29 มิถุนายน 2018
เรี ยนท่านผูป้ กครอง
หลังจากที่ทางโรงเรี ยนได้มีกิจกรรมมากมายในช่วงไม่กี่สปั ดาห์ที่ผา่ นมา เราก็มาถึงวันปิ ดภาคเรี ยนในปี การศึกษา2017/18 โดยในปี การศึกษาที่ผา่ น
มา ทั้งสองวิทยาเขตของเรา ต่างก็จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้และกิจกรรมเสริ มหลักสูตรที่หลากหลาย อย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน
ปี การศึกษานี้เราได้เห็น BIST ประสบความสาเร็ จในการพัฒนาและเติบโตเป็ นอย่างมาก ทางโรงเรี ยนได้จดั กิจกรรมเฉลิมฉลองและสังสรรค์กนั ใน
โอกาสครบรอบ 15 ปี ในเดือนมีนาคม ขณะนี้จานวนนักเรี ยนของเรามีถึง 500 คน เป็ นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโรงเรี ยน (และมี Waiting list
ในบางชั้นเรี ยน) นักเรี ยนชั้นซิกซ์ฟอร์มของเรา (ปี ที่ 12 และปี ที่ 13) มีจานวนนักเรี ยนเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมา และจะมีจานวนเกิน 75 คน ในเดือน
สิ งหาคม 2018 นักเรี ยน BTEC กลุ่มแรกได้เรี ยนจบหลักสูตร Diploma และ การแข่งขันกีฬาทั้งประเภททีมและประเภทรายบุคคล (จานวนเหรี ยญที่
ได้รับ) จากการแข่งขัน FOBISIA และการแข่งขันว่ายน้ า TISAC ได้ประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างมาก เราจึงมีแต่เรื่ องที่ทาให้รู้สึกภาคภูมิใจเป็ น
อย่างยิง่ และผมคิดว่าท่านจะมีความสุขหากท่านเปิ ดดูหนังสื อ Year Book ของปี การศึกษา 2017/18 และได้ทบทวนเหตุการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในปี นี้ ณ วิทยาเขตทั้งสองแห่ง
การชาระค่ าธรรมเนียมการศึกษา
ท่านผูป้ กครองคงได้รับจดหมายจากผมแล้วเกี่ยวกับวิธีใหม่ในการชาระเงินและขั้นตอนการชาระเงินค่าธรรมเนียมค่าเล่าเรี ยนและขอขอบคุณ
ล่วงหน้าสาหรับการชาระค่าธรรมเนียม ในภาคเรี ยนที่ 1 ตรงตามกาหนด มีจานวนผูป้ กครองเพิม่ ขึ้น ที่ชาระค่าธรรมเนียมรายปี ล่วงหน้า เพื่อรับ
ส่วนลด 5% ดังนั้นหากท่านต้องการใช้ประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษนี้ กรุ ณาติดต่อสานักงานฝ่ ายการเงินเพื่อออกใบแจ้งหนี้รายปี แก่ท่าน
เน็คไทสาหรับนักเรียนหญิง
หลังจากการประชุมในเดือนมิถุนายนกับคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน เมื่อสัปดาห์ที่ผา่ นมา ทางโรงเรี ยนได้ตดั สิ นใจว่าในภาคเรี ยนที่ 1
2018/9 ที่จะถึงนี้ นักเรี ยนหญิงสามารถเลือกได้วา่ จะสวมใส่ หรื อ ไม่สวมใส่เน็คไท ก็ได้ ระหว่างชั้นปี ที่ 2 ถึงชั้น ปี ที่ 11 แต่สาหรับนักเรี ยนชาย
จะยังคงต้องสวมใส่เน็คไท ตั้งแต่ช้ นั ปี ที่ 2 ถึง ปี ที่ 13 การเปลี่ยนแปลงนโยบายในเรื่ องนี้ ได้สอดคล้องกับโรงเรี ยน Bromsgrove School UK ของเรา
ซึ่งนักเรี ยนชายเท่านั้นที่จะต้องสวมใส่เน็คไท (ซึ่งได้ดาเนินการมานานกว่าสี่ ร้อยปี แล้ว!)
หมวกนักเรียน
จากภาคเรี ยนที่ 1 2018/19 นักเรี ยนทุกคนในระดับประถมและมัธยมจะต้องซื้อหมวกนักเรี ยนจากทางโรงเรี ยน ซึ่งตอนนี้เราจะมีท้ งั หมวกของ
นักเรี ยนระดับประถม (ซึ่งมีผา้ คลุมลาคอ) และระดับมัธยม ( เป็ นหมวกแบบทัว่ ไป) นักเรี ยนระดับมัธยมจะต้องสวมหมวก(normal cap
design) ระหว่างเรี ยนพละศึกษา ซึ่ งอยูใ่ นที่กลางแจ้ง และจะเหมือนกับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่ตอ้ งสวมหมวกในช่วงพักเรี ยน ช่วงพัก
กลางวัน ในการเรี ยนวิชาพละศึกษา และ ECA ซึ่งเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ สาหรับโรงเรี ยน ในการดูแลความปลอดภัย และปกป้ องนักเรี ยนจากภัยอันตราย
ของแสงอาทิตย์
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ชุดนักเรียน
ผูป้ กครองหลายท่านคงจะซื้อชุดฟอร์มใหม่
ในช่วงวันหยุดฤดูร้อนนี้
รวมทั้งรองเท้าใหม่สาหรับบุตรหลานของท่าน
ผมขอแนะนาให้
ท่าน
ศึกษานโยบายในเรื่ องชุดฟอร์ม จากเว็บไซต์ของโรงเรี ยน ในส่วน Admission ทางโรงเรี ยนมีความภาคภูมิใจที่จะเห็นนักเรี ยนของเรา
สวมใส่ชุดนักเรี ยนอย่างเป็ นระเบียบและถูกต้องทุกวัน
บัตรประจาตัวผู้ปกครอง เมือ่ อยู่ในโรงเรียน
มีท่านผูป้ กครองจานวนมาก / คนขับรถ พยายามเข้ามาในวิทยาเขตทั้งสองแห่งโดยไม่แสดงบัตรประจาตัวผูป้ กครอง หรื อแลกเปลี่ยนบัตร
ประจาตัวประชาชนหรื อใบขับขี่กบั เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2018 เป็ นต้นไป ทางเราจะบังคับใช้กฎระเบียบนี้อย่าง
เคร่ งครัด หากท่านผูป้ กครอง / คนขับรถ ไม่แสดงบัตรประจาตัวที่ทางโรงเรี ยนออกให้ หรื อแลกบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวอื่นกับ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อแลกกับบัตร Visitor ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในบริ เวณโรงเรี ยน ความปลอดภัยมีความสาคัญต่อนักเรี ยน
ทุกคน ผมต้องขอความร่ วมมือจากท่าน ในการสนับสนุนโรงเรี ยนในเรื่ องนี้ และหวังว่าท่านจะเข้าใจและ ไม่รู้สึกไม่พอใจ เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยของเราปฏิบตั ิตามกฎระเบียบนี้อย่างเคร่ งครัด
โครงการและการปรับปรุงอาคารในช่ วงฤดูร้อน
เรามีโครงการก่อสร้างหลายโครงการที่จะจัดทาขึ้น ที่วทิ ยาเขตทั้งสองแห่ง ในช่วงวันหยุดฤดูร้อนและผมหวังว่าจะได้เห็นพัฒนาการเหล่านี้ ในเดือน
สิ งหาคมสาหรับปี การศึกษาใหม่ ตามที่ระบุในจดหมายฉบับก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับการเพิ่มค่าเล่าเรี ยนสาหรับปี การศึกษา 2018/19 คณะกรรมการ
บริ หารโรงเรี ยน จะลงทุนกว่า 25 ล้านบาทสาหรับปี การศึกษาถัดไป ทัว่ ทั้งสองวิทยาเขต เพื่อให้แน่ใจว่าโรงเรี ยนของเรายังคงเติบโตและเจริ ญขึ้นใน
อีกหลายปี ข้างหน้า และผมอยากจะขอบคุณพวกเขาสาหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
งานเลีย้ งต้ อนรับและการปฐมนิเทศของผู้ปกครอง
งานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 สิ งหาคม 2018 เวลา 11.00 น. ในวิทยาเขตรามคาแหง และ 14.00 น. ณ วิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์ค งานนี้เป็ นโอกาส
สาหรับผูป้ กครอง Bromsgrove ทั้งเก่าและใหม่ในการเรี ยนรู ้เพิม่ เติม เกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนต่างๆของโรงเรี ยนรวมทั้ง พบปะกับหัวหน้า
ระดับชั้น คณะครู และครู ผชู ้ ่วยของบุตรหลานท่าน นอกจากนี้จะมีการจัดเลี้ยงบาร์บีคิวสาหรับผูป้ กครองนักเรี ยนประจา เพื่อต้อนรับและสังสันท์ใน
เวลา 16:00 น. ณ บริ เวณด้านนอกของหอพักฯ
วันเปิ ดภาคเรียนปี การศึกษา 2018/19
วันเปิ ดภาคเรี ยนวันแรก คือวันจันทร์ 27 สิ งหาคม 2018 (นักเรี ยนประจา กลับมาหอพักในคืนวันที่ 26 สิ งหาคม)
บทบาทผู้ประสานงานผู้ปกครองในวิทยาเขต วินเซอร์ ปาร์ ค
ผมขอเรี ยนไห้ท่านทราบว่า ในปี การศึกษาหน้าที่จะถึงนี้ คุณหนิงหัวหน้าแผนกรับสมัครนักเรี ยนทั้งหมดของโรงเรี ยน จะไม่ทาหน้าที่ประสานงาน
กับผูป้ กครองอีกต่อไป ดังนั้นหากผูป้ กครองมีคาถามหรื อต้องการติดต่อกับคุณครู ณ วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค กรุ ณาติดต่อ คุณนัทหรื อคุณโบว์ ที่
แผนก Student Information Centre (SIC) และหากท่านมีคาถามหรื อต้องการติดต่อกับคุณครู ณ วิทยาเขตรามคาแหง กรุ ณาติดต่อกับ คุณ โบว์
เช่นเดิม
สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโรงเรี ยนของเราอย่างต่อเนื่อง
ผมหวังว่าท่านจะได้พกั ผ่อนกับครอบครัวและเพื่อนฝูงในช่วง
วันหยุดภาคฤดูร้อนนี้ อย่างมีความสุขและผมขอให้ท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยตลอดช่วงวันหยุดฤดูร้อนนี้
ขอแสดงความนับถือ
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