14 ธันวาคม 2018
เรี ยน ท่านผูป้ กครอง
ณ ตอนนี้เราได้มาถึงการสิ้นสุดของภาคเรี ยนแรก ที่อดั แน่นไปด้วยกิจกรรมต่าง ๅ มากมายในเทอมเดียว
ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้ทางานหนักและทุ่มเทให้กบั โรงเรี ยนตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผา่ นมา จานวนกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรี ยน กิจกรรมหลักสูตร ECAs การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมทางศิลปะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสองวิทยาเขต ช่างมีมากมาย และเมื่อมอง
ย้อนกลับไปที่พ้นื ที่ส่วนข่าว ในเว็บไซต์ของโรงเรี ยน และหน้า Facebook ของโรงเรี ยน ท่านจะเห็นว่าโรงเรี ยนได้จดั กิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่
อัดแน่นในเทอมเดียว สัปดาห์ที่ผา่ นมาทางโรงเรี ยนได้จดั กิจกรรม Fun Run ณ วิทยาเขต วินด์เซอร์ปาร์ค มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมกว่า 900 คน
ซึ่งแน่นอนที่สุดว่ากิจกรรมนี้จะ ยิง่ ใหญ่ข้ ึนทุกปี !
ในสัปดาห์น้ ีเราใด้เฉลิมฉลองเทศกาลคริ สต์มาส โดยจัด Christmas Assemblies สามครั้งและยังมีงาน Christmas Fayres ที่ยอดเยีย่ มในวิทยาเขต
ทั้งสองแห่ง ผมขอขอบคุณ คณะกรรมการ PTA ของวิทยาเขตทั้งสองแห่ง สาหรับการ ทางานหนักและความทุ่มเทของพวกเขาในกิจกรรม
เหล่านี้ นอกจากนี้ผมขอขอบคุณอย่างจริ งใจไปยังท่านผูป้ กครองที่บริ จาคเงินหรื อรางวัลให้กบั บูธ้ จับสลาก PTA lucky dip stall
หัวหน้าฝ่ ายมัธยมศึกษาและหัวหน้าฝ่ ายอนุบาลคนใหม่ ในปี การศึกษาหน้า
ผมขอแจ้งให้ท่านทราบและมีความยินดีที่จะประกาศแต่งตั้ง Mr. Simon Graves ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่ ายมัธยมศึกษาคนใหม่ของเรา
และ Mrs.Chloe Metcalf ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่ ายอนุบาลในต้นปี การศึกษาใหม่ของโรงเรี ยน ทั้งสองท่านทาผลงานได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อ
ตลอดกระบวนการสัมภาษณ์ที่เข้มข้นในเดือนพฤศจิกายนที่กรุ งเทพฯ และได้รับข้อ คิดเห็นจากคณะกรรมการสัมภาษณ์ท้ งั หมด เป็ นอย่างดียิ่ง
ผมดีใจที่จะได้ตอ้ นรับ Simon และ Chloe ให้มาร่ วมทีม ผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยน ในเดือนสิ งหาคมปี 2019 เพื่อร่ วมงานกับพวกเขาในปี การศึกษา
ถัดไป
ความคืบหน้าของการพัฒนา วิทยาเขต วินด์เซอร์ ปาร์ค
ผูร้ ับเหมาได้ติดตั้งพื้นสนามของสนามบาสเกตบอลภายนอก ในต้นเดือนตุลาคม และแน่นอนที่สุดว่าคุม้ ค่ากับการรอคอย! สิ่ งอานวยความ
สะดวกสาหรับเล่นกีฬาระดับโลกนี้ ได้ช่วยยกระดับคุณภาพการเรี ยนการสอนบาสเกตบอลให้ดีข้ นึ สาหรับนักเรี ยน ทั้งในการเรี ยนวิชาพลศึกษา
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และในกิจกรรมของบาสเกตบอลอะคาเดมี่ทุกวันศุกร์หลังเลิกเรี ยน รวมทั้งการเล่นกีฬาเน็ทบอล ที่เราสามารถเริ่ มใช้สนามแห่งนี้ สาหรับ
กิจกรรม ECAs และการฝึ กสอนกีฬาของอังกฤษชนิดนี้ นอกจากนี้บริ เวณสระว่ายน้ าได้รับการตกแต่งและปรับปรุ งใหม่ พร้อมกับนาฬิกา
จับเวลารุ่ นใหม่ ที่ได้ถูกนามาใช้สาหรับการเรี ยน ว่ายน้ ารายสัปดาห์ โดยสถาบันสอนว่ายน้ า ตลอดเวลาในภาคเรี ยนแรก
การก่อสร้างชั้นที่ 2 ของอาคาร Art House จะเสร็จต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2019 นี้ พื้นที่สาหรับการเรี ยนการสอนเพิ่มเติมนี้จะถูกนามาใช้สาหรับทั้ง
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา เป็ นการรองรับการเติบโตของจานวนนักเรี ยนในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมานี้
ในช่วงวันหยุดเทศกาลคริ สต์มาส จะมีผรู ้ ับเหมามาขยายถนนทางไปหอพักเพื่อให้เป็ นถนนสองเลนตลอดเส้นทาง ถนนเลนเดียวได้กลายเป็ น
ปั ญหาอย่างมาก เนื่องจากจานวนนักเรี ยนหอพักของเราเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าตัว ในช่วงสามปี ที่ผา่ นมา และผมมัน่ ใจว่าการขยายถนนนี้จะช่วย
ปรับปรุ งการไหลเวียนของการจราจรไปสู่หอพัก ในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่น
ความคืบหน้าของการพัฒนา วิทยาเขตรามคาแหง
ในช่วงภาคเรี ยนที่ผา่ นมา เราได้ดาเนินการโครงการตกแต่งอาคารอย่างต่อเนื่องที่วทิ ยาเขตรามคาแหง ได้แก่ การทาสี ผนังภายนอกอาคารหลัก
การปรับปรุ งพื้นผิวที่บนั ได การติดตั้งประตูที่ทางเข้าด้านหลังของวิทยาเขตเพื่อปรับปรุ งความปลอดภัยโดยรวมของวิทยาเขต นอกจากนี้เราก็ได้
ปรับปรุ งทั้งพื้นและแสงสว่างในห้องประชุมของผูป้ กครอง
การจากัด ความเร็ วใน วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค
ยังคงมีท่านผูป้ กครองและพนักงานขับรถ ที่ยงั คงขับรถเร็ วกว่าความเร็ วที่กาหนด ในวิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค ทั้งที่บริ เวณลานจอดรถและ
ถนนทางเข้าสู่หอพักนักเรี ยน พื้นที่เหล่านี้มกั ใช้โดยผูใ้ หญ่และนักเรี ยนตลอดทั้งวันและตอนเย็น จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่เราทุกคนควรขับรถด้วย
ความเร็ วพอสมควร เพื่อความปลอดภัยของทุกคน กาหนดความเร็วในวิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค คือ 10 กม. / ชม.
ทางโรงเรี ยนจะติดตั้งอุปกรณ์ชะลอความเร็ วเพิ่มเติมในวิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์ค ในช่วงวันหยุดเทศกาลคริ สต์มาสเพื่อลดความเร็ วของการขับขี่
และเพิ่มความปลอดภัยโดยรวมของวิทยาลัยเขตฯ
การเปิ ดให้เครื่ องยนต์ทางาน ในวิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค
ผมตระหนักดีวา่ เรามีสภาวะอากาศที่สะอาดมากในวิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค เนื่องจากโรงเรี ยนตั้งอยูใ่ นสถานที่ที่ เงียบสงบห่างจากตัวเมือง
อย่างไรก็ตามมีผปู ้ กครองบางท่านที่จอดรถและปล่อยให้เครื่ องยนต์ทางานถึง 45 นาที เพื่อให้เครื่ องปรับอากาศทางาน ในขณะที่รอบุตรหลาน
การทาเช่นนี้ทาให้เกิดมลพิษทางอากาศในวิทยาเขตของเรา และในบางวันท่านสามารถได้กลิ่นควันน้ ามันจากบริ เวณลานจอดรถไปถึงห้องโถง
ของอาคารศูนย์ศิลปะการแสดงฯเลยทีเดียว ผมจึงขอความกรุ ณาให้ทุกท่านปิ ดเครื่ องยนต์เมื่อจอดรถในวิทยาลัยเขตฯ เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะ
ยังคงมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพสาหรับนักเรี ยนของเรา
การแจ้งให้ทางโรงเรี ยนทราบ เกี่ยวกับแผนการลาหยุดของบุตรหลานท่าน
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ในช่วงระหว่างเทอมท่านอาจจะมีความจาเป็ นในการ วางแผนการลาหยุด ให้กบั บุตรหลานท่าน (ไม่ใช่การลาหยุดที่ไม่อาจวางแผนล่วงหน้าได้
เช่น การเจ็บป่ วย) เช่น การนัดหมายกับทันตแพทย์หรื อแพทย์ การติดต่อกับสานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอทาวีซ่า ความจาเป็ นในเรื่ อง
ครอบครัว เป็ นต้น
สาหรับนักเรี ยนไปกลับ ที่มีแผนการลาหยุด ท่านจะต้องขออนุมตั ิจากหัวหน้าฝ่ ายประถมศึกษา หรื อ หัวหน้าฝ่ าย
มัธยมศึกษาที่เกี่ยวข้อง ส่วนผมในฐานะของครู ใหญ่ จะเป็ นผูอ้ นุมตั ิแผนการลาหยุดของนักเรี ยนประจา (ซึ่งจะถูกส่งผ่าน
มาทาง มิสดรู ว์ หัวหน้าหอพัก)
เพื่อให้กระบวนการลานี้ง่ายและชัดเจน ทางโรงเรี ยนได้จดั ทา email address ใหม่ ข้างท้ายนี้ โดยระบบใหม่น้ ีจะเริ่ มใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม
2019 เป็ นต้นไป
-ถ้าบุตรหลานของท่านเรี ยนอยูท่ ี่วทิ ยาเขตรามคาแหง - กรุ ณาส่งอีเมลเพื่อแจ้งแผนการลาหยุดไปที่ :
eyabsence@bromsgrove.ac.th
-ถ้าบุตรหลานของท่านเป็ นนักเรี ยนไปกลับ ชั้นประถมศึกษา - กรุ ณาส่งอีเมลเพื่อแจ้งแผนการลาหยุดไปที่:
primaryabsence@bromsgrove.ac.th
-ถ้าบุตรหลานของท่านเป็ นนักเรี ยนไปกลับชั้นมัธยมศึกษา - กรุ ณาส่งอีเมลเพื่อแจ้งแผนการลาหยุดไปที่ :
secondaryabsence@bromsgrove.ac.th
-ถ้าบุตรหลานของท่านเป็ นนักเรี ยนประจา ไม่วา่ จะเป็ นชั้นประถมศีกษาหรื อมัธยมศึกษา - กรุ ณาส่ งอีเมลเพื่อแจ้งแผน
การลาหยุด หรื อ ขออนุญาตให้บุตรหลานออกจากหอพัก ไปที่: boardingabsence@bromsgrove.ac.th
สาหรับการลาหยุดที่ ไม่ ได้ วางแผนล่ วงหน้ า เช่น การลาป่ วย กรุ ณาส่งอีเมล ไปที่:
-ถ้าบุตรหลานของท่านเรี ยนอยูท่ ี ี่วิทยาเขตรามคาแหง กรุ ณาส่งอีเมลแจ้งคุณครู ประจาชั้น และ อีเมลหรื อโทร.
แจ้งคุณโบว์ ผูป้ ระสานงานฯ ที่ ksinipa@bromsgrove.ac.th
-ถ้าบุตรหลานของท่านเรี ยนอยูท่ ี่วทิ ยาเขต วินด์เซอร์ ปาร์ค กรุ ณาอีเมลแจ้งคุณครู ประจาชั้น และ อีเมลหรื อโทร.แจ้ง
คุณแอน ผูป้ ระสานงานฯ สานักงาน SIC ที่ pjennifer@bromsgrove.ac.th
ปฏิทินการศึกษา สาหรับปี 2019/20
โปรดดูปฏิทินการศึกษา สาหรับปี 2019/20 ที่แนบมาสาหรับปี การศึกษาถัดไป ซึ่งได้ระบุวนั ที่ต่างๆ ของทั้งสามภาคเรี ยนและวันหยุด
สาคัญต่าง ๆ ตลอดทั้งปี
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ท้ายสุดนี้ ผมขอให้ทุกท่านและครอบครัวมีวนั หยุดที่ยอดเยีย่ มในเทศกาลวันหยุดคริ สต์มาสนี้ครับ
สาหรับผูท้ ี่เดินทางไปต่างจังหวัดหรื อต่างประเทศผมหวังว่าท่านจะเดินทางด้วยความปลอดภัย และหวังว่าจะได้พบกับ ทุกท่านในวันเปิ ดเทอม
ภาคเรี ยนที่ 2 ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2019 ผมขอเรี ยนให้ท่านทราบว่าวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2019 เป็ นวันฝึ กอบรมพนักงานและโรงเรี ยน
ปิ ดทาการในวันนี้
ขอแสดงความนับถือ

ดร. แดน มัวร์
ครู ใหญ่ & ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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