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26 กนัยายน 2560 

เรียน ท่านผูป้กครอง 
 
ตอนน้ีเราไดเ้ร่ิมการเรียนการสอนผา่นมาถึงหา้สปัดาห์ในปีการศึกษาใหม่น้ีท่ีวทิยาเขตทั้งสองแห่ง ตั้งแต่เปิดเทอมมาเม่ือเดือนสิงหาคมเรามีการ
จดัการเรียนการสอนมากมาย ทั้งโปรแกรมของ ECA (กิจกรรมหลงัเลิกเรียน) และ โปรแกรมอะคาเดม่ีดา้นต่างๆท่ีไดเ้ร่ิมด าเนินการสอนแลว้ ขณะน้ี
เรามีกิจกรรมท่ีมากมายท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีใหแ้ก่นกัเรียนของเรา โรงเรียนนานาชาติ 
บรอมส์โกรฟเป็นโรงเรียนท่ีไม่เพียงแต่ใหก้ารเรียนรู้และการสอนท่ียอดเยีย่มในหอ้งเรียนของเราเท่านั้น แต่ยงัเปิดโอกาสใหน้กัเรียนทุกคนไดรั้บ
การเสริมสร้างความสามารถในดา้นต่างๆ ตั้งแตเ่ด็กท่ีอายนุอ้ยท่ีสุดไปจนถึงเด็กวยัโตท่ีสุด 
ผมรู้สึกยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดแ้จง้ใหท่้านทราบวา่เราไดท้ าลายสถิติของโรงเรียนในดา้นต่าง ๆ ในช่วงตน้ปีการศึกษาดงัน้ี: 

● ขณะน้ีโรงเรียนมีจ านวนนกัเรียนสูงสุดท่ีเคยมี จ านวน 450 คน 
● ปีการศึกษาน้ี เรามีนกัเรียนจ านวนมากท่ีสุดท่ีเคยมีในวทิยาเขตรามค าแหง(ชั้นอนุบาล ถึงชั้นปีท่ี 1) 
● ตวัเลขของนกัเรียนหอพกัไดเ้ติบโตข้ึน⅓ ตั้งแต่ปลายเทอมท่ี 3 2016-17 และเกือบจะถึง⅓ ของนกัเรียนทุกคนในวทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ปาร์ค 

เป็นนกัเรียนหอพกั 
● นกัเรียนชั้นปีท่ี 12 และชั้นปีท่ี 13 ของเราไดรั้บคะแนนสอบสูงสุดในประวติัศาสตร์ของโรงเรียน 

ทั้งหมดขา้งตน้เป็นผลงานท่ีน่าประทบัใจและไม่สามารถประสบความส าเร็จไดห้ากไม่มีการอุทิศและความมุ่งมัน่อยา่งต่อเน่ืองของสมาชิกทุกคนใน
ทีมงานของผมในวทิยาเขตทั้งสองแห่ง อนาคตของโรงเรียนของเรามีความโดดเด่นและน่าต่ืนเตน้เป็นอยา่งมาก ในขณะท่ีเราเติบโตต่อไปและมี
ความมุมานะในการปรับปรุงทุกอยา่งใหดี้ข้ึนในแต่ละปีท่ีผา่นมา 
ต ำแหน่งผู้น ำของนักเรียน 
หลงัจากการสมคัรและขั้นตอนการคดัเลือกอยา่งเขม้งวด ผมมีความยนิดีท่ีจะประกาศแต่งตั้งต าแหน่งผูน้ านกัเรียนต่อไปน้ี ซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้นปีท่ี 13 
ของเรา: 

●  Head Boy - Peter Park 
●  Head Girl - Michelle Langner 
●  Deputy Head Boy - Kevin Schurch 
●  Deputy Head Girl - Anais Verny 

ผมหวงัวา่พวกเขาจะโชคดีในบทบาทความเป็นผูน้ าของพวกเขาและผมก็หวงัวา่จะไดร่้วมงานกบัพวกเขาตลอดปีการศึกษาน้ี 
กำรเยีย่มเยยีนของ Mr Peter Clague ครูใหญ่โรงเรียนบรอมส์โกรฟ ประเทศองักฤษ 
ผมมีความยนิดีท่ีไดต้อ้นรับ Mr. Peter Clague  ครูใหญ่ของโรงเรียนบรอมส์โกรฟ ประเทศองักฤษ ท่ีมาเยีย่มเยยีนโรงเรียนในสปัดาห์ท่ีผา่นมาน้ี เรา
ไดเ้ยีย่มชมวทิยาเขตทั้งสองแห่งร่วมกนัและใชเ้วลาพดูคุยถึงความร่วมมือท่ีเราจะสามารถกา้วไปขา้งหนา้เพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมโยงของเราต่อไป 
Mr Clague รู้สึกยนิดีเป็นอยา่งยิง่กบัทั้งสองวทิยาเขตและใหค้วามเห็นวา่คุณภาพการเรียนการสอนนั้นมีมาตรฐานสูงในหอ้งเรียนทุกหอ้งท่ีเราขา้
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เยีย่มชม ผมจะไปเยีย่มเยยีนโรงเรียนบรอมส์โกรฟ ประเทศองักฤษ ในเดือนมกราคมซ่ึงเป็นเวลาท่ีผมจะตอ้งไปท่ีประเทศองักฤษเพือ่สรรหาครูใหม่
ส าหรับปีการศึกษาถดัไป 
ค่ำเล่ำเรียนทีค้่ำงช ำระ 
ขอขอบคุณผูป้กครองทุกท่านส่วนใหญ่ท่ีจ่ายค่าเล่าเรียนใหก้บัทางโรงเรียนก่อนเวลาเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาน้ี หากท่านยงัมีคา่ธรรมเนียมคา้ง
ช าระ โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บญัชีเหล่าน้ีไดรั้บการช าระกบัฝ่ายการเงินโดยเร็วท่ีสุดเน่ืองจากเราอยูใ่นช่วงเวลาท่ีเลยก าหนดการช าระเงินแลว้ 
อำหำรกลำงวนั 
 ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาเราไดท้ างานร่วมกบัฝ่ายจดัเตรียมอาหารอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือใหแ้น่ใจวา่อาหารในโรงเรียนของเรามีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อ
สุขภาพ โดยมีตวัเลือกของอาหารมากมายเพ่ือรองรับนกัเรียนเช้ือชาติต่างๆ โปรดทราบวา่นกัเรียนทุกคนในทั้งสองวทิยาเขตตอ้งรับประทานอาหาร
กลางวนัท่ีจดัเตรียมโดยฝ่ายจดัเตรียมอาหารของโรงเรียน  นโยบายน้ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในก าหนดค่าธรรมเนียม 2017/18 (และเป็นนโยบายของ
โรงเรียนท่ีปฏิบติัมาเป็นเวลาหลายปีท่ีผา่นมา) ค่าอาหารกลางวนัของโรงเรียนจึงไม่ใช่ตวัเลือกในการช าระเงินเสริมแตเ่ป็นค่าไชจ่้ายบงัคบั ท่ีจะตอ้ง
ร่วมจ่ายกบัค่าธรรมเนียมบงัคบัอ่ืนๆ ก่อนท่ีจะเปิดภาคเรียน 
เรามีขอ้ยกเวน้กบันโยบายน้ีส าหรับนกัเรียนท่ีมีภาวะทางการแพทยห์รือโรคภูมิแพแ้บบรุนแรง (ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย)์ โดยมี
ใบรับรองจากแพทย ์ นกัเรียนเหล่าน้ีสามารถน าอาหารกลางวนัของตวัเองมาจากท่ีบา้นได ้ ในกรณีเหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผมซ่ึงท าหนา้ท่ี
ครูใหญ่ก่อนท่ีบุตรหลานของท่านจะไดรั้บอนุญาตใหน้ าอาหารกลางวนัของตวัเองมารับประทานในโรงอาหาร โปรดติดต่อหวัหนา้ฝ่ายประถม/
มธัยม หากท่านตอ้งการค าช้ีแจงเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
นโยบำยน ำ้ดืม่และกำรขำดน ำ้ 
การด่ืมน ้ าเป็นส่วนประกอบส าคญัของชีวติประจ าวนัซ่ึงจะช่วยไหส้มองของเราเกิดการเรียนรู้ท่ีดีในชั้นเรียน ดงันั้นโปรดใหบุ้ตรหลานของท่านน า
กระติกน ้ ามาโรงเรียนทุกวนัเพ่ือเติมน ้ าจากเคร่ืองท าน ้ าเยน็ของโรงเรียนและทางโรงเรียนยงัมีขวดน ้ าบรอมส์โกรฟจ าหน่าย ซ่ึงท่านสามารถซ้ือได้
จากร้านคา้ของทางโรงเรียน ในช่วงปีการศึกษาน้ีเราวางแผนท่ีจะลดการไชถ้ว้ยน ้ าพลาสติกท่ีวางอยูบ่ริเวณเคร่ืองท าน ้ าเยน็รอบ ๆ วทิยาเขต และ
วางแผนท่ีจะติดตั้งเคร่ืองท าน ้ าด่ืมเพ่ิมเติม ผมจะไหข้อ้มูลท่านเก่ียวกบัแนวคิดน้ีในช่วงปลายปี 
ป้ำยสัญลกัษณ์ควำมปลอดภัย สตกิเกอร์รถยนต์และกำรเข้ำถึงวทิยำเขต 
หากท่านยงัไม่มีบตัรประจ าตวัผูป้กครองส าหรับการเขา้มาในวทิยาเขตหรือสต๊ิกเกอร์ส าหรับรถยนต ์ โปรดติดต่อขอท าบตัร/สต๊ิกเกอร์ไดท่ี้คุณไก่
แผนกตอ้นรับในส านกังานของวทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ปาร์ค หรือจาก คุณโบว ์ ท่ีวทิยาเขตอนุบาลภายในส้ินสปัดาห์น้ี ผูป้กครองท่ีประสงคจ์ะเขา้มา
ภายในวทิยาเขตท่ีไม่ไดส้วมบตัรประจ าตวัผูป้กครองจะตอ้งแลกบตัรประชาชนหรือ ใบอนุญาตขบัข่ีเพ่ือรับบตัรผูเ้ยีย่มชมท่ีโตะ๊รักษาความปลอดภยั
ทุกคร้ัง 
กำรขับขี่รถยนต์ในวทิยำเขต 
ไดมี้การพบเห็นหลายคร้ังท่ีผูป้กครองและคนขบัรถไดข้บัรถเร็วในบริเวณโรงเรียน โดยเฉพาะบนถนนท่ีน าไปสู่หอพกันกัเรียน ทั้งน้ีทางโรงเรียนได้
จ ากดัความเร็วไวไ้ม่เกิน 10 กิโลเมตรต่อชัว่โมงส าหรับรถทุกชนิดเม่ืออยูใ่นเขตโรงเรียน เพ่ือความปลอดภยัของนกัเรียน, ผูป้กครองและพนกังาน
ของเรา โปรดปฏิบติัตามขีดจ ากดัความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชัว่โมงอยา่งเคร่งครัด 
นอกจากน้ีโปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดปิ้ดเคร่ืองยนตเ์ม่ือจอดอยูใ่นท่ีจอดรถของโรงเรียน ถา้ท่านเปิดเคร่ืองยนตท้ิ์งไวจ้ะท าใหคุ้ณภาพอากาศ
แยล่งและมีมลพิษในโรงเรียนของเรา  เราควรจะท าไหอ้ากาศมีความบริสุทธ์ิส าหรับลูกหลานของเรา 
งำนเลีย้งอำหำรค ำ่และคอนเสิร์ต: Taste of Music 
ผมขอเชิญชวนผูป้กครองทุกท่านมาร่วมสงัสรรคใ์นค ่าคืนแห่งความบนัเทิงระดบัโลกและอาหารรสเลิศในวนัพธุท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ท่ี
โรงแรมเชอราตนัแกรนดสุ์ขมุวทิส าหรับงานกาล่าดินเนอร์พิเศษท่ีเราจดัร่วมกบัสถานเอกอคัรราชทูตอิตาลี นกัร้องชาวอิตาเลียนระดบัโลก David 
Sotgiu นกัเปียโนชาวไทย ณฐั ยนตรรัตน์ ร่วมกบันกัร้องโซปราโน Barbara Zion และ กลุ่มนกัร้องประสานเสียงจากโรงเรียนนานาชาติบรอมส์
โกรฟ จะขบัร้องเพลงของ Rossini, Verdi, Puccini, Donizetti, Bellini และ Neapolitan  
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ผูช้มจะไดล้ิ้มลองอาหารท่ีเขา้กบัดนตรีท่ีไดรั้บฟัง ดนตรีท่ีไพเราะกบัอาหารเลิศรส จากร้านอาหาร Rossini และบรรยากาศท่ีน่าประทบัใจพร้อมกบั
งานอิตาเลียนแฟร์  สร้างสรรคโ์ดย Camillo Pellegatta และ Alice Law ผูอ้  านวยการคณะประสานเสียงของเรา รายไดส่้วนหน่ึงจะไปท่ี ‘Home For 
The Aged, Ratchasima’  บตัรมีจ าหน่ายแลว้ ราคาบตัรน้ีรวมความครบครันของความบนัเทิง ไวน์แบบไม่จ ากดั และ อาหารค ่าสุดวเิศษแบบเตม็
รูปแบบ  

● วนัท่ี: 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

● เวลา: 18:30 น. เป็นตน้ไป 

● สถานท่ี: โรงแรมเชอราตนัแกรนดสุ์ขมุวทิ 

● ตวัเลือกราคาบตัร 

o บตัร 1 ใบ ราคา 3,500 บาท 

o บตัร 2 ใบ ราคา 6,500 บาท 

o หากท่านจองโตะ๊จ านวน 8 ท่ีนัง่ จะไดรั้บส่วนลด 10% นอกจากน้ี 6 โตะ๊แรกท่ีช าระค่าบตัร จะมีเคร่ืองประดบัท่ีท าจากเงินท่ีปก
คลุมไปดว้ยทองค าซ่ึงออกแบบโดย CASATO Italy ในโอกาสน้ี 

นอกจากน้ีผูป้กครองบรอมส์โกรฟ และ ผูป้กครองเก่า จะไดรั้บส่วนลดอีก 500 บาทจากราคาขา้งตน้ ส ารองท่ีนัง่ไดท่ี้ 02-989-4873 

ฟรีสติก๊เกอร์บรอมส์โกรฟ 'Child in Car'  
ในการฉลองครบรอบ 15 ปีของโรงเรียนนานาชาติ บรอมส์โกรฟ เราไดจ้ดัของท่ีระลึก เพ่ือเป็นอนุสรณ์ในโอกาสน้ี เพ่ือสร้างความตระหนกัและ
ส่งเสริมความปลอดภยับนทอ้งถนนส าหรับนกัเรียนและบุตรหลานของท่าน เราขอเชิญชวนผูป้กครองทุกท่านมารับสต๊ิกเกอร์ "Child in Car" 
ส าหรับรถของท่านโดยไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ  เพ่ือเป็นของขวญัใหก้บัผูป้กครองซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวโรงเรียนนานาชาติ บรอมส์โกรฟ 
 
ท่านสามารถรับสต๊ิกเกอร์ไดต้ั้งแต่วนัพธุท่ี 27 กนัยายน ท่ีส านกังานของโรงเรียนทั้งสองวทิยาเขต เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่สต๊ิกเกอร์มีเพียงพอส าหรับทุก
ครอบครัว ทางโรงเรียนขอจ ากดัการรับสต๊ิกเกอร์ไดสู้งสุด 2 สต๊ิกเกอร์ต่อครอบครัว 
 
ผมหวงัวา่จะไดพ้บกบัท่านทุกคนในงานต่างๆของโรงเรียนตลอดระยะเวลาของปีการศึกษาน้ี 
ขอแสดงความนบัถือ 

 

ดร. แดน มวัร์ 

ครูใหญ่ & ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 


