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เรียนท่านผูป้กครอง 
 

หลงัจากท่ีทางโรงเรียนไดมี้กิจกรรมมากมายในช่วงไม่ก่ีสปัดาห์ท่ีผา่นมา เราก็มาถึงวนัปิดภาคเรียนในปีการศึกษา2017/18 โดยในปีการศึกษาท่ีผา่น
มา ทั้งสองวทิยาเขตของเรา ต่างก็จดักิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีหลากหลาย อยา่งท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน 

 

ปีการศึกษาน้ีเราไดเ้ห็น BIST ประสบความส าเร็จในการพฒันาและเติบโตเป็นอยา่งมาก  ทางโรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมเฉลิมฉลองและสงัสรรคก์นัใน
โอกาสครบรอบ 15 ปี ในเดือนมีนาคม ขณะน้ีจ านวนนกัเรียนของเรามีถึง 500 คน เป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ของโรงเรียน (และมี Waiting list 
ในบางชั้นเรียน) นกัเรียนชั้นซิกซ์ฟอร์มของเรา (ปีท่ี 12 และปีท่ี 13) มีจ านวนนกัเรียนเยอะท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา และจะมีจ านวนเกิน 75 คน ในเดือน
สิงหาคม 2018  นกัเรียน BTEC กลุ่มแรกไดเ้รียนจบหลกัสูตร Diploma และ การแข่งขนักีฬาทั้งประเภททีมและประเภทรายบุคคล (จ านวนเหรียญท่ี
ไดรั้บ) จากการแขง่ขนั FOBISIA และการแข่งขนัวา่ยน ้ า TISAC  ไดป้ระสบความส าเร็จเป็นอยา่งมาก เราจึงมีแต่เร่ืองท่ีท าใหรู้้สึกภาคภูมิใจเป็น
อยา่งยิง่และผมคิดวา่ท่านจะมีความสุขหากท่านเปิดดูหนงัสือ Year Book ของปี การศึกษา 2017/18  และไดท้บทวนเหตุการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในปีน้ี ณ วทิยาเขตทั้งสองแห่ง 
 

การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ท่านผูป้กครองคงไดรั้บจดหมายจากผมแลว้เก่ียวกบัวธีิใหม่ในการช าระเงินและขั้นตอนการช าระเงินค่าธรรมเนียมค่าเล่าเรียนและขอขอบคุณ
ล่วงหนา้ส าหรับการช าระค่าธรรมเนียม ในภาคเรียนท่ี 1  ตรงตามก าหนด มีจ านวนผูป้กครองเพ่ิมข้ึน ท่ีช าระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหนา้ เพ่ือรับ
ส่วนลด 5%  ดงันั้นหากท่านตอ้งการใชป้ระโยชน์จากขอ้เสนอพิเศษน้ี  กรุณาติดต่อส านกังานฝ่ายการเงินเพ่ือออกใบแจง้หน้ีรายปีแก่ท่าน 

 

เน็คไทส าหรับนักเรียนหญิง 
หลงัจากการประชุมในเดือนมิถุนายนกบัคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เม่ือสปัดาห์ท่ีผา่นมา ทางโรงเรียนไดต้ดัสินใจวา่ในภาคเรียนท่ี 1 
2018/9    ท่ีจะถึงน้ี  นกัเรียนหญิงสามารถเลือกไดว้า่จะสวมใส่ หรือ ไม่สวมใส่เน็คไท ก็ได ้ระหวา่งชั้นปีท่ี 2 ถึงชั้น ปีท่ี 11 แต่ส าหรับนกัเรียนชาย
จะยงัคงตอ้งสวมใส่เน็คไท ตั้งแตช่ั้นปีท่ี 2 ถึง ปีท่ี 13 การเปล่ียนแปลงนโยบายในเร่ืองน้ี ไดส้อดคลอ้งกบัโรงเรียน Bromsgrove School UK  ของเรา
ซ่ึงนกัเรียนชายเท่านั้นท่ีจะตอ้งสวมใส่เน็คไท  (ซ่ึงไดด้ าเนินการมานานกวา่ส่ีร้อยปีแลว้!) 
 

หมวกนักเรียน 

จากภาคเรียนท่ี  1  2018/19 นกัเรียนทุกคนในระดบัประถมและมธัยมจะตอ้งซ้ือหมวกนกัเรียนจากทางโรงเรียน ซ่ึงตอนน้ีเราจะมีทั้งหมวกของ
นกัเรียนระดบัประถม (ซ่ึงมีผา้คลุมล าคอ) และระดบัมธัยม ( เป็นหมวกแบบทัว่ไป)  นกัเรียนระดบัมธัยมจะตอ้งสวมหมวก(normal cap 

design)  ระหวา่งเรียนพละศึกษา ซ่ึงอยูใ่นท่ีกลางแจง้ และจะเหมือนกบันกัเรียนระดบัประถมศึกษาท่ีตอ้งสวมหมวกในช่วงพกัเรียน  ช่วงพกั
กลางวนั ในการเรียนวชิาพละศึกษา และ  ECA  ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัยิง่ส าหรับโรงเรียน ในการดูแลความปลอดภยั และปกป้องนกัเรียนจากภยัอนัตราย
ของแสงอาทิตย ์
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ชุดนักเรียน 

ผูป้กครองหลายท่านคงจะซ้ือชุดฟอร์มใหม่ ในช่วงวนัหยดุฤดูร้อนน้ี รวมทั้งรองเทา้ใหม่ส าหรับบุตรหลานของท่าน ผมขอแนะน าให้
ท่าน          ศึกษานโยบายในเร่ืองชุดฟอร์ม จากเวบ็ไซตข์องโรงเรียน ในส่วน Admission   ทางโรงเรียนมีความภาคภูมิใจท่ีจะเห็นนกัเรียนของเรา
สวมใส่ชุดนกัเรียนอยา่งเป็นระเบียบและถูกตอ้งทุกวนั 

บัตรประจ าตวัผู้ปกครอง เมือ่อยู่ในโรงเรียน 

มีท่านผูป้กครองจ านวนมาก / คนขบัรถ พยายามเขา้มาในวทิยาเขตทั้งสองแห่งโดยไม่แสดงบตัรประจ าตวัผูป้กครอง   หรือแลกเปล่ียนบตัร
ประจ าตวัประชาชนหรือใบขบัข่ีกบัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2018 เป็นตน้ไป ทางเราจะบงัคบัใชก้ฎระเบียบน้ีอยา่ง
เคร่งครัด  หากท่านผูป้กครอง / คนขบัรถ ไม่แสดงบตัรประจ าตวัท่ีทางโรงเรียนออกให ้หรือแลกบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัอ่ืนกบั 
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั เพ่ือแลกกบับตัร Visitor  ท่านจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ในบริเวณโรงเรียน ความปลอดภยัมีความส าคญัต่อนกัเรียน
ทุกคน ผมตอ้งขอความร่วมมือจากท่าน ในการสนบัสนุนโรงเรียนในเร่ืองน้ี และหวงัวา่ท่านจะเขา้ใจและ ไม่รู้สึกไม่พอใจ เม่ือเจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยัของเราปฏิบติัตามกฎระเบียบน้ีอยา่งเคร่งครัด 

โครงการและการปรับปรุงอาคารในช่วงฤดูร้อน 

เรามีโครงการก่อสร้างหลายโครงการท่ีจะจดัท าข้ึน ท่ีวทิยาเขตทั้งสองแห่ง ในช่วงวนัหยดุฤดูร้อนและผมหวงัวา่จะไดเ้ห็นพฒันาการเหล่าน้ีในเดือน
สิงหาคมส าหรับปีการศึกษาใหม่ ตามท่ีระบุในจดหมายฉบบัก่อนหนา้น้ี เก่ียวกบัการเพ่ิมค่าเล่าเรียนส าหรับปีการศึกษา 2018/19 คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน จะลงทุนกวา่ 25 ลา้นบาทส าหรับปีการศึกษาถดัไป ทัว่ทั้งสองวทิยาเขต เพ่ือใหแ้น่ใจวา่โรงเรียนของเรายงัคงเติบโตและเจริญข้ึนใน
อีกหลายปีขา้งหนา้ และผมอยากจะขอบคุณพวกเขาส าหรับการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง 
งานเลีย้งต้อนรับและการปฐมนิเทศของผู้ปกครอง 
งานจะจดัข้ึนในวนัอาทิตยท่ี์ 26 สิงหาคม 2018 เวลา 11.00 น. ในวทิยาเขตรามค าแหง และ 14.00 น. ณ วทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ปาร์ค งานน้ีเป็นโอกาส
ส าหรับผูป้กครอง Bromsgrove ทั้งเก่าและใหม่ในการเรียนรู้เพ่ิมเติม เก่ียวกบันโยบายและขั้นตอนต่างๆของโรงเรียนรวมทั้ง พบปะกบัหวัหนา้
ระดบัชั้น คณะครูและครูผูช่้วยของบุตรหลานท่าน นอกจากน้ีจะมีการจดัเล้ียงบาร์บีคิวส าหรับผูป้กครองนกัเรียนประจ า  เพื่อตอ้นรับและสงัสนัทใ์น 
เวลา 16:00 น. ณ บริเวณดา้นนอกของหอพกัฯ 

วนัเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2018/19 
วนัเปิดภาคเรียนวนัแรก  คือวนัจนัทร์ 27 สิงหาคม 2018  (นกัเรียนประจ า กลบัมาหอพกัในคืนวนัท่ี 26 สิงหาคม) 
บทบาทผู้ประสานงานผู้ปกครองในวทิยาเขต วนิเซอร์ ปาร์ค 

 ผมขอเรียนไหท่้านทราบวา่ ในปีการศึกษาหนา้ท่ีจะถึงน้ี คุณหนิงหวัหนา้แผนกรับสมคัรนกัเรียนทั้งหมดของโรงเรียน  จะไม่ท าหนา้ท่ีประสานงาน
กบัผูป้กครองอีกต่อไป  ดงันั้นหากผูป้กครองมีค าถามหรือตอ้งการติดต่อกบัคุณครู  ณ วทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ ปาร์ค กรุณาติดต่อ คุณนทัหรือคุณโบว ์ท่ี
แผนก Student Information Centre (SIC)   และหากท่านมีค าถามหรือตอ้งการติดต่อกบัคุณครู ณ  วทิยาเขตรามค าแหง กรุณาติดต่อกบั คุณ โบว ์ 
เช่นเดิม 

สุดทา้ยน้ีผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหก้ารสนบัสนุนโรงเรียนของเราอยา่งต่อเน่ือง ผมหวงัวา่ท่านจะไดพ้กัผอ่นกบัครอบครัวและเพ่ือนฝงูในช่วง
วนัหยดุภาคฤดูร้อนน้ี อยา่งมีความสุขและผมขอใหท่้านเดินทางดว้ยความปลอดภยัตลอดช่วงวนัหยดุฤดูร้อนน้ี 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
ดร. แดน มวัร์ 

ครูใหญ่ & ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 


