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เรียนทา่นผู้ปกครอง 
 

ภาคเรียนที่สองเร่ิมต้นด้วยกิจกรรมอนัหลากหลายในทัง้สองวิทยาเขตในเดือนมกราคมและกมุภาพนัธ์ที่ผา่นมา ไมว่า่จะเป็นงานกีฬาสรีะดบัอนบุาล 
กิจกรรมวิ่งการกศุล Fun Run  กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน  ภายใต้ข้อ “การสร้างแรงบนัดาลใจ”, กิจกรรมงานฉลองวนัตรุษจีน,  กิจกรรมวงล้อแหง่
ความสมัพนัธ์ของวิทยาเขตรามค าแหง และกิจกรรม ซุปเปอร์สตาร์ท ของนกัเรียนชัน้ประถม 
 

ผมหวงัวา่ทกุคนทา่นจะได้รับทราบขา่วสารของโรงเรียนจาก School update ที่เขียนขึน้ทกุสปัดาห์โดยผู้บริหารฝ่ายวิชาการและฝ่ายธุรการ   ส าหรับทา่นท่ี
ยงัไมไ่ด้อา่นบทความดงักลา่วผมขอแนะน าให้ทา่นเข้าไปอา่นได้ที่เวปไซต์โรงเรียนเพื่อให้ทา่นได้ทราบความเป็นไปของบตุรหลานในโรงเรียนแหง่นี ้
นอกจากนี ้เฟสบุ๊ค ของโรงเรียนยงัเป็นอีกช่องทางที่ทา่นสามารถตดิตามความเคลือ่นไหวของกิจกรรมและงานตา่งๆ อยูเ่สมอ 
 

การรับสมัครครูและการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน 
เมื่อเดือนมกราคมผมได้ใช้เวลา 2 สปัดาห์อยา่งคุ้มคา่ในสหราชอาณาจกัร กบั มิสเตอร์ ซาเวจ รองครูใหญ่ เพื่อสมัภาษณ์ผู้สมคัรทีม่ีความนา่สนใจมาแทน
ต าแหนง่ครูที่วา่งลงอยูไ่มก่ี่ต าแหนง่ส าหรับปีการศกึษาหน้า คณุสมบตัิของผู้สมคัรที่ผา่นการพิจารณานัน้มีความโดดเดน่ ผมจะแนะน าครูที่ได้รับการ
แตง่ตัง้ให้ทา่นรู้จกัภายในภาคเรียนนี ้เป็นเร่ืองที่นา่ยินดีทีค่รูที่มีความสามารถสงูต้องการท่ีจะร่วมงานกบัโรงเรียนของเรา 
ผมขอแจ้งให้ทราบวา่ในปีการศกึษานี ้การเปลีย่นแปลงของครูในโรงเรียนมีอตัราที่คอ่นข้างต ่ามาก (ประมาณ 8 เปอร์เซนต์) ซึง่ถือวา่ต ่ากวา่อตัราเฉลีย่ 
ประจ าปีของโรงเรียนนานาชาตใินกรุงเทพและในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (ประมาณ 25 เปอร์เซนต์) อตัราการอยูต่อ่ของครูที่สงูขึน้ รวมถึงการย้ายงานของ
ครูที่น้อยลง นบัเป็นขา่วดีส าหรับโรงเรียนของเรา สิง่นีจ้ะเป็นเคร่ืองยืนยนัวา่ ในปีการศกึษาหน้าโรงเรียนจะก้าวไปข้างหน้าอยา่งมัน่คงทัง้ทางด้านวิชาการ 
รวมถงึกิจกรรมเสริมอื่น ๆ 
 

โครงการทุนการศึกษาหน่ึงภาคเรียนที่ Bromsgrove UK ส าหรับนักเรียนชัน้ปีที่ 9 
ผมมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบวา่ทางโรงเรียนBromsgrove UK ได้ยืนยนัทนุการศกึษาส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้ปีที่ 9 จ านวนสีค่นในปีการศกึษานี ้

(แบง่เป็นนกัเรียนชายสองคน และนกัเรียนหญิงสองคน) เพื่อเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ไปเรียนภาคเรียนที่ 3 ที่โรงเรียน Bromsgrove UK ทัง้นี ้ผู้ ได้รับทนุ

ต้องช าระคา่เลา่เรียนประจ าภาคเรียนที่ 3ที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟตามปกติ รวมถึงนกัเรียนต้องช าระคา่ใช้จา่ยอื่นๆเช่นคา่ตัว๋เคร่ืองบินและคา่

สมคัรวีซา่ ซึง่ขัน้ตอนการคดัเลอืกนกัเรียนเข้าร่วมโครงการมีดงันี ้
 

ขัน้ตอนท่ี 1 –  นกัเรียนสง่จดหมายเพื่อขอสมคัรเข้าร่วมโครงการ  โดยที่จดหมายดงักลา่ว ต้องระบเุหตผุลวา่ท าไมตนเองจงึมคีวามเหมาะสมที่จะได้รับการ

คดัเลอืกเป็นตวัแทนนกัเรียนเข้าร่วมโครงการ นกัเรียนสามารถสง่จดหมายสมคัรได้ทีค่ณุหนิง ผู้ชว่ยครูใหญ่ที่อีเมล์ pa.hm@bromsgrove.ac.th  ซึง่

จดหมายดงักลา่วนัน้ จะต้องสง่กอ่นเวลา 9.00 น. วนัจนัทร์ที่ 29 กมุภาพนัธ์   
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ขัน้ตอนท่ี 2 – นกัเรียนที่สมคัรเข้าร่วมโครงการจะต้องเข้ารับการสมัภาษณ์เป็นรายบคุคลกบัผมและมิสเตอร์ซาเวจ รองครูใหญ่ ตัง้แตว่นัองัคารท่ี 1 มีนาคม 

– วนัพฤหสัที่ 3 มีนาคม 
 

ขัน้ตอนท่ี 3 – ทางโรงเรียนจะประกาศรายช่ือนกัเรียนที่ผา่นการคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการให้กบัทางนกัเรียนและผู้ปกครองได้ทราบในวนัศกุร์ที่ 4 มีนาคม 
 

ก าหนดเวลาดงักลา่วเพื่อให้มัน่ใจได้วา่มิสควากมีเวลาเพยีงพอส าหรับการเตรียมเอกสารทีจ่ าเป็นตา่ง ๆ ส าหรับนกัเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ  ดงันัน้ 

กรุณาสง่ใบสมคัรเข้าร่วมโครงการในเวลาที่ก าหนดไว้ ทัง้นี ้โครงการทนุการศกึษาหนึง่ภาคเรียนที่โรงเรียน Bromsgrove UK ดงักลา่ว ผู้ได้รับทนุต้องช าระ

คา่เลา่เรียนที่โรงเรียนนานาชาตบิรอมส์โกรฟส าหรับคา่เลา่เรียนภาคเรียนที่ 3 ตามอตัราปกติของโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ สว่นโรงเรียน 

Bromsgrove UK จะเป็นผู้ รับผิดชอบสว่นตา่งคา่เลา่เรียน รวมถงึคา่หอพกันกัเรียน สว่นทางทา่นผู้ปกครอง รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอืน่ๆเช่น คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ 

คา่สมคัรวีซา่และคา่ดแูลนกัเรียนในช่วงปิดระหวา่งภาคเรียน 
 

หากทา่นมีความประสงค์ที่จะให้บตุรหลานเข้าร่วมโครงการทนุการศกึษาและต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการ กรุณาติดตอ่มิสอนึจ ู ควาก 

เจ้าหน้าที่ประสานงานโรงเรียน Bromsgrove UK ได้ที่อีเมล์ keunju@bromsgrove.ac.th 
 

การยนิยอมจากครูใหญ่ส าหรับนักเรียนที่ประสงค์จะลาหยุดล่วงหน้า 

ผมขอแจ้งให้ทา่นทราบอีกครัง้วา่ ผู้ปกครองและผู้ดแูลนกัเรียนทกุทา่นท่ีต้องการขอลาหยดุเรียนให้บตุรหลาน ไมว่า่จะเป็นส าหรับนกัเรียนไป-กลบัหรือ

นกัเรียนประจ า ให้สง่จดหมายแจ้งทางผม ในฐานะครูใหญ่ (ผา่นทางผู้ช่วยของผม คณุหนิง ได้ที่อีเมล์ pa.hm@bromsgrove.ac.th) การยินยอมให้

นกัเรียนลาหยดุนัน้เป็นถือเป็นเร่ืองของระเบียบอนัมีแบบแผนและการสง่จดหมายดงักลา่วนัน้เป็นสิง่ส าคญัมากที่จะเสนอตอ่บคุคลเพียงจดุเดียว ซึง่คือตวั

ของผมเองโดยขอความกรุณามใิห้ทา่นผู้ปกครองสง่ค าร้องผา่นทางคณุครูหรือพนกังานประจ าหอพกั เพื่อหลกีเลีย่งความสบัสนท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่ไป 
 

ทางเลอืกส าหรับการพกัหอพกัที่ยดืหยุ่นได้อย่างเต็มรูปแบบ 

ผมได้รับการถามไถ่จากผู้ปกครองนกัเรียนไป-กลบัจ านวนมากวา่ ทางโรงเรียนมีข้อเสนอให้นกัเรียนส าหรับ ทางเลอืกของการอยูห่อพกัที่ยืดหยุน่ได้หรือไม ่

เช่น นกัเรียนสามารถพกัที่หอพกัของโรงเรียนในระยะเวลาอนัสัน้ (1 คืนหรือมากกวา่) เมื่อต้องการไมว่า่จะด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ผมมีความยินดีเป็นอยา่ง

ยิ่งที่จะแจ้งให้ทา่นทราบวา่ ทางโรงเรียนสามารถให้นกัเรียนเลอืกพกัที่หอพกัแบบยืดหยุน่นีไ้ด้ โดยมิสเตอร์วิลเลยีมส์ ผู้อ านวยการหอพกั 

(dwilliams@bromsgrove.ac.h) พร้อมให้ค าปรึกษาทา่นเก่ียวกบัเร่ืองนี ้หรือทา่นสามารถติดตอ่ คณุทรีนี่ หวัหน้าฝ่ายประสานงานผู้ปกครองได้ที่อีเมลล์ 

rtarinee@bromsgrove.ac.th ซึง่คณุทรีนี่จะเป็นผู้คอยประสานงานกบัมิสเตอร์วิลเลยีมส์  
 

การสวมบตัรประจ าตัวของโรงเรียนเวลาอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน 

ผู้ปกครอง ผู้ดแูลนกัเรียน หรือคนขบัรถจ านวนหนึง่ ยงัคงพยายามจะเข้ามาในบริเวณโรงเรียนทัง้ที่วิทยาเขตรามค าแหง และวิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์ค โดย

มิได้สวมบตัรประจ าตวัของทางโรงเรียน โปรดทราบวา่ ความปลอดภยัของนกัเรียนถือเป็นสิง่ส าคญัที่สดุ ด้วยเหตนุี ้กฎการสวมบตัรประจ าตวัจึงเป็นสิง่ที่

เข้มงวดเป็นพิเศษ ดงันัน้ กระผมจึงขอเรียนย า้วา่ การสวมบตัรประจ าตวัของทา่นนัน้เป็นสิง่จ าเป็นอยา่งยิ่ง หากทา่นต้องการเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน

ทัง้สองวิทยาเขต ไมว่า่จะด้วยเหตผุลใดก็ตาม ถงึแม้วา่ทา่นจะยงัสามารถแลกบตัรประจ าตวัประชาชนหรือใบขบัขีก่บับตัรผู้ มาติดตอ่ได้ แตก่ระผมเห็นวา่ 

ทางเลอืกนีม้ิใช่สิง่ที่ควรถือปฏิบตัจินเป็นเร่ืองปกตใินการเข้ามาติดตอ่กบัทางโรงเรียน ทัง้นี ้การแลกบตัรผู้มาติดตอ่ควรใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ตอ่เมื่อทา่นลมื

น าบตัรประจ าตวัของโรงเรียนมาจริงๆ เทา่นัน้ 
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หากบตัรประจ าตวัของโรงเรียนของทา่นผู้ปกครองทา่นใดสญูหาย หรือทา่นท่ีไมเ่คยได้รับบตัรประจ าตวัมาก่อน กรุณาตดิตอ่คณุโบ ณ ส านกังานของวิทยา

เขตรามค าแหง หรือคณุเอนนา ณ ส านกังานของโรงเรียน วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค 
 

คู่มือผู้ปกครองฉบับใหม่ 
ผมยินดีที่จะแจ้งให้ทราบวา่ คูม่ือผู้ปกครองฉบบัใหมไ่ด้รับการแก้ไขอยา่งสมบรูณ์โดยทีมผู้บริหารฝ่ายวชิาการแล้ว และจะพร้อมให้ผู้ปกครองได้อา่นเร็วๆนี ้
ส าหรับฉบบัภาษาไทยจะเสร็จสิน้ภายในภาคเรียนนี ้ผมเช่ือวา่หลงัจากที่ผู้ปกครองได้อา่น คูม่ือฉบบัใหมน่ีแ้ล้ว จะสามารถท าความเข้าใจในหลกัสตูรการ
เรียนการสอนได้ดยีิ่งขึน้ และเข้าใจถึงขัน้ตอนการท างานของโรงเรียนได้มากขึน้ สง่ผลให้ทา่นสามารถช่วยบตุรหลานของทา่นในเร่ืองการเรียนการสอนท่ี
โรงเรียนได้เป็นอยา่งดี 
 

เปิดตวัสมาคมผู้ปกครองและครูใหม่ (PTA) 
เมื่อสปัดาห์ที่ผา่นมา ผมรู้สกึยินดีที่สมาชิกใหมข่องสมาคมผู้ปกครองและครูได้พบปะกบัทางตวัแทนผู้บริหารฝ่ายวิชาการและฝ่ายธรุการเพื่อท าการเลอืก
คณะกรรมการของสมาคมผู้ปกครองและครูคนใหม ่และผมขอขอบคณุผู้ปกครองมา ณ ท่ีนี ้ท่ีเต็มใจจะชว่ยเหลอืโรงเรียนในปีการศกึษานี ้ผมมัน่ใจวา่หาก
ผู้ปกครอง ครู และฝ่ายธุรการได้ร่วมมือร่วมใจกนั จะท าให้งานโรงเรียนและกิจกรรมการระดมทนุเพือ่การกศุล ที่จะเกิดขึน้ตลอดปีการศกึษานีร้วมถึงปี
การศกึษาหน้า ส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 
 

ขอแสดงความนบัถือ  

  
ดร.แดน มวัร์ 

ครูใหญ่ & หวัหน้าฝ่ายบริหาร 


