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15 กรกฎาคม 2559 

เรียน ท่านผูป้กครอง 

ผา่นพน้ไปอีกหน่ึงปีการศึกษา ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นปีการศึกษาท่ีมีกิจกรรมมากท่ีสุดอีกปีหน่ึง เม่ือมองยอ้นกลบัไปวิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์คของเรา

ไดเ้ป็นเจา้ภาพจดักิจกรรมอนัหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นกีฬาFOBISIAระดบัประถมศึกษา ระดบัภูมิภาคกลุ่ม C, การแข่งขนัความสามารถทาง

วิชาการ World Scholars Cup ระดบัภูมิภาค, การประกวดวงดนตรี TISAC Battle of the Bands, การแข่งขนักีฬาประเภทต่างๆรวมไปถึงการ

แสดงต่างๆจากนกัดนตรีระดบัโลกและการเรียนดนตรีระดบัมาสเตอร์คลาส 

ในช่วงแค่ไม่ก่ีสปัดาห์ก่อนปิดภาคเรียนท่ี 3 เรามีละครเวทีระดบัประถมศึกษาเร่ือง อะลาดิน, พิธีจบการศึกษาของนกัเรียนชั้นปีท่ี 13, งานราตรี

ฉลองจบการศึกษา, พิธีเล่ือนชั้นข้ึนสู่ระดบัมธัยมศึกษาของนกัเรียนชั้นปีท่ี 6, การแสดงของนกัเรียนระดบัอนุบาลและพิธีเล่ือนชั้นข้ึนสู่ระดบั

ประถมศึกษาของนกัเรียนชั้นปีท่ี 1 และปิดทา้ยดว้ยพิธีประกาศรางวลั ตามดว้ยงานเล้ียงบาร์บีคิวส าหรับนกัเรียนผูป้กครองและครู            

ผมรู้สึกประทบัใจท่ีไดฟั้งท่านผูป้กครองกล่าวขอบคุณและแสดงความซาบซ้ึงกบัผมเก่ียวกบัโรงเรียนของเราในปีน้ี - ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ปีน้ี

โรงเรียนของเรามีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในการมุ่งหนา้ไปสู่การเป็นโรงเรียนนานาชาติดีเด่นแห่งหน่ึง การพฒันาดงักล่าวนั้นจะเป็นไปไม่ได้

เลยหากขาดทีมงานท่ีท างานอุทิศตนอยา่งไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือยของคณะครู ครูผูช่้วย คณะบริหารและทีมพนกังานทั้งสองวิทยาเขต พนกังานท่ีมี

คุณภาพเหล่าน้ีเป็นผูท้  าใหโ้รงเรียนของเราดีเยีย่ม 

อ ำลำอำลยัและต้อนรับครูใหม่  

ในสัปดาห์ท่ีแลว้เรากล่าวค าอ าลากบัครูและครูผูช่้วยเช่น มิสเจนนิเฟอร์ ฮนัท์สลีย,์ มิสแอนนา คราราซ, มิสมารีย ์บาร์เทิล, มิสเจน เมอร์เรย,์ 

มิสเตอร์ฟิลลิป ลี, มิสเตอร์แมทธิว บอลเนล, มิสคิม ออลครอฟท์, มิสเตอร์มาร์ค ลอยด์, มิสเอม, มิสเตอร์เป็นไท, มิสเตอร์นรินทร์ และเนิร์

สพิกลุ ผมขออวยพรใหทุ้กคนโชคดีส าหรับกา้วใหม่ในอนาคตและขอขอบคุณทุกท่านในการท างานอยา่งหนกัใหก้บัโรงเรียนของเราท่ีผา่นมา 

ในขณะท่ีเรารอคอยให้ปีการศึกษาใหม่มาถึง ผมก็รอคอยท่ีจะให้การตอ้นรับคณะครูใหม่สู่โรงเรียนของเรา โดยคณะครูใหม่ไดส่้งขอ้ความ

แนะน าตวัโดยยอ่มาใหพ้วกเราไดอ่้านกนัดงัน้ี  

 ผมช่ือดนัแค่น ไรล่ีย ์มีความยินดีท่ีจะมาร่วมเป็นส่วนหน่ึงของบรอมส์โกรฟตั้งแต่เดือนสิงหาคมท่ีจะมาถึงน้ี ในต าแหน่งครูสอน
คณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา ผมเรียนจบระดบัปริญญาตรีเกียรตินิยมสาขาคณิตศาสตร์จาก University of Bathในปี 2553 และเรียน
ต่ออีกหน่ึงปีจนจบระดบัปริญญาโทในสาขาชีวคณิตศาสตร์ จากนั้นผมไดม้าท างานเป็นครูสอนคณิตศาสตร์และภาษาองักฤษท่ี
กรุงเทพฯ ก่อนท่ีจะกลบัไปเรียนต่อระดบัPGCEและท างานเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมในลอนดอน  ผมชอบเล่นกีฬา
โดยเฉพาะฟตุบอลและผมเคยเป็นโคช้ฟตุบอลทีมโรงเรียนในกรุงเทพฯซ่ึงผมเคยท างานอยู ่ความสนใจหลกัอีกดา้นของผมคือดนตรี
โดยมีการท างานเสริมเป็นดีเจตามงานอีเวน้ท์ต่างๆในลอนดอน นอกจากน้ีผมยงัร่วมเป็นผูจ้ ัดรายการวิทยุประจ าสถานีวิทยุของ
University of Bath อีกดว้ย 
 

 

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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 ดิฉนัช่ือสตรอม เรย ์มีความยนิดีท่ีจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาท่ีบรอมส์โกรฟในเดือนสิงหาคมท่ีจะมาถึงน้ี ดิฉันจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และจิตวิทยาจาก University of Sterling ก่อนท่ีจะท างานเป็น
ผูช้  านาญการดา้นสถิติให้กบับริษทัประกนัภยัขนาดใหญ่ในกรุงลอนดอนเป็นเวลาหลายปี หลงัจากนั้นจึงศึกษาต่อวฒิุPGCEสาขา
คณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาในมหาวทิยาลยัและผนัตวัไปท างาน ในโรงเรียนประจ าแห่งหน่ึงในประเทศองักฤษ ดิฉันไดเ้ขา้รับการ
ฝึกฝนในหน่วยทหารเป็นเวลาหลายปีและฝึกฝีมือจนชนะการแข่งขนันกัแม่นปืนทางทหารระดบัชาติ ดิฉันยงัมีคุณวฒิุนกัประดาน ้ า 
PADI  Divemaster จึงอดต่ืนเตน้ไม่ไดท่ี้จะมาส ารวจใตน้ ้ าทะเลในเขตอุ่น ดิฉันรักการคน้พบและการไดล้องท าส่ิงใหม่ๆ และดิฉัน
ปรารถนาท่ีจะท ามนัร่วมกบันกัเรียนและเพ่ือนร่วมงานท่ีบรอมส์โกรฟ 

 

 ผมช่ือเครก ทิปป้ิง ยินดีท่ีจะไดพ้บทุกคนท่ีบรอมส์โกรฟในเดือนสิงหาคมน้ี ผมจบการศึกษาจากFederation University ประเทศ
ออสเตรเลียสาขาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ในปี 2548 หลงัจากท างานเป็นโปรแกรมเมอร์อยูห่ลายปี ผมเคยสอนวชิาฟิสิกส์ท่ีโรงเรียนใน
จงัหวดัเชียงใหม่และหลงรักประเทศไทยรวมถึงคนไทยมากจนแมจ้ะไปอยูท่ี่ปักก่ิงผมก็ตดัสินใจยา้ยกลบัมาอยูเ่มืองไทยอีกคร้ัง ผม
ชอบส ารวจวา่ส่ิงต่างๆท างานร่วมกนัอยา่งไรและชอบเล่นสนุกกบัการทดลองทางวทิยาศาสตร์ต่างๆ ผมหวงัวา่จะไดท้ ากิจกรรมECAs
ดา้นคอมพิวเตอร์และอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีบรอมส์โกรฟ เวลาวา่งผมชอบกิจกรรมปีนหนา้ผาและชอบฟังดนตรีแนวบลูส์ 
 

 ดิฉนัช่ือ ดร.แอชลีย ์ไคยส์ เป็นนกัจิตวิทยาวิชาชีพ จบการศึกษาระดบัปริญญาเอกสาขาการปรึกษาในดา้นจิตวิทยาจาก University 

of Wisconsin-Milwaukee  ฉนัไดท้ างานกบัเด็กและวยัรุ่นชุมชนพ้ืนเมืองอเมริกนั นกัศึกษาและทหารผ่านศึก เม่ือไม่นานมาน้ี
ดิฉนัท างานอาสาสมคัรในค่ายผูล้ี้ภยัในภาคเหนือของฝร่ังเศส โดยสนบัสนุนและให้ค  าปรึกษาเพื่อนอาสาสมคัรดว้ยกนั รวมถึงผูล้ี้ภยั 
ดิฉนัสนใจเก่ียวกบัความยติุธรรมทางสงัคม สุขภาพจิตระดบัโลก และการท างานกบัผูท่ี้บอบช ้าทางจิตใจ  ดิฉันไม่ชอบอยูน่ิ่ง สนุกกบั
การข่ีรถจกัรยานยนตช์มทิวทศัน์ชนบท ป่ันจกัรยานหลบการจราจรในบอสตนั และควบคุมลมหายใจในการฝึกโยคะ ดิฉันเร่ิมมีความ
สนใจในการต่อจ๊ิกซอวเ์พ่ือการผ่อนคลายและท าให้รู้สึกถึงความสนุกของการเป็นเด็ก!  ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติท่ีไดท้ างานในประเทศ
ไทยและฉนัต่ืนเตน้มากท่ีจะไดเ้ขา้มาเป็นนกัจิตวทิยาประจ าโรงเรียนบรอมส์โกรฟ   

 

นอกจากน้ีเรายงัมีครูระดบัพรีเนอสเซอร่ีและครู-EAL อีกสามคนท่ีจะมาแนะน าใหท่้านรู้จกัในจดหมายครูใหญ่ฉบบัหนา้ของผม  
 
ในเร็ว ๆน้ีท่านจะไดรั้บอีเมล์เก่ียวกบัผลการตอบแบบสอบถามออนไลน์ส าหรับผูป้กครอง  ประจ าปี 2559 แบบส ารวจดังกล่าวท าให้ทาง

โรงเรียนไดว้ิเคราะห์ส่ิง ท่ีทางโรงเรียนท าไดดี้อยูแ่ลว้และส่ิงท่ีโรงเรียนจะตอ้งปรับปรุงเพ่ือให้พร้อมส าหรับปีการศึกษาใหม่ท่ีก าลงัจะมาถึง 

ความคิดเห็นของท่านส าคญัมากส าหรับเพราะผมในฐานะครูใหญ่ซ่ึงตอ้งการท างานเพ่ือปรับปรุงพฒันาโรงเรียน ผมจะรู้สึกเป็นพระคุณอยา่งยิ่ง

หากท่านผูป้กครองรวมทั้งนกัเรียนจะไดช่้วยกนัท าแบบสอบถามน้ี เพ่ือแสดงความคิดเห็นของท่านให้ทางโรงเรียนไดรั้บทราบ ทั้งน้ี การตอบ

แบบส ารวจคร้ังน้ีเป็นแบบไม่ประสงค์ออกนามและเป็นแบบส ารวจโดยใช้แบบเอกสารกูเก้ิล อน่ึง แบบสอบถามดังกล่าวจัดท าข้ึนใน

ภาษาองักฤษ ไทย เกาหลีและจีนกลาง ซ่ึงทางโรงเรียนจะไดร้ายงานสรุปผลการส ารวจใหท้ราบต่อไป 

กำรช ำระค่ำเล่ำเรียนอย่ำงตรงเวลำ 

ดงัท่ีผมไดเ้คยแจง้ให้ทราบในจดหมายครูใหญ่ฉบบัก่อนวา่  หากท่านไม่ช าระค่าเล่าเรียนตรงตามเวลาท่ีก าหนดแลว้ ทางโรงเรียนไม่สามารถ

ด าเนินกิจการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องทางดา้นการเงิน ดงันั้น ผมขออนุญาตแจง้เตือนท่านผูป้กครองให้

ช าระค่าเล่าเรียนของบุตรหลานเต็มจ านวน ก่อนปีการศึกษาใหม่จะเร่ิมตน้ในเดือนสิงหาคมน้ี เน่ืองจากทางฝ่ายบญัชีของโรงเรียนตอ้งใชเ้วลา

อยา่งมากในการเร่งรัดหน้ีสินส าหรับผูท่ี้ช าระล่าชา้ 
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ทั้งน้ี โปรดทราบวา่หากบุตรหลานของท่านเป็นนกัเรียนหอพกั นกัเรียนจะไม่มีสิทธิเขา้หอพกัในตอนเปิดภาคการศึกษาใหม่หากยงัมิไดช้ าระค่า

หอพกัเตม็จ านวน 

ต้อนรับกลบัสู่โรงเรียนและปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ 

ในวนัอาทิตยท่ี์ 21 สิงหาคม โรงเรียนจะจดักิจกรรมต่างๆส าหรับผูป้กครองใหม่และผูป้กครองปัจจุบนั กรุณาดูเอกสารแนบซ่ึงเป็นตาราง
รายละเอียด ผมหวงัวา่ทุกท่านจะมาร่วมกิจกรรมในวนัดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนันะครับ 
 
ขอแสดงความนบัถือ 

 

ดร. แดน มวัร์ 

ครูใหญ่ & หวัหนา้ฝ่ายบริหาร 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559-60 
 

วนัอาทติย์ที ่21 สิงหาคม 2559 
 
10.00 น.-11.15 น.   ผู้ปกครองและนักเรียนใหม่เข้าร่วมประชุม  

 
10.00 น.-10.10 น.   ตอ้นรับสู่บรอมส์โกรฟ  
10.10 น.-10.30 น.   วสิยัทศัน์ของระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  
10.30 น.-10.40 น.   โปลิโอพอยต ์และ คุณลกัษณะพงึประสงค์ของนกัเรียนนานาชาตบิรอมส์โกรฟ 
10.40 น.-11.00 น. กฎระเบียบขอ้บงัคบัและนโยบายท่ีส าคญัของโรงเรียน (เคร่ืองแบบนกัเรียน, การบา้น, การประเมินผล

การเรียน เป็นตน้) 
11.00 น.-11.15 น.   ฝ่ายส านกังานโรงเรียน – กรอกเอกสารส าคญัต่าง ๆ  ท าบตัรนกัเรียน และบตัรผูป้กครอง 
 

11.15 น. - 12.45 น.                ผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุม (ผู้ปกครองใหม่และปัจจุบัน) 

 

11.15 น. -11.25 น.   วสิยัทศัน์โรงเรียน ประจ าปี 2559/60 

11.25 น. -11.30 น.   แนะน าครูฝ่ายประถมศึกษา  

11.30 น. -11.35 น.   แนะน าครูฝ่ายมธัยมศึกษา         

11.35 น. -11.40 น.   แนะน าครูฝ่ายหอพกั 

11.40 น. -11.45 น.                           แนะน าครูฝ่าย BDST   

11.45 น. -11.50 น.                           แนะน าสมาคมผูป้กครอง (PTA) -  บทบาทและการท างาน รวมถึงการเขา้ร่วมสมาคม 

11.50 น. -12.45 น.                           พกัเบรค ชา/กาแฟ พร้อมพบปะครู - เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดท้ าความรู้จกัครูประจ าชั้นนกัเรียน 

ระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา รวมไปถึงครูเช่ียวชาญท่านอ่ืน ๆ 

 

12.15 น.-12.45 น.   ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนช้ันปีที ่13 (ผู้ปกครองท่านอืน่สามารถเข้าร่วมได้หากสนใจ) 

   ขั้นตอนการสมคัรเรียนและการเตรียมตวัเขา้ศึกษาต่อระดบัมหาวทิยาลยัส าหรับนกัเรียนชั้นปีท่ี 13 

 



12.45 น.    จบงาน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.00 น.                                แนะน าขอ้มูลหอพกัส าหรับผูป้กครองนกัเรียนประจ า (ณ หอพกั) 

17.00 น.           รับประทานบาร์บิคิวร่วมกนัระหวา่งผูป้กครอง นกัเรียนหอพกัและครูหอพกั (รอการยนืยนั) 


