี้คุณโบว ์(ksinipa@bromsgrove.ac.th)  

 หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีประสานงานผูป้กครอง คือ การช่วยเหลือท่านผูป้กครองท่ีมีขอ้กงัวลเก่ียวกบับุตรหลานแต่ไม่มัน่ใจท่ีจะส่ือสารเป็น

ภาษาองักฤษกับคุณครูชาวต่างชาติ เจา้หน้าท่ีประสานงานผูป้กครองยินดีท่ีจะช่วยส่งต่อค าถาม และขอ้สงสัยไปยงัคุณครูท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ีหากท่านผูป้กครองตอ้งการท่ีจะพดูคุยกบัคุณครูโดยตรง แต่ไม่มัน่ใจในภาษาองักฤษ เจา้หนา้ท่ียินดีท่ีจะเป็นผูแ้ปลภาษาให้แก่

ท่าน ทางโรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่าเจ้าหน้าท่ีจะปฏิบัติงานภายในเวลาท าการของโรงเรียนเท่านั้น คือ ตั้ งแต่เวลา 07.30-16.30 น.          

และขอความกรุณาท่านผูป้กครองท่ีจะไม่ติดต่อไปยงัโทรศพัทมื์อถือส่วนตวัของเจา้หนา้ท่ีนอกเหนือจากเวลาท าการของโรงเรียน 
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กระผมขอเรียนใหท่้านทราบวา่ การแกปั้ญหาจะรวดเร็วกวา่หากผา่นการส่ือสารพดูคุยแบบตวัต่อตวั  และจะไดผ้ลดีมากกวา่การสนทนาผ่านอีเมลล์

และการพดูคุยผา่นโทรศพัท ์

เวลาเลกิเรียนของนักเรียนในวทิยาเขตวนิด์เซอร์ พาร์ค 

รถโรงเรียนจะออกจากโรงเรียนในเวลาประมาน 16.00 น. (ส าหรับวนัจนัทร์และวนัศุกร์ 15.00 น.) หลงัจากวชิากิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร (ECA) 

เสร็จส้ินลง  นกัเรียนท่ีจะสามารถอยูภ่ายในบริเวณโรงเรียนไดใ้นช่วงเวลาหลงัจากนั้นจะมีเพียงนกัเรียนท่ีมีรายช่ืออยูใ่นการแข่งขนักีฬา นกัเรียนท่ี

อยูใ่นวชิากิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตรในรายวชิาท่ียงัไม่เสร็จส้ิน และนกัเรียนประจ าเท่านั้น  ขอความกรุณาท่านผูป้กครอง หรือคนขบัรถของท่าน

ใหม้ารับบุตรหลานในเวลาท่ีก าหนด หากท่านมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมารับนกัเรียนไดใ้นเวลาท่ีก าหนด ขอให้ท่านแจง้กบัคุณครูประจ าชั้น หรือ 

คุณครูประจ าวิชาล่วงหน้า ซ่ึงนักเรียนท่ีรอผูป้กครองมารับนั้นจะสามารถนั่งรอไดท่ี้บริเวณ ทีบาร์ หรือห้องสมุดเท่านั้น ทั้ งน้ีห้องสมุดจะเปิด

ใหบ้ริการจนถึงเวลา 16.30 น. ขอความกรุณาท่านผูป้กครองปฏิบติัตามขั้นตอนการด าเนินการดงักล่าวเพื่อความปลอดภยัของตวันกัเรียน กระผมไม่

ตอ้งการใหน้กัเรียนอยูท่ี่โรงเรียนโดยไม่มีคุณครูดูแล 

บัตรประจ าตวั 

จากท่ีกระผมไดร้ะบุไวใ้นจดหมายฉบบัล่าสุดนั้น กระผมขอแจง้ให้ท่านทราบวา่ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคมเป็นตน้ไป ท่านผูป้กครองท่านใดท่ีไม่แขวน

บตัรประจ าตวัของโรงเรียนจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มาภายในบริเวณโรงเรียน 

ผูป้กครองท่านใดท่ีตอ้งการใหท้างโรงเรียนท าบตัรประจ าตวัใหส้ าหรับท่านผูป้กครอง คนขบัรถประจ าครอบครัวหรือคนรับใช ้(หากจ าเป็น) กรุณา

ส่งรูปถ่ายท่ีมีขนาดเท่ารูปในพาสปอร์ตของท่านมาท่ีมิส จุฑาภคัธ์ กลุสุ (แบ๊ม) ทางอีเมลล ์gjutapak@bromsgrove.ac.th โดยระบุช่ือสกุลของเจา้ของ

รูปถ่าย ช่ือนกัเรียนในความปกครองของท่าน พร้อมทั้งระบุสถานะในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ คนขบัรถ หรือคนรับใชใ้ห้ชดัเจน ทางโรงเรียนจะท า

บตัรประจ าตวัใหสู้งสุด 3 ช้ินในแต่ละครอบครัวโดยไม่มีค่าใชจ่้าย หากท่านท าบตัรประจ าตวัสูญหายและตอ้งการท าบตัรใหม่ ทางโรงเรียนจะคิด   

ค่าด าเนินการ 100 บาทต่อช้ิน นกัเรียนท่ีจบการศึกษาหรือออกจากการศึกษาระหวา่งภาคเรียน ท่านผูป้กครองจะตอ้งคืนบตัรประจ าตวัทุกช้ินให้กบั

ทางโรงเรียนก่อนท่ีท่านจะไดรั้บค่ามดัจ าแรกเขา้คืน 

กระผมขอความกรุณาใหท่้านผูป้กครองส่งรูปถ่ายพร้อมทั้งขอ้มูลภายในวนัศุกร์ท่ี 26 กนัยายน เพ่ือใหท้างโรงเรียนไดด้ าเนินการท าบตัรประจ าตวัให้

ท่านก่อนวนัท่ี 1 ตุลาคมน้ี 

การแข่งขันโฟบิสเซียเกมส์  (FOBISIA) เยาวชนรุ่นอายุไม่เกนิ 15 ปี 
 
การแข่งขนัโฟบิสเซียเกมส์  (FOBISIA) เยาวชนรุ่นอายไุม่เกิน 15 ปี จะถูกจดัข้ึน ณ สนามราชมงัคลากีฬาสถาน ในวนัท่ี 14 -16 พฤศจิกายน 2557 
การแข่งขันน้ีถือเป็นการแข่งขนัระดับโลกท่ีจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันท่ีสนามกีฬาอันยิ่งใหญ่ โรงเรียน
นานาชาติบรอมส์โกรฟจะเขา้ร่วมแข่งขนัในกีฬาวา่ยน ้ า ฟตุบอล บาสเก็ตบอล โดยนกักีฬาจะมีการแข่งขนักบัโรงเรียนดงัต่อไปน้ี 
โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง อ าเภอบา้นฉาง ,โรงเรียนนานาชาติกีตาบาลู ประเทศมาเลเซีย,โรงเรียนนานาชาติเซนตส์ตีเฟ่น วทิยาเขตกรุงเทพ 
โรงเรียนนานาชาติเอบีซี ประเทศเวยีดนาม, โรงเรียนบริติช กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล, โรงเรียนองักฤษแห่งประเทศมองโกเลีย ประเทศมองโกเลีย 
และโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจน้ท ์กรุงเทพ ฯ 
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กระผมรอคอยใหถึ้งการเขา้ร่วมการแข่งขนัโฟบิสเซียเกมส์  (FOBISIA) คร้ังแรกของโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟดว้ยความต่ืนเตน้และกระผม
มัน่ใจวา่นกัเรียนของเราจะน าความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนอยา่งแน่นอน 
 
เคร่ืองแบบนักเรียนและภาพลกัษณ์ 
 
เพ่ือสุขภาพและความปลอดภยัภายในโรงเรียน นกัเรียนหญิงท่ีผมยาวเกินกวา่ระดบัไหล่จะตอ้งรัดหรือเกลา้ผมให้เรียบร้อย กระผมขอความกรุณา
ท่านผูป้กครองอบรมบุตรหลานใหป้ฎิบติัตามขอ้ตกลงดงักล่าวก่อนจะเดินทางถึงโรงเรียน นอกจากน้ี นกัเรียนชายจ านวนมากท่ีสวมใส่รองเทา้กีฬา
สีอ่ืนท่ีไม่ใช่สีด า ซ่ึงไม่เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน กระผมใคร่ขอความกรุณาให้ท่านผูป้กครองช่วยจดัหารองเทา้สีด าให้บุตรหลานของท่าน
โดยเร็วท่ีสุด 
 
สมาคมครู-ผู้ปกครองแห่งโรงเรียนนานาชาตบิรอมส์โกรฟ (BPTA) 
 
BPTA ซ่ึงไดรั้บการเปล่ียนช่ือใหม่เป็น ‘เพื่อนบรอมส์โกรฟ หรือ Friends of Bromsgrove (FOB)’ จะมีการน าเสนอในเร็วๆน้ี และกระผม    จะเชิญ
ชวนผูป้กครองทุกท่านจากทั้ งสองวิทยาเขตมาเข้าร่วมกันเสนอช่ือส าหรับต าแหน่งต่างๆในคณะกรรมการผูป้กครอง ข้อมูลทั้ งหมดของ
คณะกรรมการผูป้กครอง FOB และระเบียบการด าเนินการแต่งตั้งจะแลว้เสร็จและถูกส่งออกไปหาท่านภายในสัปดาห์น้ี กระผมหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่
ท่านผูป้กครองจะช่วยรับเร่ืองน้ีไวพิ้จารณาเพ่ือเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการและกระผมรอคอยท่ีจะไดร่้วมงานกบัท่านอยา่งใกลชิ้ด 
 
สุดทา้ยน้ี หากผูป้กครองท่านใดประสงคจ์ะท าการนดัหมายกบักระผมในเร่ืองต่างๆของโรงเรียน ท่านสามารถติดต่อไดท่ี้มิสจ๋า ผูช่้วยคนใหม่ของ
กระผม โดยสามารถติดต่อไดท้างอีเมลล ์pa.hm@bromsgrove.ac.th  
 
ดว้ยความเคารพ 

 
 
ดร แดน มวัร์ 
ครูใหญ่ 
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