
 

Bromsgrove International School Thailand  

 
 

 

 

 
 

           13 พฤศจิกายน 2557 

เรียนท่านผูป้กครองนกัเรียนทุกท่าน  

หลงัจากจดหมายจากคุณครูใหญ่ของผมฉบบัล่าสุด ทางโรงเรียนของเราไดท้ างานอยา่งหนกัช่วงเดือนท่ีผา่นมา  โดยมีการจดักิจกรรมมากมายใน
โรงเรียนทั้งสองวทิยาเขต 

งานลอยกระทง 

งานวนัลอยกระทงท่ีผา่นมานบัเป็นเทศกาลแรกของไทยท่ีกระผมไดเ้ขา้ร่วมหลงัจากท่ีไดม้าท างานท่ีโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ กระผม
อยากจะขอขอบคุณคณะครูภาควชิาภาษาไทย และ คุณครูผูช่้วยสอนทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการจดังานวนัลอยกระทงของทั้งวทิยาเขตอนุบาล และ
วนิดเ์ซอร์พาร์ค ใหลุ้ล่วงไปดว้ยดี นกัเรียนท่ีข้ึนแสดงในแต่ละระดบัชั้นสามารถแสดงไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม และกระผมรู้ดีวา่พวกเขาไดผ้า่นการฝึกซอ้ม
มาหลายคร้ังเพ่ือใหก้ารแสดงออกมาดีอยา่งท่ีเห็น ภาพท่ีเด็กๆไดล้อยกระทงท่ีตวัเองท าข้ึนในชั้นเรียนหลงัจากงานพิธีนั้นก็เป็นส่ิงท่ีน่าประทบัใจ
กระผมเป็นอยา่งยิง่ 

กระผมตอ้งขอขอบคุณมิสจูนเป็นพิเศษท่ีไดจ้ดัเตรียมชุดไทยสวยๆใหก้ระผมและครอบครัว ท่านสามารถเขา้ไปชมรูปงานวนัลอยกระทงไดท่ี้เวบ็
ไซดข์องโรงเรียน แลว้จะเห็นวา่พวกเราดูดีแค่ไหนในชุดไทย  

การเลอืกตั้งคณะกรรมการ เพือ่นบรอมส์โกรฟ 

กระผมมีความยนิดีท่ีจะเรียนใหทุ้กท่านทราบถึงผลการเลือกตั้งคณะกรรมการเพ่ือนบรอมส์โกรฟ ดงัน้ี 

ประธาน :   มิสเตอร์ เควนิ เธอแรนต ์บุตรหลานอยูใ่นชั้นปีท่ีสาม ชั้นปีท่ีแปด และชั้นปีท่ีสิบ 

รองประธาน :  คุณเชอร์ร่ี บุตรหลานอยูใ่นชั้นปีท่ีสิบเอด็ 

เลขานุการ:   คุณอร บุตรหลานอยูใ่นชั้นปีท่ีหา้ และชั้นปีท่ีเจ็ด 

เหรัญญิก:   คุณอว้น บุตรหลานอยูใ่นชั้นปีท่ีเจ็ด และชั้นปีท่ีสิบสาม 

ประชาสมัพนัธ์:   คุณเจ บุตรหลานอยูใ่นชั้นอนุบาล 1 ชั้นปีท่ีหา้ และชั้นปีท่ีเจด็ 

เลขานุการฝ่ายกิจกรรม :  คุณนาเดีย สวอน บุตรหลานอยุใ่นชั้นปีท่ีสาม  

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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นอกจากน้ีในแต่ละชั้นปีการศึกษายงัมีตวัแทนผูป้กครองซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการของเพ่ือนบรอมส์โกรฟดว้ย (โดยไดรั้บเลือกจากกระผม
ในกรณีท่ีมีการน าเสนอช่ือมากกวา่หน่ึงท่าน) ซ่ึงมีผลการคดัเลือกดงัน้ี: 

ชั้นอนุบาล : มิสโจแอนนา คลอฟ 

ชั้นปีท่ีส่ี : มิสเตอร์อลนั  จอห์นสนั 

ขั้นปีท่ีแปด :คุณจุ๋มจ๋ิม (มิสซิสโคทธ์) 

ชั้นปีท่ีสิบเอด็ : มิสโรล่ี  

กระผมขอขอบพระคุณท่านผูป้กครองดงักล่าวท่ีไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก เพ่ือนบรอมส์โกรฟ ส าหรับปีการศึกษาน้ี กระผมรอคอยท่ีจะไดท้ างานกบัทุก
ท่านในช่วงเวลาท่ีเหลือของปีการศึกษา และรอกิจกรรมแรกท่ี สมาชิกเพ่ือนบรอมส์โกรฟ ไดร่้วมกนัวางแผน ซ่ึงก็คือกิจกรรม วิง่การกศุล ประจ าปี
ของเรา  

อยา่งไรก็ตาม ท่านคงจะเห็นแลว้วา่ยงัมีอีกหลายระดบัชั้นปี ของทั้งสองวทิยาเขตท่ียงัไม่มีตวัแทนผูป้กครองของระดบัชั้นเขา้ร่วมเป็น คณะกรรมการ
เพื่อนบรอมส์โกรฟ และเพื่อให ้เพ่ือนบรอมส์โกรฟ เป็นตวัแทนของผูป้กครองอยา่งแทจ้ริงในการร่วมมือกบัทางโรงเรียนเพ่ือปรับปรุงใหโ้รงเรียนดี
ยิง่ข้ึนทั้งสองวทิยาเขต ก็จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไดต้วัแทนจากชั้นปีเพ่ือเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการโดยครบถว้น ทางโรงเรียนขอแจง้ใหท่้านทราบวา่การ
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือนบรอมส์โกรฟจะถูกจดัข้ึนตลอดปีทั้งสองวทิยาเขตตามท่ีผูป้กครองท่านหน่ึงเสนอแนะ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ 
คณะกรรมการเหล่าน้ีไม่ไดถู้กจดัตั้งเพ่ือ วทิยาเขต วนิดเ์ซอร์พาร์ค เท่านั้น 

หากผูป้กครองท่านใดมีความประสงคจ์ะเสนอช่ือของท่านหรือผูป้กครองท่านอ่ืนเพ่ือเป็นตวัแทนระดบัชั้นปี ขอความกรุณาส่งอีเมลลแ์จง้มาท่ี มิสจ๋า 
ไดท่ี้ pa.hm@bromsgrove.ac.th หรือติดต่อกบัประธานของ เพ่ือนบรอมส์โกรฟ มิสเตอร์เควนิ เธอแรนตไ์ดท่ี้ kevtarrant@me.com 

คอฟฟ่ีมอร์นิ่ง 

กระผมจะท าการจดัประชุม พบปะผูป้กครอง หรือ คอฟฟ่ีมอร์น่ิงในวนัและเวลาต่อไปน้ี 

 วิทยาเขตอนบุาล (ห้องอาหาร) วนัพธุที่ 19 พฤศจิกายน  เวลา 08.30-10.00 น. 

 วิทยาเขตวินด์เซอร์พาร์ค (ห้องโถงหอพกัหญิงทดูอร์เฮ้าส์) วนัศกุร์ที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 08.30-10.00 น. 

ในการประชุมคอฟฟ่ีมอร์น่ิงท่ีจะมาถึงน้ีกระผมจะอภิปรายใหท่้านผูป้กครองทราบถึงส่ิงท่ีเราเคยไดพ้ดูคุยกนัไปในเร่ืองของมุมมอง และ

ขอ้เสนอแนะในการประชุมคร้ังก่อน กระผมจะเรียนใหท่้านทราบถึงส่ิงท่ีทางโรงเรียนไดแ้ปล่ียนแปลงในช่วงปีการศึกษาท่ีผา่นมา ไม่วา่จะเป็นเร่ือง

โครงสร้างของครูผูส้อน และทีมผูบ้ริหารของทั้งสองวทิยาเขต นอกจากน้ีรองคุณครูใหญ่ มิสเตอร์ แมธธิว ซาเวจ จะน าเสนอใหท่้านผูป้กครอง

ทราบในเร่ืองของ ‘การเรียนรู้ท่ียอดเยีย่ม’ วา่เป็นอยา่งไรในหอ้งเรียนของเรา กระผมหวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไดพ้บกบัทุกท่านในวนัดงักล่าว 

การนัดพบคุณครูใหญ่และท่านผู้ปกครองทุกเช้าวนัพธุทีโ่รงเรียนอนุบาล 

นอกเหนือไปจากการประชุมคอฟฟ่ีมอร์น่ิงท่ีกระผมจดัข้ึน ณ โรงเรียนอนุบาลนั้น  กระผมจะจดัสรรเวลาเพ่ือใหมี้การประชุมแบบตวัต่อตวักบัท่าน

ผูค้รองในทุกๆสปัดาห์ กระผมไดพ้ดูคุยกบัผูป้กครองของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลหลายท่านเม่ือสปัดาห์ท่ีผา่นมา และพบวา่ผูป้กครองมีความ 
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ตอ้งการท่ีจะพดูคุยกบักระผมในช่วงเวลาใดเวลานึงเป็นประจ าทุกสปัดาห์ เพ่ือปรึกษาเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับุตรหลานท่ีศึกษาอยู ่ณ โรงเรียน

อนุบาลของเรา โดยการประชุมน้ีจะเร่ิมข้ึนในวนัพธุท่ี 26 พฤศจิกายน เป็นคร้ังแรก ในเวลา 08.30 -10.00 น. ทั้งน้ีทางโรงเรียนมีล่ามเพ่ือ

ช่วยแปลในการประชุมหากท่านผูป้กครองตอ้งการ และผูป้กครองสามารถจองการประชุมล่วงหนา้ ไดท่ี้ มิสจ๋า เลขานุการของผม ไดท่ี้ 

pa.hm@bromsgrove.ac.th  

การย้ายห้องอาหารทีโ่รงเรียนอนุบาล 

ท่านผูป้กครองอาจสงัเกตเห็นแลว้วา่โรงเรียนไดติ้ดตั้งราวจบับนัไดเพ่ิมเติมท่ีทางเดินข้ึนไปยงัหอ้งประชุม เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถเดินไดอ้ยา่ง

ปลอดภยัและสะดวกข้ึน ทั้งน้ีโรงเรียนไดค้  านึงถึงสุขภาพและความปลอดภยัของนกัเรียนและพนกังานจึงไดท้ าการยา้ยหอ้งอาหารข้ึนไปอยูใ่นหอ้ง

ประชุมดา้นบน เพ่ือหลีกเล่ียงอุบติัเหตท่ีุอาจจะเกิดข้ึนในระหวา่งการขนส่งอาหารท่ีมีความร้อนบริเวณรอบโรงเรียน โดยการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ีจะ

ก่อใหเ้กิดผลดีต่อตวับุตรหลานของท่าน ไม่วา่จะเป็นความสะดวกสบาย หรือสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัในการรับประทานอาหาร นอกจากน้ี

โรงเรียนยงัสามารถปรับปรุงหอ้งอาหารปัจจุบนัใหเ้ป็นพ้ืนท่ีในการเรียนรู้เพ่ือประโยชน์แก่นกัเรียนของเราอีกดว้ย 

ต าแหน่งใหม่ส าหรับทมีผู้น า:  หัวหน้าฝ่ายมธัยมศึกษา หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา และหัวหน้าฝ่ายอนุบาลศึกษา 

ทางโรงเรียนของเรามีแผนการท่ีจะพฒันาและปรับปรุงเพ่ือจะน าไปสู่การเป็นโรงเรียนนานาชาติท่ีดียอดเยีย่ม กระผมจึงไดท้ าการปรับโครงสร้าง

ของทีมผูน้ าของโรงเรียน ซ่ึงจะเร่ิมใชใ้นปีการศึกษาหนา้ 2015/2016  ส่วนหน่ึงของแผนการปรับโครงสร้างน้ีก็คือการปรับเปล่ียนต าแหน่งสอง

ต าแหน่ง ไดแ้ก่ หวัหนา้ฝ่ายประถมและอนุบาลศึกษา และหวัหนา้ฝ่ายมธัยมศึกษา 

หวัหนา้ฝ่ายประถมและอนุบาลศึกษา จะดูแลในดา้นการศึกษาและดา้นสวสัดิภาพของนกัเรียนตั้งแตร่ะดบัชั้น เตรียมอนุบาลจนถึงชั้นปีท่ี 6 โดยฐาน

การท างานหลกัจะอยูท่ี่วทิยาเขตอนุบาล และจะใชเ้วลาบางส่วนของสปัดาห์มาปฏิบติัหนา้ท่ี ณ วทิยาเขตวนิดเ์ซอร์พาร์คเพื่อดูแลคียเ์สตจท่ี 2 

(ระดบัชั้นปีท่ี 3-6)  ขอบเขตงานดงักล่าวจะท าใหก้ารดูแลและบริหารของระดบัชั้นประถมศึกษาเป็นองคร์วมมากข้ึน และยงัช่วยสร้างความ

สอดคลอ้งของหลกัสูตรประถมศึกษาระหวา่งสองวทิยาเขตอีกดว้ย นอกจากน้ียงัจะท าใหก้ารเล่ือนชั้นนกัเรียนจากวทิยาเขตอนุบาลมาสู่ระดบัชั้น

ประถมศึกษาในวทิยาเขตวนิดเ์ซอร์พาร์คเป็นไปอยา่งราบร่ืนมากยิง่ข้ึน 

ในส่วนของหวัหนา้ฝ่ายมธัยมศึกษานั้นจะดูแลในดา้นการศึกษา และสวสัดิภาพของนกัเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นปีท่ี 7 ถึงปีท่ี 13 ในวทิยาเขตวนิดเ์ซอร์

พาร์ค  โดยต าแหน่งน้ีจะท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ทุกๆส่วนของระดบัชั้นมธัยมศึกษาจะไดรั้บการดูแลโดยผูบ้ริหารเพียงคนเดียว ซ่ึงจะเป็นการยกระดบั

มาตรฐานการศึกษาและสวสัดิภาพของนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา 

มีผูส้นใจสมคัร 2 ต าแหน่งดงักล่าวมากกวา่ 50 คน จากหลายประเทศทัว่โลก ซ่ึงกระผมมีความยนิดีท่ีจะแจง้ใหทุ้กท่านทราบวา่ผูส้มคัรท่ีผา่นการ

คดัเลือกจะไดรั้บการสมัภาษณ์ ในวนัท่ี 17 และ 18 พฤศจิกายนน้ี ทั้งน้ีกระผมขอขอบพระคุณไปยงัคณะกรรมการเพ่ือนบรอมส์โกรฟท่ีไดต้กลงจะ

เป็นส่วนหน่ึงในการสมัภาษณ์ผูส้มคัรในคร้ังน้ีดว้ย 
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บัตรประจ าตวัผู้ปกครองขณะอยู่ในโรงเรียน 

ในขณะน้ียงัมีผูป้กครอง  ผูดู้แลนกัเรียน และ พนกังานขบัรถเป็นจ านวนมากท่ีเขา้มาภายในบริเวณโรงเรียนทั้งสองวทิยาเขต แต่ไม่ไดส้วมบตัร

ประจ าตวั ในฐานะโรงเรียนเราตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของนกัเรียนเป็นส าคญั น่ีคือเหตุผลวา่ท าไมเราถึงตอ้งเขม้งวดต่อการสวมบตัรประจ าตวั

ในทั้งสองวทิยาเขต ดงันั้นกระผมขอย  ้าอีกคร้ังวา่ ผูป้กครอง  ผูดู้แลนกัเรียน และ พนกังานขบัรถทุกท่าน ตอ้งสวมบตัรประจ าตวัทุกคร้ังท่ีเขา้มา

ภายในบริเวณโรงเรียน 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

ดร.แดน มวัร์ 

คุณครูใหญ่ 

 


