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7 ตุลาคม 2557 

เรียนท่านผูป้กครองและผูดู้แลนกัเรียนทุกท่าน 

การเรียนการสอนของภาคเรียนท่ี 1 ไดด้ าเนินมาซกัพกัหน่ึงแลว้ อีกไม่นานเด็กนกัเรียนก็จะไดห้ยดุกลางภาคเรียน ในช่วงสองสปัดาห์ท่ีผา่นมาน้ีมี
เร่ืองราวใหจ้ดัการมากมายในโรงเรียน ซ่ึงกระผมขอเรียนใหทุ้กท่านทราบในจดหมายจากครูใหญ่ฉบบัน้ี 

การมาเยอืนของครูใหญ่โรงเรียนบรอมส์โกรฟ ประเทศองักฤษ 

เม่ือสปัดาห์ท่ีผา่นมาทางโรงเรียนไดต้อ้นรับการมาเยอืนของ มิสเตอร์ เคลค็ ครูใหญ่คนใหม่ ของโรงเรียนบรอมส์โกรฟ ประเทศองักฤษ และ มิส รา
เชล แสกนแนล  ผูช่้วยครูใหญ่ กระผมหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ท่านผูป้กครองท่ีไดเ้ขา้ร่วมงานเล้ียงตอ้นรับมิสเตอร์เคลค็ และ มิส ราเชลนั้นจะไดท้ าความ
รู้จกักบัทั้งสองท่านมากข้ึน และเพลิดเพลินไปกบัอาหารและเคร่ืองด่ืมในคืนวนันั้น  
ในระหวา่งการมาเยอืนนั้น มิสเตอร์ เคลค็ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะส าหรับสภาพแวดลอ้มของการเรียนการสอนในเชิงบวกท่ีจะกระตุน้ความสนใจในการ
เรียนรู้ของเด็ก รวมไปถึงการปรับปรุงคุณภาพของส่ิงอ านวยความสะดวกต่างภภายในโรงเรียน และสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการเรียน
ส าหรับปีการศึกษาน้ีดว้ย  นอกจากน้ีกระผมยงัไดพ้ดูคุยกบัมิสเตอร์ เคลค็ เพ่ือท่ีจะท าใหโ้รงเรียนของเรากา้วไปขา้งหนา้ร่วมกนัในอนาคต ซ่ึง
กระผมและมิสเตอร์เคลค็ต่างก็รู้สึกต่ืนเตน้ท่ีจะไดท้ างานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดยิง่ข้ึนเพื่อพฒันาโรงเรียนของเรา  
 
ผลการสอบทีย่อดเยีย่มของนกัเรียน 

เป็นความภาคภูมิใจอีกคร้ังหน่ึงท่ีโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ จะแสดงความยนิดีในความส าเร็จท่ีโดดเด่นของนกัเรียนในการสอบ IGCSE และ 
A-Level สถาบนัการทดสอบนานาชาติเคมบริดจ ์(CIE) ไดจ้ดัอบัดบัแก่ผูท่ี้ท าคะแนนสูงสุดในแต่ละรายวชิา ซ่ึงโรงเรียนมีความยนิดีท่ีจะแจง้ให้
ทราบถึงนกัเรียนท่ีท าคะแนนในอนัดบัสูงสุดในประเทศไทย ดงัตอ่ไปน้ี 

ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุด ในประเทศไทย ส าหรับการผลสอบ IGCSE  ไดแ้ก่ โก ซอนว ู(โคลอ้ี) ในวชิาธุรกิจศึกษา, ลี จิมยงั (ลิซซ่ี) ในวชิาคณิตศาสตร์ 
และนายวชิชา วจิิตเวชการ (แพท) ในวชิาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่นเดียวกนัน้ี ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดในประเทศไทยของการสอบ AS Level ไดแ้ก่   
เควนิ เฮนเกนส์ ในวชิาธุรกิจศึกษา นอกจากน้ีเควนิยงัประสบความส าเร็จสูงสุดดว้ยคะแนนเตม็ในการสอบวดัระดบั AS Level วชิาประวติัศาสตร์ 
ซ่ึงด าเนินการโดยอีเด็กเซลล ์(หลกัสูตรการสอบเพ่ือใชใ้นการศึกษาต่อท่ีใหญ่ท่ีสุดจากประเทศองักฤษ) ทั้งน้ี ในการสอบ A Level นกัเรียนของเรา 2 
คน ท่ีไดค้ะแนนสูงสุดในประเทศไทย คือ พราวตา แอนเนส ในวชิาศิลปะ และ วาซิลีน่า ซาดาโกวา่ ในวชิาธุรกิจศึกษา นอกจากน้ี อามีมาซอด โคส
ราว ีและ ไอรีน่า เพซินโกวา่ ยงัไดรั้บรางวลัแห่งความส าเร็จสูงสุดส าหรับวชิาฟิสิกส์ และวชิาชีวศึกษาตามล าดบั 
ทั้งน้ีขอแสดงความยนิดีอีกคร้ังแก่นกัเรียนของเรา ท่ีประสบความส าเร็จอยา่งต่อเน่ืองในการสอบวดัผลดงักล่าวในหลากหลายวชิา  ดว้ยคะแนน
สูงสุดในระดบัประเทศ   
 
การแต่งตั้งประธานนกัเรียนชายและหญิงคนใหม่ 

Early Years Campus:  
344 Mu 12 Ramkamhaeng 164 Road, Minburi, Bangkok 10510  
Tel:  0-2540-7122-3 Fax: 0-2540-7124 

Primary and Secondary Campus:  
55 Mu 9 Windsor Park Golf Club, Suwinthawong Road, Minburi,  
Bangkok 10510 Tel: 0-2989-4873 Fax: 0-2989-4094 

Email: enquiry@bromsgrove.ac.th    www.bromsgrove.ac.th 
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กระผมมีความยนิดีท่ีจะแจง้ใหท่้านทราบถึงการแต่งตั้งประธานนกัเรียนชายและหญิงคนใหม่ของโรงเรียนในปีการศึกษาน้ี หลงัจากขั้นตอนการคดั

สรรอยา่งเขม้งวด  ตั้งแตก่ารเขียนจดหมายเขา้ร่วมเป็นผูส้มคัร, การน าเสนอในหอ้งประชุม และ การสมัภาษณ์โดยกระผม และรองครูใหญ่ทั้งสอง

ท่าน กระผมไดเ้ลือก ซอนว ู โก หรือ โคลอ้ี เป็นประธานนกัเรียนฝ่ายหญิง (Head Girl) และ เควนิ เตชะพิเชษฐว์านิช เป็นประธานนกัเรียนฝ่ายชาย 

(Head Boy) กระผมตั้งตารอท่ีจะไดร่้วมงานกบัทั้งสองคนในปีการศึกษาน้ี และกระผมขอแสดงความยนิดีกบันกัเรียนทั้งสองคนมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 

คณะกรรมการโครงการ “เสียงจากนักเรียน” 

รายช่ือคณะกรรมการโครงการเสียงจากนกัเรียนทั้งสามทีมไดท้ าการสรุปแลว้ และ พวกเขาต่างก็ก าลงัยุง่ในการวางแผน ร่วมกนัคิด วา่จะท าอยา่งไร

ใหโ้รงเรียนมีการปรับปรุงไปในทางท่ีดีข้ึนยิง่ไปกวา่น้ี ทั้งน้ีคณะกรรมการในแต่ละทีมจะถูกแต่งตั้งตามต าแหน่งดงัน้ี คือ ประธาน, รองประธาน 

และ เลขานุการ  โดยท่ีประธานของทีมจะท างานร่วมกบัประธานนกัเรียนในส่วนบริหารโครงการเสียงจากนกัเรียน  คณะกรรมการซ่ึงเป็นตวัแทน

ของนกัเรียนทั้งโรงเรียนและจะมีการพดูคุยกบัรองครูใหญ่อยา่งเป็นทางการทุกสปัดาห์ พวกเรามีความยนิดีท่ีจะประกาศผลสรุปรายช่ือของ

คณะกรรมการในแต่ละทีม ดงัน้ี 

คณะกรรมการด้านการเรียนรู้ 

ประธาน : เวเลกา้ (ชั้นปีท่ี 13) 

รองประธาน : เดซ่ี (ชั้นปีท่ี 9) 

เลขานุการ : เควนิ เตชะพิเชษฐว์านิช (ชั้นปีท่ี 13) 

สมาชิกกรรมการ : แอนนา (ชั้นปีท่ี 6), มินเจ (ชั้นปีท่ี 8), มิเชล (ชั้นปีท่ี 10), มายด ์(ชั้นปีท่ี 11), กระตา่ย (ชั้นปีท่ี 11), เอโบน่ี(ชั้นปีท่ี13) และ โคลอ้ี 

(ชั้นปีท่ี 13) 

คณะกรรมการด้านความเป็นอยู่ 

ประธาน : โธมสั (ชั้นปีท่ี 10) 

รองประธาน : ยริู (ชั้นปีท่ี 13) 

เลขานุการ : ปลาย (ชั้นปีท่ี 11) 

สมาชิกกรรมการ : ลีอานา (ชั้นปีท่ี 6), ยมิูน (ชั้นปีท่ี 7), จีอาน่า (ชั้นปีท่ี 8), นิโคล่า (ชั้นปีท่ี 10), นนท ์(ชั้นปีท่ี 12), แพท (ชั้นปีท่ี 12), และ โมนิกา้ 

(ชั้นปีท่ี 13) 

คณะกรรมการจดัการเร่ืองบ้าน (House) 

ประธาน : แซม (ชั้นปีท่ี 13, วอลเตอร์) 

รองประธาน : ป็อปป้ี (ชั้นปีท่ี 13, เอด็เวร์ิด) 
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เลขานุการ : มาเรีย (ชั้นปีท่ี12, เทเลอร์) 

สมาชิกกรรมการ  

เอด็เวิร์ดส์ : เท็ด (ชั้นปีท่ี 8), อิง (ชั้นปีท่ี9), อีกา้ (ชั้นปีท่ี 12), และ เควนิ เฮนส์เกนส์ (ชั้นปีท่ี 13) 

วอลเตอร์ : เฌอแตม (ชั้นปีท่ี 6), เบ็น (ชั้นปีท่ี 12) และ เจด (ชั้นปีท่ี 12) 

เทเลอร์ : เนโอมิ (ชั้นปีท่ี 8), ลคัก้ี (ชั้นปีท่ี 12) และ แพท วจิิตรเวชการ (ชั้นปีท่ี 12)   

หวัหนา้ประจ าบา้น ซ่ึงต่อจากน้ีจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการสร้างแรงจูงใจใหก้บัสมาชิกภายในบา้นของตน โดยมีรายช่ือดงัน้ี  

บ้านวอลเตอร์ : เจด (ชั้นปีท่ี 12) 

บ้านเอด็เวิร์ด : เควนิ เฮนเกนส์ (ชั้นปีท่ี 13) 

บ้านเทเลอร์ : แพท วจิิตรเวชการ (ชั้นปีท่ี 12) 

ในฐานะโรงเรียน กระผมขอกล่าววา่ ขณะน้ีพวกเราไดมี้คณะกรรมการนกัเรียนท่ี มัน่คงและ เอาจริงเอาจงักบัการท างานเป็นอยา่งมาก ทางโรงเรียน

คาดหวงัท่ีจะเห็นความเปล่ียนแปลงจากผลงานของคณะกรรมการนกัเรียนทั้งหมดท่ีจะสามารถผลกัดนัคุณภาพชีวติและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนภายใน

โรงเรียนของเรา 

บัตรประจ าตวั 

ท่านผูป้กครอง ผูดู้แลนกัเรียน และพนกังานขบัรถของนกัเรียนทุกคนท่ีเขา้มาภายในบริเวณโรงเรียนทั้งสองวทิยาเขตจะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัทุก

คร้ัง หากท่านใดท่ีไดท้ าบตัรแลว้แต่ยงัไม่ไดม้ารับ ขอความกรุณามารับโดยเร็วท่ีสุด ส าหรับท่านใดท่ียงัไม่ไดท้ าบตัรประจ าตวั ขอความกรุณาส่งรูป

และรายละเอียดของท่านใหก้บั มิสแบ๊ม เพ่ือท่ีจะด าเนินการจดัการออกบตัรประจ าตวัใหท่้านต่อไป โดยท่านสามารถส่งอีเมลลไ์ปท่ี มิสแบ๊ม ไดท่ี้ 

gjutapak@bromsgrove.ac.th  โดยตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 6 ตุลาคมเป็นตน้ไป หากท่านผูป้กครองท่านใดท่ีไม่ไดติ้ดบตัรประจ าตวัจะตอ้งไปแสดงตวัและ

ขอแลกบตัรผูม้าเยีย่มเยยีนโรงเรียน (บตัร visitor) ท่ีป้อมรปภ.  

ทีพ่กัส าหรับผู้ปกครองภายในโรงเรียนวทิยาเขตวนิด์เซอร์ พาร์ค ระหว่างช่วงการเรียนการสอน 

เป็นการดียิง่ท่ีกระผมไดพ้บและพดูคุยกบัท่านผูป้กครองท่ีโรงเรียนในช่วงเวลาเร่ิมและหลงัเลิกเรียน หรือขณะท่ีท่านเดินทางมารับส่งบุตรหลานของ

ท่าน อยา่งไรก็ตามระหวา่งเวลาท่ีมีการเรียนการสอน ตั้งแต่8.00 -15.40 น. ทางโรงเรียนขอความร่วมมือท่านผูป้กครองรวมทั้งคนขบัรถโปรดรอ

นกัเรียนภายในบริเวณ ทีบาร์ ยกเวน้ในกรณีท่ีท่าน มีนดัหมายกบัครูผูส้อนในเวลาการเรียนการสอน หรือท่านผูป้กครองเขา้ร่วมกิจกรรม คอฟฟ่ีมอร์

น่ิง หรือกิจกรรมอ่ืนใดในโรงเรียน ทั้งน้ีผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษาสามารถเดินทางมารับบุตรหลานของท่านจากชั้นเรียนไดห้ลงัเวลาเลิก

เรียนหรือจบกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร  (ECA) ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยทางโรงเรียนพบวา่มีท่านผูป้กครองหรือพนกังานขบัรถนัง่รอนกัเรียนบริเวณ มา้นัง่

หนา้แทมโพลีน หรือบริเวณหอ้งเรียนระหวา่งมีการเรียนการสอน หรือกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร จึงเป็นเหตุใหเ้จา้หนา้ท่ีของโรงเรียนมีความ
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จ าเป็นจะตอ้งร้องขอใหท่้านผูป้กครองและคนขบัรถไปรอบริเวณ ทีบาร์ อยูบ่่อยคร้ัง ซ่ึงการร้องขอนั้นเองมกัก่อใหเ้กิดบทสนทนาท่ีท าใหไ้ม่สบาย

ใจระหวา่งท่านผูป้กครองและพนกังานของโรงเรียน  

เวลาเลกิเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบรอมส์โกรฟ (Early Years) 

เน่ืองจากการเรียนการสอนในแตล่ะวนันั้นเป็นช่วงเวลาท่ีถือวา่นานส าหรับนกัเรียนวยัเยาวข์องเราท่ีโรงเรียนอนุบาล ดงันั้นจึงขอความกรุณาท่าน

ผูป้กครองทราบเวลาเลิกเรียนของบุตรหลานของท่านในแต่ละชั้นเรียน และหากท่านไม่สามารถมารับบุตรหลานไดต้ามเวลาดงักล่าว ขอความกรุณา

ท่านแจง้ใหก้บัพนกังานของโรงเรียนทราบดว้ย 

ช้ันเตรียมอนบุาล (Pre-Nursery):  เวลา 14.00 น. 

ช้ันอนุบาล (Nursery )และช้ันเตรียมประถม (Reception): เวลา 14.00น. (15.00 น. ในวนัท่ีมีกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร ECA) 

ช้ันปีท่ี 1 (Year1) และ 2 (Year2) :  เวลา15.00 น. (16.00 น. ในวนัท่ีมีกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร ECA) 

สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาตบิรอมส์โกรฟ (BPTA) – เพือ่นบรอมส์โกรฟ (FOB) 

จากท่ีกระผมไดเ้รียนแจง้ไปทางท่านผูป้กครองแลว้ในอีเมลลข์องสปัดาห์ท่ีผา่นมา การประชุมเพ่ือแต่งตั้งสมาชิก เพื่อนบรอมส์โกรฟไดถู้กเล่ือนไป

เป็นวนัจนัทร์ท่ี 27 ตุลาคม ซ่ึงจะจดัข้ึนในเวลา 09.00 น. ณ วทิยาเขตวนิดเ์ซอร์พาร์ค หากท่านผูป้กครองท่านใดมีความประสงคท่ี์จะเสนอช่ือของ

ตนเองเพ่ือเขา้ร่วมเป็นตวัแทนชั้นปีในคณะกรรมการเพ่ือนบรอมส์โกรฟ ท่านสามารถอีเมลลแ์จง้ไดท่ี้ มิสทริน่ี rtarinee@bromsgrove.ac.th ผู ้

ประสานงานผูป้กครอง หรือ มิสจ๋า pa.hm@bromsgrove.ac.th เลขานุการครูใหญ่ 

 

ดว้ยความเคารพ 

ดร.แดน มวัร์ 

ครูใหญ่ 
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