
 

04 November 2016 
 

Dear Parents, 
 

RE: Bromsgrove Sports Academy  - Chelsea Football Academy  
 
I am delighted to announce that following discussions earlier in the school year, 
Chelsea Football Club will be running the Football Academy, here at 
Bromsgrove.  

 
This is a great opportunity for our students to be exposed to coaching by some 
of the very best and most highly regarded football coaches in the country. All of 
who have undergone training with Chelsea Football Club and have to meet the 
expected standards of one of Europe’s most prestigious club’s. 
 
The cost for the football academy will be THB 500 per session payable to the 
school finance office (there will be 3 sessions before Christmas). Please be 
aware that in order to comply with Chelsea Football Club Foundation 
regulations, numbers will be limited and places in the academy will only be 
confirmed once payment has been made.  
 
Training sessions will start on Monday 14 November running from 3.00pm until 
4.00pm. 
 
Please do not hesitate to contact me if you have any questions at       
edye@bromsgrove.ac.th. 
 
 
Kind regards 

    
Elliot Dye 
Director of Sport and Enrichment 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Please complete and return the following slip and return directly to Mr 
Dye, or via K Tokyo in the Student Information Centre, DJ Building 

 
Student Name: ______________________________  Year Group: _________ 

Student will need to have paid in advance directly with the finance office before 
they are able to participate in an academy - a receipt showing full payment will 
need to be submitted to the coach at the start of the first official session (not the 
trial session). 

 
Signed: ___________________________________ Date: ______________ 



 

                                                                                                                                          04 พฤศจิกายน 2559 
เรียน ท่านผูป้กครอง 

 

เรื�อง กิจกรรมบรอมส์โกรฟสปอร์ตอะคาเดมี� – Chelsea Football Academy 
 

ขา้พเจา้มีความยนิดีที จะเรียนแจง้ใหท่้านทราบวา่ จากการพดูคุยก่อนหนา้นี' ในเรื องของ เชลซีฟุตบอลคลบั 
ซึ งจะจดัขึ'น ณ โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ  

 

กิจกรรมครั' งนี' ถือเป็นโอกาสที ดีสาํหรับนกัเรียนของเรา ที จะไดฝึ้กฝนและเรียนรู้เทคนิคต่างๆ จากโคช้ที มี
ความชาํนาญและเป็นที ยอมรับในวงการฟตุบอลในระดบัประเทศ ซึ งผูที้ ไดผ้่านการฝึกอบรมจากทาง เชล
ซีฟุตบอลคลบันั'น เป็นผูที้ มีคุณสมบติัตรงตามมาตาฐานของสโมสรที มีชื อเสียงที สุดของยโุรป 
 

สาํหรับการเขา้ร่วมในชมรมฟตุบอลมีค่าใชจ่้าย 500 บาทต่อ 1 คาบเรียน โดยสามารถชาํระเงินไดที้  ฝ่าย
การเงินของโรงเรียน (จะมี 3 คาบเรียนก่อนคริสตม์าส) และขอเรียนแจง้ใหท้ราบว่าเพื อใหส้อดคลอ้งกบั 
กฎระเบียบของทางเชลซีฟตุบอลคลบั สามารถรับนกัเรียนไดใ้นจาํนวนจาํกดั และจะสาํรองที เรียนให้
นกัเรียนที ชาํระค่าใชจ่้ายแลว้เท่านั'น 
 
โดยเริ มเรียนในวนัจนัทร์ที  14 พฤศจิกายนตั'งแตเ่วลา 15.00-16.00 น. 
 

หากท่านผูป้กครองมีคาํถามหรือขอ้สงสยัใดๆ สามารถติดต่อไดที้  edye@bromsgrove.ac.th. 
 
ดว้ยความเคารพอยา่งสูง 

    
มิสเตอร์เอเลียต ดายย ์
หวัหนา้ฝ่ายกีฬาและสนัทนาการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

กรุณากรอกใบตอบรับและนําส่งคนืที�มิสเตอร์ดายย์ หรือ มิสโตเกียว ได้ที�ห้อง SIC ตึก DJ 

 
ชื อนกัเรียน______________________________________________________ชั'นปี________________ 

นกัเรียนจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายกบัทางการเงินก่อนที จะเขา้ร่วมกิจกรรม และนาํใบเสร็จมาแสดงในคาบ
เรียนแรก (ที ไม่ใช่คาบทดลองเรียน)  

ลงชื อ: _______________________________________________ วนัที : _________________________ 


