
 

 
 
 
 
 

         
21 March 2016 

Dear Parents 
 

Songkran Festival 
Friday 1 April 2016 

 
As in to previous years, Bromsgrove International School will be celebrating the Songkran 
Festival in order to educate all of our students in Thai culture and tradition. Nine local 
Buddhist Monks will visit our Windsor Park Campus on the morning of Friday 1 April. Parents 
and students may offer food to the monks from 8.30am - 9.30am by the T-Bar area and 
walkway.  
 
Apart from welcoming you to the school and inviting you to take part in our auspicious 
ceremonies, you are also invited to bring contributions for the monks. The usual gift is dried 
foods – available for distribution in units of nine – since there will be nine monks attending 
the ceremony by the T-Bar area and walkway. 
 
All students are invited to wear Thai-style shirts (Hawaiian) and girls need to wear school 
knee length skirts and boys school long trousers. School shoes are also to be worn.  
 
Following the visit of the monks, the students will be showing respect to their teachers with 
the Rot-nam-dam-hua (buckets with jasmine flowers beside the teacher) by the walkway to 
the Sports Centre. 
 
We will also have a sand castle making house competition. In the afternoon, both primary 
and secondary will have Thai traditional games on the field. All these activities will 
encourage the students to show teamwork and learn about traditional Thai culture. 
 
Students should bring their House shirts and school PE shorts to change into before 
returning home. 
 
We look forward to welcoming you to our Songkran Celebrations. 
 
Yours faithfully, 
 
 
 
 
Duangsamon Martin      Mr. Matthew Savage 
Head of Thai      Deputy Headmaster                                                         
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21 มีนาคม 2559 
เรียน ท่านผูป้กครอง 
 

เร่ือง เทศกาลสงกรานต์ 
วนัศุกร์ที ่1 เมษายน 2559 

 
เน่ืองจากในปีท่ีผา่นมา โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟไดจ้ดังานเทศกาลสงกรานตเ์พ่ือใหน้กัเรียนไดศึ้กษาวฒันธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และในปีน้ีก็เช่นกนั ทางโรงเรียนไดนิ้มนตพ์ระสงฆจ์ านวน 9 รูป มารับบิณฑบาตท่ีโรงเรียน
วทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ปาร์ค ในวนัศุกร์ท่ี 1 เมษายน 2559 เวลา 8.30 - 9.30น. ณ บริเวณร้านคา้ทีบาร์ เพือ่ใหน้กัเรียน ผูป้กครอง 
และบุคคลกรทางการศึกษาทุกท่านร่วมกนัท าบุญตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ร่วมกนัในวนัและเวลาดงักล่าว  
 

เพ่ือร่วมกนัท ากิจกรรมอนัเป็นมงคลน้ี  ทางโรงเรียนขอเรียนเชิญทุกท่าน จดัเตรียมเคร่ืองใช ้ขา้วสารอาหารแหง้ ส าหรับ
พระสงฆท์ั้ง 9 รูป เพ่ือท าบุญร่วมกนั 
 

นกัเรียนทุกคนควรแต่งกายดว้ยเส้ือลายดอก (เส้ือฮาวาย) สวมรองเทา้ผา้ใบ นกัเรียนหญิงควรสวมกระโปรงยาวคลุมเข่า และ
นกัเรียนชายควรสวมกางเกงขายาว  
 

หลงัจากท าบุญตกับาตรเรียบร้อยแลว้ จะมีกิจกรรมการรดน ้ าด าหวัเพ่ือแสดงออกถึงความเคารพต่อคุณครู (รดน ้ าด าหวัดว้ย 
น ้ ามะลิ ) ในบริเวณทางเดิน Sports Hall 
 

ทางโรงเรียนยงัไดจ้ดัใหมี้การแขง่ขนั การก่อเจดียท์รายระหวา่งบา้น และในช่วงบ่าย นกัเรียนทั้งหมด ในระดบัชั้น
ประถมศึกษา และ มธัยมศึกษา จะร่วมกิจกรรมและเกมส์ต่างๆ ตามประเพณีไทยเพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนท ากิจกรรมร่วมกนั
เป็นทีม และยงัไดเ้รียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอีกดว้ย 
 

ทั้งน้ี นกัเรียนทุกคนควรเตรียมเส้ือบา้นหรือชุดพละของตนเองมาเปล่ียนก่อนกลบับา้น 
 

ทางโรงเรียนหวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไดพ้บกบัผูป้กครองในวนัเทศกาลสงกรานตข์องโรงเรียนน้ี 
  
ขอแสดงความนบัถือ 
 
ดวงสมร มาร์ติน (มิสแอน)     มิสเตอร์ แมทธิว ซาเวจ 
หวัหนา้ฝ่ายการเรียนรู้วชิาภาษาไทย    รองครูใหญ่ 

 

https://www.google.co.th/search?safe=active&espv=2&biw=1280&bih=860&q=savage+%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%88&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjI_MD37NDLAhXCno4KHRU8CaIQvwUIFygA
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