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6 พฤษภาคม 2559 

 

เรียน ท่านผูป้กครอง 

กา้วเขา้สู่ภาคเรียนท่ี 3 ซ่ึงเป็นภาคเรียนสุดทา้ยของปีการศึกษาน้ี ผมเขียนจดหมายฉบบัน้ีข้ึนเพ่ือแจง้ใหท้ราบถึงเร่ืองส าคญัต่างๆดงัน้ี  

แบบสอบถามของโรงเรียน 

สปัดาห์น้ีทางโรงเรียนส่งอีเมลเ์ร่ืองการท าแบบสอบถามของโรงเรียนประจ าปี 2559 แบบสอบถามดงักล่าวจะช่วยใหท้างโรงเรียนไดท้ าการวเิคราะห์ถึง

ส่ิงท่ีทางโรงเรียนท าดีอยูแ่ลว้และส่ิงท่ีควรปรับปรุง เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นปีการศึกษา 2559/60 ความคิดเห็นของท่านส าคญัเป็นอยา่งยิง่ส าหรับ

ผมในฐานะครูใหญ่ ผมรู้สึกเป็นพระคุณอยา่งยิง่หากทางท่านผูป้กครองรวมถึงนกัเรียนใหค้วามร่วมมือตอบแบบสอบถาม เพื่อท่ีทางโรงเรียนจะไดรั้บ

ทราบถึงความคิดเห็นของท่าน ทั้งน้ี แบบสอบถามดงักล่าวเป็นแบบไม่ระบุนามผูต้อบในรูปแบบเอกสารกเูก้ิล ฟอร์ม การท าแบบส ารวจดงักล่าวใชเ้วลา

ไม่เกิน 5 นาทีและผมหวงัวา่รูปแบบเอกสารดงักล่าวจะท าใหท่้านผูป้กครองยนิดีท่ีจะท าแบบสอบถามประจ าปีน้ี อน่ึง ส าหรับแบบสอบถามของโรงเรียน

ประจ าปีน้ี ทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นทางผูป้กครองนกัเรียน ครูต่างก็ไดรั้บเชิญใหม้าตอบแบบสอบถามร่วมกนั 

นอกจากน้ีผมมีความยนิดีท่ีจะแจง้ใหท้ราบวา่แบบสอบถามดงักล่าวจดัท าข้ึนเป็นภาษาองักฤษ ภาษาไทย ภาษาเกาหลีและภาษาจีนกลาง ทางโรงเรียนจะ

ท าการวเิคราะห์ค าตอบท่ีไดแ้ละจดัพิมพผ์ลสรุปจากแบบสอบถามหลงัภาคเรียนท่ีสามจบลง 

ทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559/60 

ตลอดช่วงสองสปัดาห์ท่ีผา่นมาผมไดท้ าการสมัภาษณ์นกัเรียนจ านวนมากท่ีสมคัรเขา้ขอรับทุนประจ าปีการศึกษา 2559/60 เป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดีท่ีผมไดมี้

โอกาสคุยกบันกัเรียนเก่ียวกบัเร่ืองการเล่าเรียนและการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆภายในร้ัวโรงเรียน ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีเตือนใหผ้มไดต้ระหนกัวา่นกัเรียนของเรา

เป่ียมไปดว้ยความสามารถ ผมจะท าการเขียนถึงท่านผูป้กครองในสปัดาห์น้ีเพ่ือจะแจง้ใหท้ราบถึงผลการพิจารณาทุนการศึกษาของบุตรหลานของท่านให้

ทราบต่อไป 

การแต่งตั้งบุคลากรเข้าด ารงต าแหน่งต่างๆเป็นการภายใน (ประจ าโรงเรียนและฝ่ายมธัยมศึกษา) 

ตามท่ีผมไดแ้จง้ไปในจดหมายฉบบัก่อนหนา้น้ีวา่จ านวนการเปล่ียนแปลงบุคลากรครูส าหรับปีน้ีนอ้ยมาก และจดัไดว้า่ต ่ากวา่ยอดเฉล่ียทัว่ไปเม่ือเทียบกบั 
โรงเรียนนานาชาติแห่งอ่ืนๆในประเทศไทยผมจะท าการแนะน าครูใหม่ท่ีจะเขา้มาร่วมงานกบัเราในปีการศึกษาหนา้ในจดหมายครูใหญ่ฉบบัหนา้ปลาย
เดือนพฤษภาคม 

นอกจากครูใหม่แลว้ทางโรงเรียนยงัมีการแต่งตั้งบุคลากรเขา้ด ารงต าแหน่งต่างๆเป็นการภายใน ในต าแหน่งภายใตโ้ครงสร้างใหม่และต าแหน่งผูบ้ริหาร
ระดบักลางเดิมท่ีมีอยู ่ ถือไดว้า่เป็นบททดสอบความสามารถทางดา้นวชิาชีพส าหรับครูของเรา ท าใหผ้มสามารถท่ีจะแต่งตั้งบุคลากรครูท่ีมีใหม้าด ารง
ต าแหน่งครูผูบ้ริหารระดบักลางแทนท่ีจะตอ้งสรรหาจากภายนอก 
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ต าแหน่งต่างๆดงัต่อไปน้ีจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 เป็นตน้ไป นอกจากจะมีขอ้ระบุตามหมายเหตุ: 
 ต าแหน่งผูช่้วยหวัหนา้ฝ่าย, ประจ าโรงเรียน (ขอ้มูล, ระบบและการปฎิบติัการ) - ต  าแหน่งดงักล่าวน้ีจดัไดว้า่เป็นต าแหน่งครูผูบ้ริหาร

มธัยมศึกษาท่ีตั้งข้ึนใหม่ ซ่ึงจะเขา้มาดูแลการใชข้อ้มูลต่างๆของทางโรงเรียนและดูแลระบบตา่งๆท่ีทางโรงเรียนใชอ้ยูใ่หด้ าเนินไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ผมมีความยนิดีท่ีจะประกาศวา่มิสเตอร์ รอส ยงั ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งน้ี 

 ต าแหน่งผูช่้วยหวัหนา้ฝ่าย, ประจ าโรงเรียน (ดา้นการพฒันาธุรกิจ) ต าแหน่งน้ีเป็นต าแหน่งใหม่ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือสร้างความมัน่ใจใน
ดา้นการพฒันาธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองของโปรแกรมเสริมดา้นวชิาการต่างๆ และเสน้ทางการเรียนรู้ต่างๆของโรงเรียน (เช่น คอร์สเรียน
ภาษาองักฤษเขม้ขน้, คอร์สภาคฤดูร้อน, คอร์สเรียนภาษาองักฤษวนัเสาร์ รวมถึงคอร์สเพ่ือชุมชนตา่งๆ) มิสเจมม่า กวลิเลียม ไดรั้บการแต่งตั้ง
ใหด้ ารงต าแหน่งน้ี มิสกวลิเลียม จะท างานร่วมกบัผมในฐานะครูใหญ่และมิสเตอร์โฮเวร์ิด ว ู ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาดและการพฒันาธุรกิจใน
การพฒันาโรงเรียน 

 ต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายสารสนเทศและผูจ้ดัการระบบเครือข่าย, ประจ าโรงเรียน - เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของความมุ่งมัน่อยา่งต่อเน่ืองของ
โรงเรียนท่ีจะพฒันาและก าหนดมาตรฐานเครือข่าย IT พร้อมทั้งปรับปรุงหลกัสูตรของวชิา IT ทั้งสองวทิยาเขต มิสเตอร์เดวดิ วลิเลียมส์ ไดรั้บ
การแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งน้ี 

 ต าแหน่งหวัหนา้บา้นวอลเทอร์ส ระดบัมธัยมศึกษา - เพ่ือช่วยใหท้างโรงเรียนไดป้รับปรุงการดูแลฝ่ายปกครองของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
อยา่งมีประสิทธิภาพ มิสเตอร์แอนดรูว ์วลิเล่ียม จะเขา้มารับต าแหน่งผูช่้วยฝ่ายมธัยมศึกษา ฝ่ายปกครอง แตเ่พียงผูเ้ดียว ส่วนมิสเตอร์มาร์ค โอ
เวน่ส์ จะมาต าแหน่งหวัหนา้บา้นวอลเทอร์ส 

 ต าแหน่งหวัหนา้บา้นเทยเ์ลอร์ ระดบัมธัยมศึกษา สืบเน่ืองจากการท่ีมิสเตอร์รอส ยงั ไดรั้บการแตง่ตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูช่้วยหวัหนา้ฝ่าย ดงันั้น 
มิสนิโคลา เบ็นเน็ตจึงไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นหวัหนา้บา้นเทยเ์ลอร์ 

 ต าแหน่งครูแนะแนวศึกษาต่อและท่ีปรึกษาอาชีพ ระดบัมธัยมศึกษา- เน่ืองจากมิสเตอร์มาร์ค โอเวน่ส์ ยา้ยไปด ารงต าแหน่งหวัหนา้บา้นวอล
เทอร์ส มิสเนโอมิ เคนนิงส์ จึงไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งแทน ทั้งน้ี มิสเตอร์โอเวน่ส์จะประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบัมิสเคนนิงส์จนจบปี
การศึกษาน้ี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่การส่งต่องานส าคญัของระดบัมธัยมศึกษาในหนา้ท่ีน้ีเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

 ต าแหน่งครูประสานงานวชิาหลกัสูตร BTEC ระดบัมธัยมศึกษา - สืบเน่ืองจากการท่ีทางโรงเรียนจะเปิดโปรแกรมใหม่หลกัสูตร BTEC ส าหรับ
นกัเรียนชั้นปีท่ี 12 ในเดือนสิงหาคม 2559 น้ี มิสเตอร์ริชาร์ด เกเตอร์ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นครูประสานงานวชิาและดูแลทุกดา้นท่ีครอบคลุม
เก่ียวกบัหลกัสูตรน้ี 

 ต าแหน่งหวัหนา้หมวดวชิาภาษา ระดบัมธัยมศึกษา -  ทางโรงเรียนเปิดหมวดวชิาภาษาส าหรับปีการศึกษาหนา้ซ่ึงหมวดวชิาภาษาดงักล่าวจะ
รวมเอาวชิาภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาองักฤษ EAL เขา้ไวด้ว้ยกนั หมวดวชิาภาษาดงักล่าวน้ีมิสเตอร์ริชาร์ด โคบีย ์ ท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้
หมวด 

 ต าแหน่งหวัหนา้หมวดวชิาดนตรี ประจ าโรงเรียน มิสเตอร์เจเรอม่ี เมโดวส์-เทยเ์ลอร์ ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นหวัหนา้หมวดวชิา เพื่อดูแลดา้น
การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรสาขาวชิาดนตรี ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหมวดศิลปะการแสดงต่อไป 

 ต าแหน่งนกัจิตวทิยาประจ าโรงเรียน - ดว้ยเหตุผลทางครอบครัวนกัจิตวทิยาประจ าโรงเรียนของเราคนปัจจุบนั มิสอนันา คาราซจะเดินทาง
กลบัไปยงัประเทศบา้นเกิดของเธอท่ีสหรัฐอเมริกาหลงัจากจบปีการศึกษาน้ี โดยมีมิสแอชลีย ์ คียส์ จากสหรัฐอเมริกา มาด ารงต าแหน่งแทน 
มิสคียส์สัง่สมประสบการณ์ดา้นการเป็นนกัจิตวทิยาทั้งในโรงเรียนและในคลินิกซ่ึงจะมาช่วยพฒันางานดา้นจิตวทิยาประจ าโรงเรียนใหดี้ยิง่ข้ึน 

 ต าแหน่งครูประสานงาน SEN ประจ าโรงเรียน - เพ่ือท าใหม้ัน่ใจไดว้า่งานดา้นการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษทางดา้น
การเรียนไดรั้บการตอบสนองประสิทธิภาพมิสเตอร์จอห์น รอส ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งครูประสานงานSEN ประจ าโรงเรียน ตั้งแต่
เร่ิมภาคเรียนท่ีสองในเดือนมกราคม 2559 ท่ีผา่นมา 
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การแต่งตั้งบุคลากรเข้าด ารงด าแหน่งต่าง ๆ ภายในฝ่ายประถมศึกษา 

 ต าแหน่งผูช่้วยหวัหนา้ฝ่ายประถมศึกษา (ฝ่ายวชิาการ) วทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ปาร์ค มิสซิสเจนนิเพอร์ ฮนัทส์ลียซ่ึ์งปัจจุบนัด ารงต าแหน่งดงักล่าว
และเป็นครูประจ าชั้นปีท่ี 3 แต่เน่ืองจากเหตุผลทางดา้นครอบครัวท าใหต้อ้งเดินทางกลบัประเทศองักฤษหลงัจากปิดภาคเรียนในปีการศึกษาน้ี 
ทั้งน้ีในปีการศึกษาหนา้มิสเคอร์ร่ี โดโนแวนไดรั้บการแตง่ตั้งใหด้ ารงต าแหน่งแทน 

 ต าแหน่งผูป้ระสานงานหลกัสูตรดา้นทกัษะการอ่านเขียนและความคิดสร้างสรรค ์ วทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ปาร์ค ทางโรงเรียนไดแ้ต่งตั้งใหมิ้สแอน
นา ฮทัช่ิงส์เขา้ด ารงต าแหน่ง หลงัจากท่ีมิสเจมม่า กวลิเล่ียมยา้ยไปด ารงต าแหน่งผูช่้วยหวัหนา้ฝ่ายประถมศึกษา   

 ต าแหน่งผูป้ระสานงานภาควชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ปาร์ค ทางโรงเรียนไดแ้ต่งตั้งใหมิ้สเตอร์เจม่ี เฟลคค ์ เขา้ด ารง
ต าแหน่ง หลงัจากท่ีมิสเคอร์ร่ี โดโนแวนยา้ยไปด ารงต าแหน่งผูช่้วยหวัหนา้ฝ่ายประถมศึกษา 

 
ครูประจ าช้ันนักเรียนระดบัประถมศึกษาในปีการศึกษา 2559/60  
เน่ืองจากใกลถึ้งเวลาท่ีจะเร่ิมปีการศึกษาใหม่แลว้ นกัเรียนระดบัประถมศึกษาไดเ้ร่ิมโปรแกรมการเตรียมความพร้อมส าหรับการเล่ือนชั้น เพ่ือใหน้กัเรียน
ไดเ้ตรียมตวัเร่ืองการยา้ยสถานท่ีเรียน (ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นปีท่ี 1) หรือการเปล่ียนหอ้งเรียน/ครูประจ าชั้น (ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นปีท่ี 2-5) ทาง
โรงเรียนขอแจง้รายช่ือครูประจ าชั้นนกัเรียนของทั้งสองวทิยาเขตประจ าปีการศึกษา 2559/60 ดงัน้ี  
 

ระดบัเตรียมอนุบาลและอนุบาล (วทิยาเขตรามค าแหง)  มิสซมัเมอร์ มิสเตอร์ริทร่ี มิสชาลี และ มิสอริสนั (ซ่ึงจะยงัคงสอนวชิาพลศึกษาท่ีโรงเรียน
ต่อไป)  

ระดบัรีเซ็ปซัน่     มิสเฮเลย ์ 
ระดบัชั้นปีท่ี 1     มิสเตอร์ลุกคแ์ละมิสโซฟี 
ระดบัชั้นปีท่ี 2     มิสเตอร์เจม่ี เฟลคค ์ 
ระดบัชั้นปีท่ี 3     มิสพาลน่า ดาฟดา้ 
ระดบัชั้นปีท่ี 4     มิสเตอร์จอห์น รอสส์  
ระดบัชั้นปีท่ี 5     มิสแอนน่า ฮทัช่ิงส์ และ มิสเตอร์แดเนียล ไวท ์ 
ระดบัชั้นปีท่ี 6     มิสเคอร์ร่ี โดโนแวน (มิสเจมม่า กวลิเล่ียมจะสอน 1 วนัต่อสปัดาห์) 

นกัเรียนทุกคนจะไดรั้บจดหมายตอ้นรับจากครูประจ าชั้นคนใหม่ในเร็ว ๆ น้ี    

ตามรายช่ือขา้งตน้ หลงัจากท่ีกระผมไดพ้ดูคุยปรึกษากบัหวัหนา้ทีมฝ่ายประถมศึกษารวมถึงความคิดเห็นต่าง ๆ จากท่านผูป้กครองแลว้นั้น ทางโรงเรียน
จึงไดด้ าเนินการควบรวมชั้นเรียนใหเ้หลือเพียงหน่ึงหอ้งเรียนในบางระดบัชั้นส าหรับปีการศึกษาหนา้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนของ
แต่ละบุคคลและการท างานเป็นกลุ่ม รวมถึงเป็นการเพ่ิมโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนนกัเรียนอ่ืน ๆ มากข้ึน ทั้งน้ีหากท่าน
ผูป้กครองมีขอ้สงสยัประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี้ มิสฮาน่า เบนเน็ตต ์ท่ีอีเมล ์hbennett@bromsgrove.ac.th    

โครงสร้างบุคลากรบริหารงานหอพกันักเรียน 
เน่ืองดว้ย มิสเตอร์เดวดิ วลิเล่ียม ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใหม่คือ ผูอ้  านวยการฝ่ายสารสนเทศและผูจ้ดัการระบบเครือข่าย ทั้งน้ีหลงัจากท่ีกระผม
ไดพ้ดูคุยปรึกษากบัฝ่ายบริหารระดบัสูงรวมถึงคณะกรรมการบริหารแลว้ จึงถือโอกาสน้ีปรับโครงสร้างบุคลากรบริหารงานหอพกันกัเรียนใหม่
ดงัต่อไปน้ี 
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Bromsgrove International School Thailand  

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 เป็นตน้ไป ต าแหน่งผูอ้  านวยการหอพกันกัเรียนถูกแยกเป็น 2 ต าแหน่ง ไดแ้ก่  
  หวัหนา้หอพกันกัเรียนระดบัตน้ (ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงระดบัชั้นปีท่ี 8) โดยทางโรงเรียนไดแ้ต่งตั้งใหมิ้สเจมม่า กวลิเล่ียมเป็นผูด้  ารง

ต าแหน่งดงักล่าว ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นตน้มา มิสกวลิเล่ียมไดป้รับปรุงและพฒันางานดูแลนกัเรียนหลงัเลิกเรียนและงานฝ่ายปกครองนกัเรียน
ประจ าระดบัชั้นประถมศึกษา ซ่ึงการจดัสรรคต์ารางเวลาท าการบา้นและอ่ืน ๆ ไดเ้พ่ิมการมีส่วนร่วมของนกัเรียนรวมถึงความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

 หวัหนา้หอพกันกัเรียนระดบัปลาย (ตั้งแต่ระดบัชั้นปีท่ี 9 –13) ทางโรงเรียนมีความยนิดีแตง่ตั้งมิสจอร์จีน่า ดรูว ์ ใหด้ ารงต าแหน่งดงักล่าว พร้อมทั้ง
รับต าแหน่งแทนมิสเตอร์วลิเล่ียมในดา้นของหวัหนา้ฝ่ายหอพกัชาย ซ่ึงมิสดรูวมี์ศกัยภาพสูงท่ีจะเป็นหวัหนา้ฝ่ายหอพกัชายไดอ้ยา่งดีเยีย่ม  

 

เป็นท่ีแน่นอนวา่หอพกันกัเรียนจะยงัคงแยกเป็นทั้งชายและหญิงเช่นเดิม แต่อยา่งไรก็ตามทางโรงเรียนมีความมัน่ใจอยา่งยิง่วา่โครงสร้างบุคลากร
บริหารงานหอพกันกัเรียนแบบใหม่จะสามารถพฒันางานดา้นการดูแลเอาใจใส่นกัเรียนของหอพกันกัเรียนทั้งหมดเพ่ือนกัเรียนทุกคน โดยไม่ค านึงถึงอายุ
และเพศ ขณะน้ีครูทั้งสองท่านก าลงัท างานร่วมกบัมิสเตอร์วลิเล่ียมและทีมงานของหอพกันกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือใหก้ารเปล่ียนแปลงในเดือนสิงหาคมท่ี
จะถึงน้ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เม่ือเร่ิมปีการศึกษาใหม่ครูทั้งสองท่านจะเขียนจดหมายถึงท่านผูป้กครองเพ่ืออธิบายแผนงานและกิจกรรมใหม่ ๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึนภายในหอพกันกัเรียนต่อไป 
 
การแข่งขนักฬีาโฟบิเซียของระดบัประถมศึกษา 
ทางโรงเรียนมีความยนิดีท่ีจะเรียนใหท่้านทราบวา่ โรงเรียนจะเป็นเจา้ภาพในการจดัการแข่งขนักีฬาโฟบิเซียเกมส์รุ่นอายไุม่เกิน 11 ปี กลุ่ม ซี ตั้งแต่วนัท่ี 
26 – 29 พฤษภาคม 2559 น้ี ในดา้นการเตรียมความพร้อมและการอบรมทีมก าลงัด าเนินการไปไดด้ว้ยดี ทั้งน้ีคณะครู นกัเรียน และผูป้กครองต่างรู้สึก
ต่ืนเตน้มากข้ึนเร่ือย ๆ ทางโรงเรียนขอเชิญชวนทุกท่านเขา้ร่วมเป็นก าลงัใจใหแ้ก่นกัเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นปีท่ี 4-7 ส าหรับการแขง่ขนัในคร้ังน้ี รายละเอียด
เพ่ิมเติมจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั  
 
พธีิมอบประกาศนียบตัรและกจิกรรมแฟมลิีบ่าร์บีควิ  
โอกาสน้ีกระผมขอเรียนแจง้กิจกรรมส าคญัท่ีจะเกิดข้ึนในวนัสุดทา้ยของปีการศึกษาน้ี ไดแ้ก่ พิธีมอบประกาศนียบตัรประจ าปี จดัข้ึนท่ีหอประชุม OSC 
Performing Arts Centre ตั้งแต่เวลา 9.30 น. จนถึง 12.00 น. จากนั้นจะมีกิจกรรมแฟมิล่ีบาร์บีคิวส าหรับท่านผูป้กครอง นกัเรียนและคณะครู เพ่ือเป็นการ
ส่งทา้ยปีการศึกษา กิจกรรมด าเนินเร่ือยไปจนถึงเวลา 14.00 น. โรงเรียนเลิก นกัเรียนทุกคนเดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ  
 
ขอแสดงความนบัถือ  

 

ดร.แดน มวัร์ 

ครูใหญ่ &หวัหนา้ฝ่ายบริหาร  


