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24 มีนาคม 2559 

เรียนท่านผูป้กครอง 

ภาคเรียนท่ีสองซ่ึงเตม็ไปดว้ยกิจกรรมมากมายก าลงัจะส้ินสุดลงในไม่ชา้ ผมยนิดีท่ีจะไดพ้บปะกบัทุกท่านในกิจกรรมฉลองวนัสงกรานตข์อง
โรงเรียนในวนัท่ี 1 เมษายน ผมหวงัวา่ท่านผูป้กครองจะพอใจท่ีไดรั้บทราบข่าวสารและกิจกรรมตา่งๆท่ีโรงเรียนจดัข้ึนระหวา่งภาคเรียนน้ี รวมถึง
สารจากฝ่ายบริหาร ผา่นทางเวป็ไซตโ์รงเรียนและทางเฟซบุค๊ 

ค่าเล่าเรียนประจ าปีการศึกษา 2559/60   

ผมยนิดีท่ีจะแจง้ใหท้ราบวา่ทางคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีมติเห็นชอบวา่จะไม่ปรับค่าเล่าเรียนประจ าปีการศึกษา  2559/60 ส าหรับระดบัชั้น

พรี-เนอร์สเซอร่ี ถึงชั้นปีท่ี 11 ส าหรับนโยบายไม่ปรับค่าเล่าเรียนดงักล่าว สืบเน่ืองจากทางคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตอ้งการแสดงความ

ขอบคุณท่านผูป้กครองส าหรับการสนบัสนุนท่ีท่านมีต่อทางโรงเรียนตลอดมา และเพื่อฉลองเน่ืองในวาระครบรอบ 15 ปีของโรงเรียนในปี

การศึกษาหนา้  

ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นปีท่ี 12 และ 13 นั้น ผมขอแจง้วา่ทางคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีมติเห็นชอบท่ีจะลดค่าเล่าเรียนจ านวน 100,000 บาท 

ซ่ึงจะหกัออกจากค่าเล่าเรียนในภาคเรียนท่ี 3 การตดัสินใจในคร้ังน้ีสืบเน่ืองจากการวเิคราะห์ตลาดการแข่งขนักบัโรงเรียนนานาชาติอ่ืนๆใน

กรุงเทพฯ ประจวบกบัการท่ีทางโรงเรียนปรารถนาท่ีจะเห็นระดบัชั้นซิกซ์ฟอร์มของเราเติบโตยิง่ๆข้ึนไปจากเดิมหลงัจากทางโรงเรียนเปิดตวั

โปรแกรมBTEC ในระดบัชั้นปีท่ี 12 เพ่ือเป็นทางเลือกเพ่ิมเติมจากการเรียนระดบั A Level 

นอกจากน้ีนกัเรียนปัจจุบนัท่ีเรียนในระดบัชั้นปีท่ี 11 ทุกคน ซ่ึงก าลงัจะเล่ือนชั้นข้ึนไปเรียนในชั้นปีท่ี 12 จะไดรั้บเครดิตค่าเล่าเรียนจ านวน 

100,000 บาท ซ่ึงจะหกัออกจากค่าเล่าเรียนประจ าภาคเรียนท่ี 1 ของชั้นปีท่ี 12 โปรดทราบวา่เครดิตค่าเล่าเรียนดงักล่าวนั้นจะคิดเป็นอตัราส่วนใน

กรณีของทุนการศึกษาหรือส่วนลดต่างๆ เช่น หากบุตรหลานไดรั้บทุนเรียนดี ไดรั้บส่วนลด 50% ในระดบัชั้นปีท่ี 11 บุตรหลานของท่านจะไดรั้บ

เครดิตส่วนลดค่าเล่าเรียนจ านวน 50,000 บาท เป็นตน้ 

สุดทา้ยน้ี  ค่าเล่าเรียนส าหรับนกัเรียนชั้นปีท่ี 12 ทั้งสาขา A-Level และสาขา BTEC จะมีราคาเท่ากนั เพ่ือช่วยใหน้กัเรียนของเราท่ีจะศึกษาวชิาจาก

ทั้งสองสาขาวชิารวมกนั ทั้งวชิาในสาขา A-Level และสาขา BTECในปีท่ี 12 และปี 13 หากนกัเรียนมีความประสงค ์

สมาคมผู้ปกครองและครู 

จากการเลือกตั้งคร้ังท่ีผา่นมา ผมขอแจง้รายช่ือสมาชิกสมาคมผูป้กครองและครูดงัน้ี: 

 

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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สมาคมผู้ปกครองและครูประจ าวทิยาเขตรามค าแหง 164: 

ผูช่้วยฝ่ายประถมศึกษา    มิส ชาร์ลี ริดล่ี 
เลขานุการ     มิสพาลนา เดฟดา  
ฝ่ายออฟฟิศโรงเรียน    คุณสุนนัธิณี แฮมิลตนั         
ครูผูช่้วย      คุณจีรา เสมอมิตร   
ผูป้กครอง – ระดบัชั้นพรี-เนอร์สเซอร่ี    คุณรัตน์ติกาล สงัขอ์ยทุธ์ 
ผูป้กครอง – ระดบัชั้นเนอร์สเซอร่ี           คุณกสิณ ไวยรัชพานิช 
ผูป้กครอง – ระดบัชั้นรีเชฟชัน่     คุณมณนที สีน ้ าเงิน 
ผูป้กครอง – ระดบัปีท่ี 1                           คุณจริยา วราชิต 
 

สมาคมผู้ปกครองและครูประจ าวทิยาเขตวนิเซอร์ ปาร์ค: 

ประธาน   คุณธีรเทพ สอสกลุ 

รองประธาน  คุณจีริสุดา สุดหอม 

เลขานุการ  คุณสินีรัตน์ จรวยผอ่งผาสุข 
เหรัญญิก   คุณปนิดา จนัทร์โพธ์ิ 
  

ครูระดบัประถม  มิสเจ็มม่า กวลิเลียม 
ครูระดบัมธัยม  มิสเตอร์โจนาธาน อิงแลนด ์
ครูหอพกั   มิสเตอร์เดฟ วลิเลียมส์ 
ฝ่ายออฟฟิศโรงเรียน คุณธาริณี แรงสืบสิน 
หวัหนา้ฝ่ายประถมศึกษา   มิสฮนัน่าห์ เบ็นเน็ตต ์
หวัหนา้ฝ่ายมธัยมศึกษา     มิสซิสรูธ ยงั 
 
ผูป้กครอง – ชั้นปีท่ี 2 คุณจนัทกานต ์รติชน 
ผูป้กครอง – ชั้นปีท่ี 3   คุณเนตรนภา ชีวานนัทกลุ 
ผูป้กครอง – ชั้นปีท่ี 4 คุณจารุวรรณ คลา้ยอุดม 
ผูป้กครอง – ชั้นปีท่ี 5 มิสเตอร์โรเบิร์ต ครอวฟ์อร์ด 
ผูป้กครอง – ชั้นปีท่ี 6 คุณจุฑามาส กล ่าสี 
ผูป้กครอง – ชั้นปีท่ี 7 คุณสินีรัตน์ จรวยผอ่งผาสุข และคุณปนิดา จนัทร์โพธ์ิ 
ผูป้กครอง – ชั้นปีท่ี 8 คุณดุษฎี ฉตัรวนิชเสถียร 
ผูป้กครอง – ชั้นปีท่ี 9 คุณหิรัณยา เบลเกรฟ, คุณพรรณสุภา เสสะเวช และคุณพรรณรัตน์ ล้ิมเวชศิลป์ 
ผูป้กครอง – ชั้นปีท่ี 10 คุณวชัรี สวา่งเงินยวง 
ผูป้กครอง – ชั้นปีท่ี 11 คุณนภาวรรณ ส่งประเสริฐกลุ  
ผูป้กครอง – ชั้นปีท่ี 12 คุณโรวล่ี์ ศรีวาสทาวา 
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ผมขอขอบคุณคณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครูท่ีกรุณาสละเวลามาร่วมกนัท างานเพ่ือใหกิ้จกรรมโรงเรียนและการระดมทุนต่างๆเป็นไป

อยา่งประสบความส าเร็จ 

 

ผมขอใหทุ้กท่านมีความสุขและไดพ้กัผอ่นในช่วงเทศกาลสงกรานตน์ะครับ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
ดร.แดน มวัร์ 

ครูใหญ่ & หวัหนา้ฝ่ายบริหาร 


