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                                                                                                                                                                                                14 ธนัวาคม 2018 

เรียน  ท่านผูป้กครอง 

ณ ตอนน้ีเราไดม้าถึงการส้ินสุดของภาคเรียนแรก ท่ีอดัแน่นไปดว้ยกิจกรรมต่าง ๅ มากมายในเทอมเดียว 

ผมขอถือโอกาสน้ีขอบคุณพนกังานทุกท่านท่ีไดท้ างานหนกัและทุ่มเทใหก้บัโรงเรียนตลอดระยะเวลา 4 เดือนท่ีผา่นมา จ านวนกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน   กิจกรรมหลกัสูตร ECAs  การแขง่ขนักีฬาและกิจกรรมทางศิลปะต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนทั้งสองวทิยาเขต ช่างมีมากมาย และเม่ือมอง
ยอ้นกลบัไปท่ีพ้ืนท่ีส่วนข่าว ในเวบ็ไซตข์องโรงเรียน และหนา้ Facebook ของโรงเรียน  ท่านจะเห็นวา่โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ มากมายท่ี
อดัแน่นในเทอมเดียว   สปัดาห์ท่ีผา่นมาทางโรงเรียนไดจ้ดักิจกรรม Fun Run ณ วทิยาเขต วนิดเ์ซอร์ปาร์ค มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกวา่ 900 คน   
ซ่ึงแน่นอนท่ีสุดวา่กิจกรรมน้ีจะ ยิง่ใหญ่ข้ึนทุกปี! 
 
ในสปัดาห์น้ีเราใดเ้ฉลิมฉลองเทศกาลคริสตม์าส โดยจดั Christmas Assemblies สามคร้ังและยงัมีงาน Christmas Fayres ท่ียอดเยีย่มในวทิยาเขต
ทั้งสองแห่ง ผมขอขอบคุณ คณะกรรมการ PTA  ของวทิยาเขตทั้งสองแห่ง ส าหรับการ ท างานหนกัและความทุ่มเทของพวกเขาในกิจกรรม
เหล่าน้ี นอกจากน้ีผมขอขอบคุณอยา่งจริงใจไปยงัท่านผูป้กครองท่ีบริจาคเงินหรือรางวลัใหก้บับูธ้จบัสลาก  PTA lucky dip stall 
 
หวัหนา้ฝ่ายมธัยมศึกษาและหวัหนา้ฝ่ายอนุบาลคนใหม่ ในปีการศึกษาหนา้ 

ผมขอแจง้ใหท่้านทราบและมีความยนิดีท่ีจะประกาศแต่งตั้ง Mr. Simon Graves ใหด้ ารงต าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายมธัยมศึกษาคนใหม่ของเรา  
และ Mrs.Chloe Metcalf ใหด้ ารงต าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายอนุบาลในตน้ปีการศึกษาใหม่ของโรงเรียน ทั้งสองท่านท าผลงานไดดี้อยา่งไม่น่าเช่ือ

ตลอดกระบวนการสมัภาษณ์ท่ีเขม้ขน้ในเดือนพฤศจิกายนท่ีกรุงเทพฯ และไดรั้บขอ้    คิดเห็นจากคณะกรรมการสมัภาษณ์ทั้งหมด เป็นอยา่งดียิ่ง 

ผมดีใจท่ีจะไดต้อ้นรับ Simon และ Chloe ใหม้าร่วมทีม ผูบ้ริหารของโรงเรียน ในเดือนสิงหาคมปี 2019 เพ่ือร่วมงานกบัพวกเขาในปีการศึกษา

ถดัไป 

ความคืบหนา้ของการพฒันา วทิยาเขต วนิดเ์ซอร์ ปาร์ค 

ผูรั้บเหมาไดติ้ดตั้งพ้ืนสนามของสนามบาสเกตบอลภายนอก  ในตน้เดือนตุลาคม และแน่นอนท่ีสุดวา่คุม้ค่ากบัการรอคอย!   ส่ิงอ านวยความ

สะดวกส าหรับเล่นกีฬาระดบัโลกน้ี ไดช่้วยยกระดบัคุณภาพการเรียนการสอนบาสเกตบอลใหดี้ข้ึนส าหรับนกัเรียน ทั้งในการเรียนวชิาพลศึกษา 
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และในกิจกรรมของบาสเกตบอลอะคาเดม่ีทุกวนัศุกร์หลงัเลิกเรียน   รวมทั้งการเล่นกีฬาเน็ทบอล ท่ีเราสามารถเร่ิมใชส้นามแห่งน้ี ส าหรับ

กิจกรรม ECAs และการฝึกสอนกีฬาขององักฤษชนิดน้ี นอกจากน้ีบริเวณสระวา่ยน ้ าไดรั้บการตกแต่งและปรับปรุงใหม่ พร้อมกบันาฬิกา 

จบัเวลารุ่นใหม่ ท่ีไดถู้กน ามาใชส้ าหรับการเรียน    วา่ยน ้ ารายสปัดาห์ โดยสถาบนัสอนวา่ยน ้ า ตลอดเวลาในภาคเรียนแรก 

 

การก่อสร้างชั้นท่ี 2 ของอาคาร Art House จะเสร็จตน้เดือนกมุภาพนัธ์ 2019 น้ี พ้ืนท่ีส าหรับการเรียนการสอนเพ่ิมเติมน้ีจะถูกน ามาใชส้ าหรับทั้ง

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมธัยมศึกษา เป็นการรองรับการเติบโตของจ านวนนกัเรียนในช่วงระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมาน้ี 

ในช่วงวนัหยดุเทศกาลคริสตม์าส จะมีผูรั้บเหมามาขยายถนนทางไปหอพกัเพื่อใหเ้ป็นถนนสองเลนตลอดเสน้ทาง ถนนเลนเดียวไดก้ลายเป็น

ปัญหาอยา่งมาก เน่ืองจากจ านวนนกัเรียนหอพกัของเราเพ่ิมข้ึนเกือบสองเท่าตวั ในช่วงสามปีท่ีผา่นมา และผมมัน่ใจวา่การขยายถนนน้ีจะช่วย

ปรับปรุงการไหลเวยีนของการจราจรไปสู่หอพกั ในช่วงท่ีมีการจราจรหนาแน่น 

ความคืบหนา้ของการพฒันา วทิยาเขตรามค าแหง  

ในช่วงภาคเรียนท่ีผา่นมา เราไดด้ าเนินการโครงการตกแตง่อาคารอยา่งต่อเน่ืองท่ีวทิยาเขตรามค าแหง ไดแ้ก่ การทาสีผนงัภายนอกอาคารหลกั 

การปรับปรุงพ้ืนผิวท่ีบนัได การติดตั้งประตูท่ีทางเขา้ดา้นหลงัของวทิยาเขตเพ่ือปรับปรุงความปลอดภยัโดยรวมของวทิยาเขต นอกจากน้ีเราก็ได้

ปรับปรุงทั้งพ้ืนและแสงสวา่งในหอ้งประชุมของผูป้กครอง 

การจ ากดั ความเร็วใน วทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ ปาร์ค 

ยงัคงมีท่านผูป้กครองและพนกังานขบัรถ ท่ียงัคงขบัรถเร็วกวา่ความเร็วท่ีก าหนด ในวทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ ปาร์ค  ทั้งท่ีบริเวณลานจอดรถและ

ถนนทางเขา้สู่หอพกันกัเรียน  พ้ืนท่ีเหล่าน้ีมกัใชโ้ดยผูใ้หญ่และนกัเรียนตลอดทั้งวนัและตอนเยน็ จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีเราทุกคนควรขบัรถดว้ย

ความเร็วพอสมควร เพ่ือความปลอดภยัของทุกคน  ก าหนดความเร็วในวทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ ปาร์ค  คือ 10 กม. / ชม. 

ทางโรงเรียนจะติดตั้งอุปกรณ์ชะลอความเร็วเพ่ิมเติมในวทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ปาร์ค ในช่วงวนัหยดุเทศกาลคริสตม์าสเพ่ือลดความเร็วของการขบัข่ี 

และเพ่ิมความปลอดภยัโดยรวมของวทิยาลยัเขตฯ 

การเปิดใหเ้คร่ืองยนตท์ างาน ในวทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ ปาร์ค 

ผมตระหนกัดีวา่เรามีสภาวะอากาศท่ีสะอาดมากในวทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ ปาร์ค เน่ืองจากโรงเรียนตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ี  เงียบสงบห่างจากตวัเมือง 

อยา่งไรก็ตามมีผูป้กครองบางท่านท่ีจอดรถและปล่อยใหเ้คร่ืองยนตท์ างานถึง 45 นาที เพื่อใหเ้คร่ืองปรับอากาศท างาน ในขณะท่ีรอบุตรหลาน  

การท าเช่นน้ีท าใหเ้กิดมลพิษทางอากาศในวทิยาเขตของเรา  และในบางวนัท่านสามารถไดก้ล่ินควนัน ้ ามนัจากบริเวณลานจอดรถไปถึงหอ้งโถง

ของอาคารศูนยศิ์ลปะการแสดงฯเลยทีเดียว   ผมจึงขอความกรุณาใหทุ้กท่านปิดเคร่ืองยนตเ์ม่ือจอดรถในวทิยาลยัเขตฯ เพ่ือใหแ้น่ใจวา่เราจะ

ยงัคงมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อสุขภาพส าหรับนกัเรียนของเรา 

การแจง้ใหท้างโรงเรียนทราบ เก่ียวกบัแผนการลาหยดุของบุตรหลานท่าน 
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ในช่วงระหวา่งเทอมท่านอาจจะมีความจ าเป็นในการ วางแผนการลาหยุด ใหก้บับุตรหลานท่าน (ไม่ใช่การลาหยดุท่ีไม่อาจวางแผนล่วงหนา้ได ้
เช่น การเจ็บป่วย) เช่น การนดัหมายกบัทนัตแพทยห์รือแพทย ์  การติดต่อกบัส านกังานตรวจคนเขา้เมืองเพ่ือขอท าวซ่ีา   ความจ าเป็นในเร่ือง
ครอบครัว  เป็นตน้ 

ส าหรับนกัเรียนไปกลบั ท่ีมีแผนการลาหยดุ ท่านจะตอ้งขออนุมติัจากหวัหนา้ฝ่ายประถมศึกษา หรือ หวัหนา้ฝ่าย 

มธัยมศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง  ส่วนผมในฐานะของครูใหญ่ จะเป็นผูอ้นุมติัแผนการลาหยดุของนกัเรียนประจ า (ซ่ึงจะถูกส่งผา่น 

มาทาง มิสดรูว ์หวัหนา้หอพกั) 

เพ่ือใหก้ระบวนการลาน้ีง่ายและชดัเจน ทางโรงเรียนไดจ้ดัท า email address ใหม่ ขา้งทา้ยน้ี    โดยระบบใหม่น้ีจะเร่ิมใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม 
2019 เป็นตน้ไป 

-ถา้บุตรหลานของท่านเรียนอยูท่ี่วทิยาเขตรามค าแหง  - กรุณาส่งอีเมลเพ่ือแจง้แผนการลาหยดุไปท่ี : 

 eyabsence@bromsgrove.ac.th 

-ถา้บุตรหลานของท่านเป็นนกัเรียนไปกลบั ชั้นประถมศึกษา - กรุณาส่งอีเมลเพ่ือแจง้แผนการลาหยดุไปท่ี: 

 primaryabsence@bromsgrove.ac.th 

-ถา้บุตรหลานของท่านเป็นนกัเรียนไปกลบัชั้นมธัยมศึกษา - กรุณาส่งอีเมลเพ่ือแจง้แผนการลาหยดุไปท่ี : 

 secondaryabsence@bromsgrove.ac.th 

-ถา้บุตรหลานของท่านเป็นนกัเรียนประจ า ไม่วา่จะเป็นชั้นประถมศีกษาหรือมธัยมศึกษา - กรุณาส่งอีเมลเพ่ือแจง้แผน    

 การลาหยดุ หรือ ขออนุญาตใหบุ้ตรหลานออกจากหอพกั ไปท่ี:  boardingabsence@bromsgrove.ac.th 

ส าหรับการลาหยดุท่ี ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า เช่น การลาป่วย กรุณาส่งอีเมล ไปท่ี: 

-ถา้บุตรหลานของท่านเรียนอยูที่ี่วทิยาเขตรามค าแหง  กรุณาส่งอีเมลแจง้คุณครูประจ าชั้น และ อีเมลหรือโทร.   

 แจง้คุณโบว ์ผูป้ระสานงานฯ  ท่ี  ksinipa@bromsgrove.ac.th 

-ถา้บุตรหลานของท่านเรียนอยูท่ี่วทิยาเขต วนิดเ์ซอร์ ปาร์ค  กรุณาอีเมลแจง้คุณครูประจ าชั้น และ อีเมลหรือโทร.แจง้    

  คุณแอน  ผูป้ระสานงานฯ  ส านกังาน SIC ท่ี pjennifer@bromsgrove.ac.th 

ปฏิทินการศึกษา ส าหรับปี  2019/20 

โปรดดูปฏิทินการศึกษา ส าหรับปี 2019/20 ท่ีแนบมาส าหรับปีการศึกษาถดัไป ซ่ึงไดร้ะบุวนัท่ีต่างๆ ของทั้งสามภาคเรียนและวนัหยดุ 

ส าคญัต่าง ๆ ตลอดทั้งปี 

 

mailto:eyabsence@bromsgrove.ac.th
mailto:boardingabsence@bromsgrove.ac.th
mailto:pjennifer@bromsgrove.ac.th
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ทา้ยสุดน้ี ผมขอใหทุ้กท่านและครอบครัวมีวนัหยดุท่ียอดเยีย่มในเทศกาลวนัหยดุคริสตม์าสน้ีครับ 

ส าหรับผูท่ี้เดินทางไปต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศผมหวงัวา่ท่านจะเดินทางดว้ยความปลอดภยั และหวงัวา่จะไดพ้บกบั  ทุกท่านในวนัเปิดเทอม

ภาคเรียนท่ี 2 ในวนัองัคารท่ี 8 มกราคม 2019 ผมขอเรียนใหท่้านทราบวา่วนัจนัทร์ท่ี 7 มกราคม 2019 เป็นวนัฝึกอบรมพนกังานและโรงเรียน 

ปิดท าการในวนัน้ี 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

ดร. แดน มวัร์ 

ครูใหญ่ & ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 
 


