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25 พฤษภาคม 2558 

เรียนทา่นผู้ปกครอง 

เวลาผา่นไปอยา่งรวดเร็วจนลว่งเลยมาถึงสิน้ปีการศกึษาซึง่จะมีกิจกรรมตา่งๆเกิดขึน้มากมายในโรงเรียน นกัเรียนชัน้ปีที่ 11, 12 และ 13 ตา่งก็อยูใ่นชว่งสอบ IGCSE และ AS/A 

Level ซึง่กระผมมัน่ใจวา่ ความเพียรพยายามในการเรียนของเด็กนกัเรียนจะสง่ผลทีด่ีตอ่ผลสอบที่จะออกมาในเดอืนสิงหาคมนีอ้ยา่งแน่นอน นอกจากนีก้ระผมยงัตัง้ตารอ ละคร

โรงเรียน ถึงสองเร่ืองที่ก าลงัจะมีขึน้ ได้แก่ ละครดดัแปลงจากเร่ือง “ไลอ้อนส์ คิงค์” โดยนกัเรียนระดบัประถมศกึษา และ ละครเร่ือง “ ลิตเติล้ ช็อป อ็อฟ ฮอร์โรว์” โดยนกัเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษา ท้ายสดุเราจะมีงานตบท้ายปีการศกึษาด้วย พิธีจบการศกึษาของนกัเรียนชัน้ปีที่ 13, พิธีมอบรางวลันกัเรียนดีเดน่ และการประเมินผลการเรียนประจ าปี รวมไป

ถึง งานวนันานาชาตปิระจ าปี อีกด้วย ซึง่กระผมหวงัวา่จะได้พบกบัทา่นผู้ปกครองมากเทา่ที่จะเป็นไปได้ 
 

ทัง้นีก้ระผมขอแสดงความยินดีกบั มิสเตอร์สวอน รองครูใหญ่ ที่ได้รับต าแหนง่ ครูใหญ่ ของโรงเรียนนานาชาติธาราพทัยาในปีการศกึษาหน้านี ้มิสเตอร์ สวอน เป็นบคุลากรครูที่

ท างานกบัโรงเรียนนานาชาตบิรอมส์โกรฟมายาวนานที่สดุทา่นหนึ่ง และกระผมของขอบคณุส าหรับการท างานและการอทุิศตนให้แก่โรงเรียนมาตลอดระยะเวลา 9 ปี น่ีถือเป็นการ

ตดัสินใจที่ไมง่า่ยส าหรับ มิสเตอร์ สวอน ที่จะต้องจากโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟไปในชว่งที่โรงเรียนก าลงัก้าวเข้าสูจ่ดุเปลี่ยนส าคัญในการพนันาโรงเรียน แตนี่ถื้อเป็นงานที่

ยากจะปฏิเสธได้ เน่ืองจาก การด ารงต าแหน่งครูใหญ่ ถือเป็นอีกก้าวของความส าเร็จในวิชาชีพ กระผมขออวยพรให้ มิสเตอร์ สวอน ประสบความส าเร็จและโชคดีในหน้าที่การงาน

ใหมนี่ ้กระผมแน่ใจวา่ มิสเตอร์ สวอน จะกลบัมาเยี่ยมเยียนเราบ้างในชว่งปีการศกึษาหน้า 

แบบส ำรวจควำมคิดเหน็ผู้ปกครอง 

เม่ือสปัดาห์ที่ผ่านมาโรงเรียนได้สง่อีเมลเพ่ือให้ทา่นท าแบบส ารวจความคิดเหน็ประจ าปี 2015 ผ่านทางเว็บไซด์ แบบส ารวจดงักลา่วจดัท าขึน้เพ่ือให้โรงเรียนได้ทราบถึงสิ่งที่โรงเรียน

ด าเนินการได้ดีอยูแ่ล้ว และสิ่งใดที่ควรได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ เพื่อก้าวเข้าสูปี่การศกึษา 2015/16 

ความคิดเห็นของทา่นผู้ปกครองถือเป็นสิ่งส าคญัส าหรับกระผมในฐานะครูใหญ่ ผู้ที่ต้องท างานเพื่อพนันาโรงเรียน และกระผมขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูถ้าหากทา่นผู้ปกครอง จะ

สละเวลาท าแบบส ารวจความคิดเห็นนีเ้พ่ือให้เราได้รับทราบความคิดเห็นของทา่น 

คอฟฟ่ี มอร์น่ิง ที่วิทยำเขตรำมค ำแหง และวิทยำเขตวินด์เซอร์ พำร์ค 

กระผมจะจดัประชมุ คอฟฟ่ี มอร์น่ิง เป็นครัง้สดุท้ายของปีการศกึษานีท้ัง้สองวิทยาเขตตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

วิทยาเขตวินด์เซอร์ พาร์ค: วนัศกุร์ที่ 29 พ.ค. เวลา 8:30 น. ที่ ทิวดอร์ เฮาส์ 

วิทยาเขตรามค าแหง: วนัองัคารที่ 9 มิ.ย. เวลา 9:00 น. ที่ห้องประชมุชัน้สอง 

วตัถปุระสงค์หลกัในการจดัประชมุ คอฟฟ่ี มอร์น่ิง นีก็้เพื่อตอบค าถามจากผู้ปกครองในเร่ือง บคุลากรครูใหม ่ที่จะเข้าท างานกบัโรงเรียนในปีการศกึษาหน้า และเพ่ือพดูคยุเก่ียวกบั

การเสนอแนะเปลี่ยนแปลงเคร่ืองแบบนักเรียนของวิทยาเขตวินด์เซอร์ พาร์ค 

บุคลำกรครู ประจ ำปีกำรศึกษำ 2015/16 

ท้ายสดุนีก้ระผมได้แนบ การอธิบายคร่าวๆถึง โครงสร้างการท างานของ ทีมผู้น าโรงเรียนใหมม่าด้วย ซึง่กระผมหวงัวา่จะสามารถท าให้ทา่นเข้าใจโครงสร้างการท างานใหมส่ าหรับปี

การศกึษาหน้า กระผมจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเร็วๆนีถ้ึงครูใหมท่ี่จะเข้ามาท างานกบัเราในเดือนสิงหาคมนี ้

ขอแสดงความนบัถืออยา่งสงู 
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คณะผู้บริหารฝ่ายวิชาการโรงเรียนนานาชาตบิรอมส์โกรฟประจ าปีการศึกษา 2558/2559  

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟได้จดัโครงสร้างทีมผู้บริหารฝ่ายวิชาการโรงเรียนซึง่เร่ิมมีผลในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป เน่ืองจากโรงเรียนต้องการการพฒันาเติบโต ซึง่เรา

ไมเ่พียงแตมุ่ง่เน้นในการผนึกจดุแข็งตา่งๆที่มีอยูแ่ล้ว หากแตย่งัมุง่เน้นในการคิดค้นการพฒันาปรับปรุง รวมถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้แก่โรงเรียน พวกเรามีความเชื่อมัน่

วา่ผู้ปกครองและนกัเรียนจะได้รับประโยชน์อยา่งมากจาก โครงสร้างใหมนี่ ้ไมว่า่จะเร่ืองของการเรียนการสอน หรือความเป็นอยูข่องนกัเรียน 

 

ส าหรับผมจะมีการเปลี่ยนแปลงช่ือเรียกภาษาองักฤษจากHeadmasterไปเป็น Head of School (เพ่ือที่จะแสดงถึงความเป็นโรงเรียนนานาชาติ) คณะครูในทีมผู้บริหาร

ฝ่ายวิชาการน าระดบัสงูของโรงเรียน ประจ าปีการศกึษา 2558/2559 ประกอบไปด้วย 

รองครูใหญ่ – มิสเตอร์แมททวิ ซาเวจ 

มิสเตอร์ซาเวจ จะมาดแูลรับผิดชอบในด้านวิชาการ และชีวิตความเป็นอยูใ่นโรงเรียน โดยมีหวัหน้าฝ่ายประถมศกึษาและหวัหน้าฝ่ายมธัยมศกึษาอยูภ่ายใต้การดแูล ส าเร็จ

การศกึษาปริญญาโทเกียรตินิยม ในสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีองักฤษ จากมหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ด และส าเร็จหลกัสตูรPGCE (การศกึษาเฉพาะทางวิชาชีพ -

Postgraduate Certificate in Education) จากมหาวิทยาลยัลีดส์ มิสเตอร์ซาเวจเป็นผู้น าระดบัสงูที่มีประสบการณ์ท างานมากกวา่ 10 ปีทัง้ในประเทศองักฤษ และ

ตา่งประเทศ รวมไปถึงการเป็นหวัหน้าฝ่ายมธัยมศกึษาที่โรงเรียนนานาชาติบรูไนก่อนหน้านี ้ที่ซึง่เขาได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นศาสตราจารย์พิเศษของมหาวิทยาลยับรูไน ดา

รูซซาเลม (University of Brunei Darussalam) แมททิว ก าลงัเร่ิมท าวิจยัในระดบัปริญญาเอกกบัBournemouth Universityในประเทศองักฤษ เพื่อศกึษาค้นคว้า การ

เรียนรู้ตามศกัยภาพเฉพาะบคุคล และการเรียนรู้เพ่ือสง่เสริมความเป็นประชาธิปไตยในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกตา่งทางวฒันธรรมในที่ตา่งๆทัว่โลก ซึง่เป็นหวัข้อที่

แมททิวเขียนบทความและไปบรรยายในหลาประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และตะวนัออกกลาง หลายทา่นคงทราบวา่ ภรรยาของมิสเตอร์ซาเวจก็เป็นครูระดบั

อนบุาล สว่นบตุรชายและบตุรสาว โทมสั และ เดซี่ ก็ก าลงัศกึษาตอ่ในระดบั GCSEs ที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟด้วยเชน่กนั 
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หัวหน้าฝ่ายมัธยมศึกษา – มิสซิสรูธ ยงั 

หวัหน้าฝ่ายมธัยมศกึษาคนใหมข่องเรา มิสซิสยงัจะเป็นผู้ดแูลและควบคมุด้านตา่งๆของระดบัชัน้มธัยมศกึษา (ชัน้ปีที่ 7 ถึง ปีที่ 13) ปัจจบุนันี ้มิสซิสยงัด ารงต าแหน่งเป็น

ผู้ชว่ยหวัหน้าครูฝ่ายวิชาการ ที่โรงเรียน British School AL rehab ในไคโร ประเทศอียิปต์ ซึง่สัง่สมประสบการณ์กวา่ห้าปีในการท างานในระดบัผู้น าในโรงเรียนนานาชาติ 

ก่อนหน้านี ้มิสซิสยงัเป็นหวัหน้ารวมถึงครูผู้ช านาญการฝ่ายภาษาตา่งประเทศ ที่โรงเรียนสอนไวยกรณ์ที่ประเทศองักฤษ มิสซิสยงัฝากทกัทายมาด้วยดงันี ้

 

“ดิชัน้ชือ่ รูธ ยงั และตัง้ตารอทีจ่ะเข้าท างานกบัโรงเรียนานาชาติบรอมส์โกรฟในต าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายมธัยมศึกษาในเดือนสิงหาคมนี ้ดิชัน้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี

ในสาขาวรรณกรรมฝรัง่เศษและองักฤษ (รวมทัง้เสปนและอิตาลีด้วย) ในปี 2004 จากมหาวิทยาลยัลีดส์ และส าเร็จการศึกษาเฉพาะทางวิชาชีพ (Postgraduate 

Certificate in Education) ในภาษาฝรัง่เศษ และ สเปนในปี 2005 ดิชัน้มีประสบการณ์การท างานในโรงเรียนหลายแห่งในประเทศองักฤษและอียิปท์ ในส่วนช่วยเหลือ

และพฒันา รวมถึงเป็นการสอน โดยการเป็นสมาชิกของทีมผู้บริหารระดบัสูงและเป็นครูผู้ช านาญการ ดิชัน้ชืน่ชอบการท่องเทีย่ว รกัการด าน ้า และนกัอ่านตวัยง ดิชัน้

ปรารถนาทีจ่ะได้เทีย่วชมทีต่่างๆในประเทศไทยกบั รอส สามีของดิชัน้ ซ่ึงจะเข้ามาเป็นครูผูส้อนทีโ่รงเรียนานาชาติบรอมส์โกรฟเช่นเดียวกนั และดิชัน้จะอยากจะพาสนุขั

จอมซุกซนและนอ้งแมวขี้เซามาอยู่บ้านใหม่ของพวกเราด้วย” 

หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา – มิสฮันน่าห์ เบนเน็ต 

หวัหน้าฝ่ายประถมศกึษา ผู้ดแูลและควบคมุด้านตา่งๆของระดบัชัน้ประถมศกึษา ตัง้แตแ่ผนกปฐมวยัถึงชัน้ปีที่ 6 ต าแหน่งใหมนี่จ้ะชว่ยรับประกนัความตอ่เน่ืองทาง

การศกึษาของนกัเรียนของเราในด้านความเช่ือมัน่ถึงความโดดเดน่ทางวิชาการ ปัจจบุนัด ารงต าแหน่งผู้ชว่ยหวัหน้าหมวดที่ Elstow School ซึง่เป็นโรงเรียนรัฐบาลน าร่อง

ชัน้น าของสหราชอาณาจกัร ในฐานะทีเ่ป็นหนึ่งในทีมผู้น าโรงเรียนในด้านวิชาการผู้ มีประสบการณ์ในการท างานร่วมกบัโรงเรียนตา่งๆทัว่สหราชอาณาจกัรในการสง่เสริม

โรงเรียนดงักลา่วให้เป็นโรงเรียนดีเดน่ รวมถึงให้ค าแนะน ากระทรวงศึกษาธิการในด้านหลกัสตูร พร้อมทัง้มีสว่นร่วมในการปรับปรุงหลกัสตูรปฐมวยัอีกด้วย มิสเบนเน็ตฝาก

ทกัทายมาด้วยดงันี ้

“ดิฉนัชือ่ฮนันาห์ เบ็นเน็ตต์ ดิฉนัจะมาร่วมงานกบัโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ในต าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายประถมศึกษา หลงัจากจบการศึกษาในปี 2005 จาก University 

of East Angliaโดยได้รบัปริญญาเกียรตินิยมสองสาขาคือวรรณคดีองักฤษและประวติัศาสตร์ ดิฉนัได้ท างานสอนหนงัสือทีเ่มืองไทยเป็นเวลาสองปี หลงัจากกลบัจาก

เมืองไทย ดิฉนัส าเร็จPGCE(ระดบัปฐมวยั/ปฐมศึกษา)และระดบัปริญญาโท สาขาการวิจยัการสอนจาก University of Cambridge สหราชอาณาจกัร นอกจากนีดิ้ฉนัยงัมี

ประสบการณ์ท างานร่วมกบัเด็กจากนานาชาติในการร่างหลกัสูตรส าหรบัเด็กนกัเรียนอินเดียทีไ่ด้รบัรางวลัจากกรมสามญัศึกษาออสเตรเลีย ซ่ึงจะมีการใช้อย่างแพร่หลาย

ไปทัว่ออสเตรเลียและเอเชียอีกด้วย ดิฉนัรกัการพบปะผู้คนจากทกุสาขาอาชีพ เพลิดเพลินไปกบัการผสมผสานกบังานอดิเรกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเต้นมอร์ริส เป็น

ผู้อ านวยการอาสาสมคัรมูลนิธิสมาริแทน ดิฉนัมีความยินดีทีจ่ะได้กลบัมาเมืองไทย กลบัมายงัประเทศทีดิ่ฉนัได้เร่ิมต้นอาชีพครูและช่วยจุดประกายในอาชีพทางการศึกษา

ของดิฉนัอีกครัง้หน่ึง” 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬา - มิสเตอร์เอลเลียต ดายย์  

หวัหน้าฝ่ายพฒันาการกีฬา ผู้ดแูลควบคมุวิชาพลศกึษา และหลกัสตูรการกีฬาทัง้ในและนอกหลกัสตูร รวมถึงดแูลการเข้าร่วมกีฬาFOBISIA Games และTISA 
League  นอกจากนีย้งัดแูลกิจกรรมECAsให้มีความเป็นเลิศ ดแูลการเข้าคา่ยพกัแรมและการทศันศกึษาตา่งๆ ตลอดจนการพฒันาหลกัสตูรตา่งๆ ปัจจบุนัท างานใน
ต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายกายภาพและสขุศกึษา และต าแหน่งรองอาจารย์ใหญ่ที่ Avondale College ซึง่เป็นวิทยาลยัเอกชนชัน้น าของประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนีย้งัมี
ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนชัน้น าทัง้ในนิวซีแลนด์และในสหราชอาณาจักร มิสเตอร์ดายย์ฝากทกัทายมาด้วยดงันี ้

“ผมชือ่เอลเลียต ดายย์ ผมจะมาร่วมงานกบัโรงเรียนนานาชาติ บรอมส์โกรฟ ในต าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายพฒันากีฬา ในเดือนสิงหาคมทีจ่ะถึงนี ้ หลงัจากจบการศึกษา
วิทยาศาสตร์บณัทิตและPGCEสาขาพลศึกษา จากมหาวิทยาลยัวูล์ฟแฮมป์ตนั สหราชอาณาจกัรในปี 1998  ผมสอนทีโ่รงเรียนมธัยมชัน้น าในสหราชอาณาจกัร ก่อนทีจ่ะ
ย้ายไปสอนในโรงเรียนต่างๆในประเทศนิวซีแลนด์ โดยอยู่ในต าแหน่งอาจารย์และต าแหน่งบริหารควบคู่ไปดว้ย   ผมจะย้ายไปอยู่ทีเ่มืองไทยกบัคิม ภรรยา และลูกสองคน
ของเรา ไอแซคและอาไรยาห์ เราเป็นครอบครวัทีร่กัการเล่นกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งและเรารอคอยทีจ่ะมาใช้ชีวิตทีเ่มืองไทย” 
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หัวหน้าฝ่ายหอพักนักเรียน -มิสเตอร์เดวดิ วิลเลียมส์ 
เข้าร่วมงานกบัทางโรงเรียนเม่ือเดือนสิงหาคม 2557 ปัจจบุนัด ารงต าแหน่งหวัหน้าหอพกัชาย และได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นหัวหน้าฝ่ายหอพกันกัเรียนในปีการศกึษาหน้า 
เม่ือเป็นหวัหน้าหอพกัชาย ได้ท างานร่วมกบัมิสโกรเวอร์ หวัหน้าฝ่ายหอพกัคนปัจจบุนัในการปรับปรุงมาตรฐานคณุภาพหอพกัอยา่งไมรู้่จกัเหน็ดเหน่ือย จบการศกึษา
วิทยาศาสตร์บณัทิตสาขา Computing and Real-Time Systems จาก University of the West England และส าเร็จหลกัสตูรPGCE มธัยมศกึษา สาขาICT จาก 
University of Bath มิสเตอร์วิลเลียมจะน าประสบการณ์ทีส่ัง่สมมาจากการท างานในโรงเรียนประจ าในสหราชอาณาจกัรในต าแหน่งHousemaster และ Houseparent มา
พฒันาระบบหอพกัของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพดีเดน่ในปีหน้า 

 
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส าหรับปีการศึกษา 2558/2559 
นอกจากต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายประถมศกึษาและมธัยมศกึษาแล้ว ทัง้ระดบัประถมและมธัยมศกึษาจะมีผู้ชว่ยอีกต าแหน่งละสองทา่น ต าแหน่งผู้ชว่ยดังกลา่วจดัวา่เป็น
กญุแจส าคญัที่มีบทบาทในการเป็นสื่อกลางในบทบาทการบริหาร ซึง่จะประสานงานอยา่งใกล้ชิดกบัหวัหน้าฝ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และคณุภาพชีวิต
ส าหรับนกัเรียนทกุคนอีกด้วย 
 

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายมัธยมศึกษา(ฝ่ายวิชาการ) และหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์- มิสซิสรีเบคกา โอเวนส์ 
ในต าแหน่งผู้ชว่ยหวัหน้าฝ่ายมธัยมศกึษา(ฝ่ายวิชาการ) มีหน้าที่บริหารหวัหน้าภาควิชาทัง้หมด พร้มทัง้รับผิดชอบโดยตรงในการดแูลคณุภาพการเรียนการสอนและการ
ทดสอบทัง้หมดในฝ่ายมธัยมศกึษา ปัจจบุนัด ารงต าแหน่งหวัหน้าSixth Formและเป็นครูสอนประวตัิศาสตร์ที่ Brookhouse Schoolซึง่เป็นโรงเรียนนานาชาติในระบบ
หอพกัและไปกลบัชัน้น าในไนโรบี ประเทศเคนยา่ โดยมีหน้าที่ควบคมุดแูลด้านวิชาการและด้านปกครองให้กบันกัเรียนกวา่ 200 คน รวมถึงดแูลด้านการศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัในอเมริกาและองักฤษของนกัเรียน ด้านบริหารทีมติวเตอร์อีก 14 คนอีกด้วย ในอดีตเคยท างานในสหราชอาณาจกัรถึง 5 ปีในการเป็นHead of Citizenship
และเป็นครูสอนประวตัิศาสตร์ มิสซิสโอเวน่ส์ฝากทกัทายมาด้วยดงันี ้
 

“ดิฉนัชือ่รีเบคก้า โอเว่นส์ จะมาร่วมงานทีโ่รงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟในเดือนสิงหาคมทีจ่ะถึงนี ้ในต าแหน่งผู้ช่วยหวัหนา้ฝ่ายมธัยมศึกษา(ฝ่ายวิชาการ)และหวัหนา้
ภาควิชามนษุศาสตร์ หลงัจากจบการศึกษาอกัษรศาสตร์สาขาประวติัศาสตร์จากUniversity of Liverpool ดิฉนัไปฝึกสอนทีน๊่อตต้ิงแฮมอยู่ห้าปีก่อนทีจ่ะย้ายไปอยู่ทีเ่คนย่า 
ดิฉนัจะย้ายมาเมืองไทยกบัสามีและลูกชายวยัสีข่วบ เวลาหกปีทีพ่ านกัทีแ่อฟริกาเป็นช่วงเวลาทีดี่ และเราตืน่เต้นมากทีจ่ะได้ย้ายทวีปอีกครัง้ ในฐานะคนชอบท าอาหาร 
ดิฉนัยินดีทีจ่ะได้ทดลองอาหารไทยและเรียนรู้การปรุงอาหารเมนูใหม่ๆ” 
 

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายมัธยมศึกษา(ฝ่ายปกครอง) และหวัหน้าบ้านวอลเทอร์ส- มิสเตอร์แอนดรูว์ วิลเลียมส์ 
ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคมเป็นต้นไป ทางโรงเรียนจะใช้ระบบปกครองแนวตัง้ส าหรับระดบัมธัยมศกึษา ซึง่หมายความวา่การเรียนรู้และคณุภาพชีวิตของนกัเรียนทกุคนจะได้รับ
การดแูลจากครูประจ าบ้าน ปัจจบุนัด ารงต าแหน่งหวัหน้าภาคการละคร ซึง่ไมเ่พียงแตจ่ะเป็นหวัหน้าบ้านวอลเทอร์สเทา่นัน้ แตจ่ะยงับริหารหัวหน้าบ้านอ่ืนๆและฟอร์มติว
เตอร์ของบ้านนัน้ๆอีกด้วย นอกจากนีย้งัรับผิดชอบด้านความส าเร็จ ความก้าวหน้าและคณุภาพชีวิตของนกัเรียนในระดบัมธัยมศกึษา มิสเตอร์วิลเลียมส์จบปริญญา
ศกึษาศาสตร์ สาขาDrama and Spoken Language ในปี1999 จากCentral School of Speech and Dramaอนัมีชื่อเสียง หลงัจากนัน้ได้ด ารงต าแหน่งในทีมผู้น า
ส าคญัๆหลายต าแหน่งในสาขาการแสดงและละครเวทีศกึษาก่อนที่จะเป็นผู้อ านวยการสาขาการแสดงที่Kent Collegeในแคนเทอร์เบอร์ร่ี สหราชอาณาจกัร ที่ซึง่เขาได้มี
สว่นเก่ียวข้องอยา่งมากในการแนะน าและให้ค าปรึกษาด้านมหาวิทยาลยั ปัจจบุนัจบการศกึษาระดบัปริญญาโทสาขาDrama Practiceด้านการท าวิจยักบัUniversity of 
Kent มิสเตอร์วิลเลียมนัน้เป่ียมไปด้วยประสบการณ์ที่น่าประทบัใจซึง่จะได้น ามาปฏิบตัิใช้ในต าแหน่งหน้าที่อนัหลากหลายของเขาในโรงเรียน 

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา ครูปฐมวัย/วทิยาเขตรามค าแหง- ชาร์ลอต กรีฟส์ 
ผู้ชว่ยหวัหน้าฝ่ายประถมศกึษา ประจ าวิทยาเขตรามค าแหง จะรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน ดแูลหลกัสตูรและติดตามความก้าวหน้าของนกัเรียนในวิทยาเขต จบ
การศกึษาอกัษรศาสตร์บณัทติสาขาDance and Drama จาก Middlesex Universityในปี 2548 จากนัน้ได้ท างานฝ่ายประสานงานนกัเรียนชัน้ปีที่ 1 และปีที่ 2 ที่โรงเรียน
แหง่หนึ่งในเมืองไทย ก่อนจะกลบัไปศกึษาตอ่หลกัสตูรPGCEที่ University of Exeter ประเทศองักฤษ และท างานเป็นผู้น าร่องหลกัสตูรศลิปะการแสดงที่โรงเรียนแหง่หนึ่ง
ที่นัน่ ก่อนที่จะมาร่วมงานกบัเราเม่ือปีที่แล้ว ปัจจบุนัเป็นหนึ่งในครูปฐมวยัผู้ชว่ยบกุเบิกแนวทางใหม่ๆ ในการศกึษาหลกัสูตรปฐมวยัของโรงเรียนเรา และท างานอยา่งไมรู้่จกั
เหน็ดเหน่ือยในการพฒันากลยทุธ์ของวิทยาเขตรามค าแหง 
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ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา (วทิยาเขตวนิด์เซอร์ พาร์ค) และครูประจ าชัน้ปีที่ 3 – มิสซิสเจนนิเฟอร์ ฮนัส์ลี่ย์ 

คนสดุท้ายคือมิสซิสฮนัท์สลี่ย์ จะเป็นผู้ รับผิดชอบส าหรับการท างานในทกุๆวนัของระดบัประถมศกึษาที่วิทยาเขตวินด์เซอร์พาร์ค โดยจะมุง่เน้นในด้านหลกัสตูรการเรียน
การสอน รวมถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความก้าวหน้าของนกัเรียน จบการศกึษาระดบัปริญญาโทสาขา Education Studies และ Biological Sciences และส าเร็จ
หลกัสตูรPGCE จาก Cambridge Universityในปี 2550 จากนัน้ได้สอนในโรงเรียนประถมศกึษาชัน้น าในสหราชอาณาจกัร มิสซิสฮนัท์สลี่ย์ฝากทกัทายมาดงันี ้

“ดิฉนัชือ่เจนนิเฟอร์ ฮนัท์สลีย์่ จะมารบัต าแหน่งผู้ช่วยหวัหนา้ฝ่ายประถมศึกษา (วิทยาเขตวินด์เซอร์ พาร์ค) และครูประจ าชัน้ปีที ่ 3 ดิฉนัจบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัเคมบริดจ์เมือ่ปี 2550 จากนัน้ได้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาชัน้น าในสหราชอาณาจกัรในช่วงหกปีทีผ่่านมา ดิฉนัได้น าร่องหลกัสูตรภาษาองักฤษ, 
มนษุยศาสตร์และหลกัสูตรความคิดสร้างสรรค์ ดิฉนัได้ก ากบัโปรดกัท์ชัน่ต่างๆส าหรบัเด็กและเยาวชนที ่York Theatre Royal และหวงัว่าจะได้มีโอกาสท างานด้านนีต่้ออีก
ทีโ่รงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ดิฉนัตืน่เต้นทีจ่ะได้ส ารวจกรุงเทพฯและสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆ โดยเฉพาะชายหาดทีส่วยงามต่างๆ เพือ่ทีจ่ะได้หาทีเ่ทีย่วสดุโปรดไว้พา
ครอบครวัดิฉนัไปเทีย่วเมือ่พวกเขามาเยีย่มเยียน” 

  


