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เรียนท่านผูป้กครองนกัเรียน 

กระผมขอสวสัดีปีใหม่ทุกท่านมา ณ ท่ีน้ี ผมเช่ือวา่ทุกท่านคงไดผ้กัผ่อนเต็มท่ีในวนัหยดุเทศกาลน้ี เช่นเดียวกบับุตรหลานของท่านท่ีมีความพร้อม

ส าหรับการเรียนในภาคเรียนน้ี กระผมและครอบครัวไดมี้โอกาสไปเล่นสกีท่ีประเทศญ่ีปุ่น และสามารถกลบัมาในสภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ครบถว้น 

ถึงแมว้า่จะมีเหตุการณ์น่าต่ืนเตน้ตอนท่ีกระผมเล่นสกีลงมาในเสน้ทางท่ียากมาก และจมลงไปในหิมะสูงข้ึนมาถึงหนา้อก ราว 1.5 เมตร  

กจิกรรมวิง่การกศุลประจ าปี FUN RUN 

กระผมขอกล่าวขอบคุณและขอช่ืนชม มิสเตอร์สวอน รวมถึงเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการจดังานวิ่งการกุศล ประจ าปี หรือ 

FUN RUN ท่ีวิทยาเขตวินด์เซอร์พาร์คในสัปดาห์สุดทา้ยของภาคเรียนท่ีผ่านมา เป็นภาพท่ีน่าประทับใจอย่างมากท่ีไดเ้ห็นท่านผูป้กครองและ

นักเรียนจ านวนมากเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมดังกล่าว และนอกเหนือจากนั้ นกระผมขอกล่าวขอบคุณส าหรับความช่วยเหลือจาก

คณะกรรมการเพื่อนบรอมส์โกรฟ (FOB) และท่านผูป้กครองทุกท่านท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการน าอาหารเป็นจ านวนมากมาในวนังาน กระผมจะแจง้

ยอดเงินท่ีเราสามารถระดมทุนใหก้บัองคก์รสายธารแห่งความหวงัใหทุ้กท่านทราบอีกคร้ังเม่ือทราบจ านวนท่ีแน่ชดั 

ยอดค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ขณะน้ีพวกเราก าลงัประสบปัญหาส าคญั ซ่ึงก็คือ ยอดคา้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ถึงแมว้า่จะมีผูป้กครอง

จ านวนเพียงเล็กนอ้ยท่ีมียอดคา้งช าระ แต่ก็ถือวา่มีความส าคญัต่อโรงเรียน และในขณะน้ีผูป้กครองบางท่านไดค้า้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา

มากกวา่ 2 ภาคเรียน ซ่ึงกระผมขอกล่าววา่ เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอยา่งยิ่งเน่ืองจากโรงเรียนจะไม่สามารถด าเนินการ หรือ เปิดท าการไดใ้นระยะ

ยาวหากไม่ไดรั้บการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในเวลาท่ีก าหนด เพราะค่าธรรมเนียมการศึกษาน้ีเองท่ีท าใหเ้ราสามารถจดัซ้ืออุปกรณ์การเรียนการ

สอนท่ีมีคุณภาพใหก้บัโรงเรียนได ้

กระผมเขา้ใจดีวา่การท่ีท่านผูป้กครองจะประสบปัญหาเก่ียวกบัการเงิน และตอ้งการการผ่อนผนัในการช าระเงินให้เป็นไปตามแผนการเงินของแต่

ละท่านนั้นคงเกิดข้ึนไม่บ่อยนกั แต่อยา่งไรก็ตามเร่ืองดงักล่าวจ าเป็นตอ้งไดรั้บการยินยอมจากกระผมและคุณบุญลือ หัวหนา้ฝ่ายการบญัชี ก่อน ซ่ึง

เราทั้งสองต่างก็ยนิดีท่ีจะพบกบัท่านผูป้กครองท่ีก าลงัประสบปัญหาในเร่ืองน้ี และร่วมกนัหาทางออก กรุณาอยา่ลงัเลท่ีจะติดต่อคุณบุญลือหากท่าน

ตอ้งการความช่วยเหลืออยา่งจริงจงั  และกรุณาอยา่เก็บปัญหาเอาไวแ้ต่ขอใหเ้ปิดใจและบอกเราอยา่งตรงไปตรงมาในอุปสรรคท่ีท่านเผชิญอยู ่

อยา่งไรก็ตาม ส่ิงท่ีกระผมกงัวลมากท่ีสุดเป็นเร่ืองของท่านผูป้กครองท่ีช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพกัล่าชา้เป็นประจ า โดยท่านอาจคิดวา่

เป็นเร่ืองไม่ส าคญัท่ีจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมต่างๆอยา่งเตม็จ านวน และตรงเวลาเม่ือทางฝ่ายบญัชีของโรงเรียนส่งใบแจง้หน้ีไปให้ กระผมอยากจะ

ขอท่านผูป้กครองอยา่งสุภาพแต่จริงจงัใหพ้ยายามช าระค่าธรรมเนียมต่างๆอยา่งตรงเวลา ก่อนท่ีจะเร่ิมภาคเรียนในแต่ละคร้ัง 
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กระผมจะส่งจดหมายอีกฉบบัหน่ึงถึงท่านผูป้กครองทุกท่านเก่ียวกบัก าหนดการช าระเงินซ่ึงจะท าให้ทุกฝ่ายเขา้ใจตรงกนัในเร่ืองเกณฑก์ารช าระ 

และค่าปรับหรือขอ้ปฏิบติัในการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาผิดเวลา 

การแต่งตัง้บุคคลากรใหม่ 

กระผมมีความยินดีเป็นอยา่งยิ่งที่จะแนะน าคณุครูผู้สอนคนใหมท่ัง้ 4 ทา่น ส าหรับเทอมนี ้ 

มิสเจ็มม่า กวินเลี่ยมส์ คุณครูประจ าระดับชัน้ปีที่  6  มิสกวินเลี่ยมส์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลยัชิเชสเตอร์ 

(Chichester University) สหราชอาณาจักร สาขาครุศาสตร์ระดบัประถมศึกษา (ผู้ เช่ียวชาญในวิชาคณิตศาสตร์) มิสกวินเลี่ยมส์เคยเป็น

ครูผู้สอนในโรงเรียนนานาชาติ ประเทศจีน และก่อนหน้านัน้เคยสอนในโรงเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาหลายแห่งที่แฮมป์ชายร์ (Hampshire) 

สหราชอาณาจกัร 

มิสเตอร์จอห์น รอสส์ คุณครูประจ าระดับชัน้ปีที่ 5 มิสเตอร์รอสส์จบการศึกษาระดับปริญญาโทเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยกลาสโกลว์ 

(University of Glasglow) สหราชอาณาจกัร สาขาประวตัิศาสตร์ นอกจากนีย้งัได้รับอนปุริญญาสาขาครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลยัสแตรธ

คลายด์ (University of Strathclyde) สหราชอาณาจกัร โดยมิสเตอร์รอสส์มีประการณ์ท างานในสก็อตแลนด์, เยอรมนี และลา่สดุที่ลอนดอน 

สหราชอาณาจกัร 

ด็อกเตอร์ อภิญวงศ์ กู้ตลาด (ด็อกเตอร์จุ๋ม) เป็นคณุครูสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Special Education Needs (SEN) Teacher) คนใหม่

ของเรา โดยด็อกเตอร์จะท างานร่วมกบัมิสซิสบีนแลนด์เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้แก่นกัเรียนที่ต้องการการดแูลอย่างใกล้ชิด ด็อกเตอร์อภิญวงศ์จบ

การศกึษาระดบัปริญญาโทหลกัสตูรการศกึษาพิเศษ จากมหาวิทยาลยัฮาร์ดฟอร์ด (University of Hartford) ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี ้

ยงัได้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทอีกหนึ่งใบ และปริญญาเอกด้านการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลยัวิสท์คอนซินน์ (University of 

Wisconsin) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยด็อกเตอร์อภิญวงศ์มีประสบการณ์ในการท างานกบันกัเรียนที่มีความต้องการพิเศษนานกวา่ 14 ปี 

คนสดุท้าย คือ มิสอลิสนั เบดฟอร์ด ที่มาเป็นคณุครูวิชาพลศึกษาของโรงเรียนอนบุาล และเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาแก่นกัเรียน ณ วิทยาเขตวินด์เซอร์

พาร์ค  มิสเบดฟอร์ด จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชากีฬาศึกษาและสงัคมศาสตร์ประยกุต์ (หลกัสตูรควบปริญญา) จากมหาวิทยาลยั

แลนด์แคสเตอร์ (Lancaster University) สหราชอาณาจกัร และอนปุริญญาสาขาพลศึกษา จากมหาวิทยาลยัเดอ มงฟอร์ด  (De Montfort 

University) เมืองเบดฟอร์ด สหราชอาณาจกัร นอกจากนีย้งัได้รับประกาศนียบตัรด้านการให้ค าปรึกษาแก่เด็กและวยัรุ่นจากสถาบนัการให้

ค าปรึกษา สหราชอาณาจกัร มิสเบดฟอร์ดมีประสบการณ์มากมายจากการท างานในโรงเรียนนานาชาติชัน้น าทัง้ประจ า และไป-กลบัหลายแหง่ ไม่

วา่จะเป็นการสอน การให้ค าปรึกษา และการเป็นหวัหน้างานตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมิสเบดฟอร์ดได้มาท าหน้าที่เป็นครูพลศึกษาแทน

มิสเตอร์แดน แอนโทล่ คณุครูวิชาพลศกึษาของโรงเรียนอนบุาลท่ีได้ลาออกจากโรงเรียนไปหลงัจากจบภาคเรียนที่ผา่นมา 

นอกจากนี ้โรงเรียนของเรายงัได้คณุครูผู้ช่วยสอน จากประเทศเกาหลสี าหรับโครงการ BDST ดงันี ้มิสเตอร์จองฮาน คิม, มิส ฮาฮยอน ลี และ มิสฮ

ยนุซนั คิล 
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สดุท้ายนีเ้ราได้รับผู้ประสานงานฝ่ายบริหารงานวิชาการคนใหมเ่ข้าร่วมท างาน คือ มิสศรัญญา สงิห์โตทอง (มิสแจง) 

กระผมขอเชิญทกุทา่นร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับบคุคลากรใหม ่มา ณ ท่ีนีด้้วย กระผมมีความมัน่ใจวา่บคุลากรดงักลา่วจะมีสว่นช่วยส าคญั

ในการพฒันาโรงเรียนอยา่งไมห่ยดุยัง้เพื่อก้าวสูก่ารเป็นโรงเรียนที่ยอดเยี่ยมขึน้ไปในอนาคต 

การนัดหมายและพบปะผู้ปกครองที่โรงเรียนอนุบาล 

ในภาคเรียนนีก้ระผมขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวนัที่จะพบปะผู้ปกครองของนกัเรียนระดบัชัน้อนบุาล จากเดิมที่กระผมไปโรงเรียนอนบุาลในทกุวนัพุธ 

ตลอดช่วงภาคเรียนที่ผ่านมา เปลี่ยนมาเป็นทกุวนัองัคารในภาคเรียนที่ 2 นี ้ตัง้แต่เวลา 08.30 น. ถึง 11.30 น. หากท่านมีความประสงค์ที่จะท า

การนดัหมาย กรุณาติดต่อเลขานุการของกระผม มิสจ๋า ที่อีเมล pa.hm@bromsgrove.ac.th หรือ มิสฟุฟู๋  ผู้ จัดการโรงเรียนอนบุาล ที่อีเมล 

uduangrat@bromsgrove.ac.th  

และขอเรียนให้ทราบวา่กระผมจะไมส่ามารถพบปะกบัทา่นผู้ปกครองได้จนกวา่จะถึงวนัองัคารท่ี 27 มกราคม 2558 

การรับสมัครคัดเลือกคุณครูใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2558/2559 

ในภาคเรียนที่ผ่านมา กระผมได้มีโอกาสพูดคยุกบัท่านผู้ปกครองจ านวนมากจากการพบปะใน คอฟฟ่ี มอร์นิ่งเก่ียวกบัการย้ายการท างานของ

คณุครูในโรงเรียนนานาชาติตา่งๆ รวมถึงโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟด้วยเช่นกนั โดยทัว่ไปแล้วคณุครูชาวต่างชาติจะท างานในแต่ละโรงเรียน

เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเทา่นัน้ โดยที่คณุครูหลายทา่นจะย้ายจากโรงเรียนหนึง่ไปยงัอีกโรงเรียนหนึ่งอยู่เสมอ ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ ไม่ว่า

จะเป็นปัจจยัสว่นตวัหรือปัจจยัทางอาชีพ ซึง่โดยเฉลีย่แล้วการหมนุเวียนของคณุครูในแต่ละโรงเรียนนานาชาติคิดเป็นร้อยละ 23 ในขณะที่คณุครู

ของโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟได้ท าการสอนท่ีโรงเรียนนีอ้ยา่งตอ่เนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว  ดงันัน้ในปีการศกึษานีจ้ึงมีคณุครูกวา่ 36 

คนทีห่มดสญัญาลงกบัทางโรงเรียน จากสถานการณ์ดงักลา่วจึงสง่ผลให้มีการเปลีย่นแปลงของคณุครูเป็นจ านวนมากในปีการศกึษานี ้ 

ทางโรงเรียนได้ท าการประกาศรับสมคัรคณุครูจ านวนมากในวารสารเชิงวิชาการและและเว็บไซต์เชิงวิชาการ TES (www.tesjobs.co.uk) ของส

หราชอาณาจักร กระผมมีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบว่าเราได้รับใบสมคัรมากกว่า 295 ฉบบัส าหรับต าแหน่งคณุครูที่เปิดรับ และผู้สมคัร

เหลา่นีล้้วนแตเ่ป็นผู้มีคณุสมบตัิที่โดนเดน่ทัง้จากโรงเรียนในสหราชอาณาจกัร และจากโรงเรียนนานาชาติทัว่โลก ในวนัเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 

กระผมและมิสเตอร์แมทธิว ซาเวจ รองครูใหญ่ จะเดินทางไปยงัสหราชอาณาจกัรเพื่อสมัภาษณ์ผู้สมคัรเหลา่นี ้นอกจากนีเ้ราจะ เข้าร่วมงาน การ

จ้างงานของคณุครูชาวต่างชาติ ครัง้ใหญ่ที่จดัขึน้ ณ กรุงลอนดอน อีกด้วย หลงัจากนัน้เราจะเดินทางกลบัในวนัจนัทร์ที่ 26 มกราคม 2558 และ

กระผมจะแจ้งให้ทา่นผู้ปกครองทราบถึงการแตง่ตัง้คณุครูใหมโ่ดยเร็วที่สดุเทา่ที่จะท าได้ในช่วงท้ายของภาคเรียนที่ 2 นี ้

ในช่วงที่กระผมไม่อยู่  มิสเตอร์เจมส์ สวอน  รองครูใหญ่จะรักษาการแทนกระผม โดยท่านสามารถติดต่อมิสเตอร์สวอนได้ที่อี เมล

jswan@bromsgrove.ac.th 
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คอฟฟ่ี มอร์น่ิง 

กระผมจะจดัการพบปะคอฟฟ่ี มอร์นิ่งครัง้ตอ่ไปตามวนัและเวลาดงัตอ่ไปนี ้

โรงเรียนอนบุาล (ห้องพละและกิจกรรมเต้นชัน้ลา่ง) – วนัองัคารท่ี 3 กมุภาพนัธ์ เวลา 08.30 น. ถึง 10.00 น. 

วิทยาเขตวินด์เซอร์ พาร์ค (ห้องโถงหอพกัหญิง) – วนัพฤหสับดีที่ 12 กมุภาพนัธ์ เวลา 08.30 น. ถึง 10.00 น. 

ในการพบปะคอฟฟ่ี มอร์นิ่งครัง้นี ้กระผมจะพดูคยุเก่ียวกบัความคืบหน้าของแผนกลยทุธ์ 4 ปี และจะขอรวบรวมค าแนะน าและข้อคิดเห็นจากท่าน

ผู้ปกครองในการปรับปรุงพืน้ท่ีหลกัของโรงเรียนส าหรับปีตอ่ๆไปด้วย กระผมหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะได้พบทา่นผู้ปกครองจ านวนมากเทา่ที่จะมากได้ 

เพื่อพดูคยุเก่ียวกบัแผนการท่ีส าคญัตา่งๆนี ้

บัตรประจ าตัว  

กระผมขอย า้อีกครัง้ให้ทา่นผู้ปกครอง รวมถึงแมบ้่านและคนขบัรถของทา่นท่ีเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนทัง้สองวิทยาเขตนี ้สวมบตัรประจ าตวัทกุ

ครัง้ เนื่องจากกระผมสงัเกตวา่ยงัมีผู้ปกครองจ านวนมากที่ไมไ่ด้สวมบตัรประจ าตวัในขณะอยูใ่นโรงเรียนตลอดสปัดาห์ที่ผา่นมา  

 

ด้วยความเคารพอยา่งสงู 

ดร แดเนียล มวัร์ 

ครูใหญ่  

 
 


