
 
19 สิงหาคม 2021 

เรียน ท่านผูป้กครอง 
 
ผมหวงัวา่ท่านและครอบครัวไดพ้กัผอ่นในวนัหยดุภาคฤดูร้อนอยา่งเตม็ท่ีและนกัเรียนต่างเตรียมความพร้อมส าหรับปีการศึกษา
ใหม่ท่ีก าลงัจะมาถึง 
 
ท่านคงไดท้ราบข่าวสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ในกรุงเทพมหานครวา่ มีความน่าเป็นห่วงมากยิง่ข้ึนกวา่เดิม 
นบัจากช่วงวนัหยดุภาคฤดูร้อนท่ีผา่นมา และกรุงเทพฯยงัคงเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงสีแดงเขม้ ซ่ึงศูนยบ์ริหารสถานการณ์โควดิ19 จะมีการ
พิจารณาอีกคร้ังหน่ึงในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2021น้ี 
 
ดงันั้นโรงเรียนจะยงัคงตอ้งปิดและจดัการเรียนการสอนทางออนไลน์ต่อไปในวนัเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2021/22  เร่ิมในวนั
จนัทร์ท่ี 23 สิงหาคม 2021 โดยผมจะเรียนใหท่้านทราบเป็นระยะๆ เก่ียวกบัการขยายเวลาปิดโรงเรียน และเม่ือรับทราบประกาศ
ของทางรัฐบาล 
 
ภายในสปัดาห์น้ี หวัหนา้ฝ่ายวชิาการของโรงเรียน จะส่งตารางเรียนของบุตรหลานท่าน พร้อมกบั username ในการเขา้สู่ระบบ
การเรียนและการอ่านทางออนไลน์ของชั้นเรียนใหม่ กรุณาติดต่อทางโรงเรียนหากท่านตอ้งการความช่วยเหลือเก่ียวกบัการตั้งค่า
และการเช่ือมต่อ ส าหรับการเรียนทางออนไลนจ์ากท่ีบา้น 
 
บุคลากรใหม่ทางดา้นวชิาการ 
 
ผมมีความยนิดีท่ีจะแจง้ใหท่้านทราบวา่ บุคลากรใหม่ทางดา้นวชิาการและหอพกัทุกท่าน ไดเ้ดินทางมาถึงประเทศไทยโดยสวสัดิ
ภาพ ส้ินสุดการกกัตวัท่ีโรงแรมและพร้อมส าหรับการท างานแลว้ บุคลากรใหม่ทั้งหมดไดเ้ขา้ร่วมการปฐมนิเทศ และเขา้รับการ
อบรมในสปัดาห์ INSET ในช่วง 2-3 วนัท่ีผา่นมา เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดภาคเรียนใหม่สปัดาห์หนา้ 
 
ผมขอตอ้นรับบุคลากรใหม่ ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
 
วทิยาเขตรามค าแหง 
 
มิส คริสทีน วอห์น (PN Turtles), มิส ซ่าร่าห์ อลั-เมอเร่ (PN Seals), มิสซิส ฮอลล่ี คลา๊ก (Nursery Polar Bears), มิส เบ็ธธาน่ี ครอว์
ฟอร์ด (Reception Whales)  
 



 
วทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ปาร์ค ระดบัประถมศึกษา 
 
มิสเตอร์ คอร์เนอร์ ฮาร์ดวคิ (Year 4 Owls), มิส มิสต้ี บนัเบอร่ี (Year 6 Hawks), มิส ปพิชญา มทัวพนัธุ (อาย) (Year 3 Parrots TA) 
 
วทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ปาร์ค ระดบัมธัยมศึกษา/ทั้งโรงเรียน 
 
มิสเตอร์ ไซมอน ไลทแ์มน (Head of Humanities Faculty), มิส เจน อดมัส์ (Head of English Faculty), มิสซิส โซ ไรลีย ์(Teacher 
of English), มิสเตอร์ คริสโตเฟอร์ โฮเวลล ์(Teacher of Mathematics),  มิส ลิเลียน่า พรีดา (Teacher of Mathematics),  
มิสเตอร์ แจ๊คสนั กลีสนั (Teacher of Drama & English), มิส มาเรีย เดอ ลา ปาซ มูโนซ เฟลอร์ (Teacher of Spanish), มิส หนาน 
เซ่ีย (Teacher of Mandarin Chinese), มิส ปิยาพทัธ์ ศรีชลารัตนเจริญ (ย)ู (PE TA & swimming coach), มิสเตอร์ เพลน็ทิช สปีซลีย ์
(Boarding Graduate Intern) และ มิส ลอเร็น ซูเธอร์ (Boarding Graduate Intern). 
 
ผมทราบวา่คุณครูทุกท่านตั้งตารอท่ีจะพบปะกบัท่านผูป้กครองเม่ือโรงเรียนสามารถเปิดไดอี้กคร้ัง และผมหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่
คุณครูทุกท่านจะสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบับทบาทหนา้ท่ีใหม่ในโรงเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยทางโรงเรียนจะเผยแพร่รายละเอียด
เก่ียวกบัคุณครูแต่ละท่าน ผา่นช่องทางการส่ือสาร ทางออนไลน์ ในสปัดาห์ต่อๆไป 
 
ผูใ้หบ้ริการอาหารรายใหม่ - ฟู๊ ดเฮาส์ 
 
ในปีการศึกษาใหม่น้ี โรงเรียนไดท้ าสญัญากบับริษทัฟู๊ ดเฮาส์ เพ่ือใหบ้ริการอาหารแก่ทั้งสองวทิยาเขต 
 
ฟู๊ ดเฮาส์ เป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นบริการอาหารและการจดัเล้ียง ส าหรับกลุ่มโรงพยาบาลและกลุ่มโรงเรียนในประเทศไทย ฟู๊ ดเฮาส์
เป็นกิจการท่ีร่วมการลงทุนระหวา่งบริษทั PCS ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกแบบครบวงจรท่ีใหญ่ท่ีสุด และ
บริษทั S&P ฟู๊ ดเฮาส์มีตน้ก าเนิดจากสหราชอาณาจกัรโดยเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม OCS ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นอาหาร
และการจดัเล้ียงมากกวา่ 350 แห่งในสหราชอาณาจกัร และมากกวา่ 50 แห่งในประเทศไทย ฟู๊ ดเฮาส์ไดน้ าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีมากมาย เพ่ือใหบ้ริการดา้นอาหารแก่นกัเรียนและบุคลากรของโรงเรียน รวมถึงการลงทุนกวา่ 1.7 ลา้นบาท  
ในการปรับปรุงหอ้งครัวและโรงอาหารทั้งท่ีวทิยาเขตรามค าแหงและวทิยาเขตวนิดเ์ซอร์ปาร์ค อีกทั้งยงัมีนกัโภชนาการและ
ผูจ้ดัการประจ าอยูท่ั้งสองวทิยาเขต ฟู๊ ดเฮาส์ใหค้วามส าคญักบัการควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภยัในทุกขั้นตอน
ของการปรุงอาหาร โดยไดรั้บมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice Certification), JCI และ HA นอกจากน้ี ฟู๊ ดเฮาส์
จะจดักิจกรรมเพ่ือใหค้วามรู้ดา้นโภชนาการ เพ่ือสร้างความตระหนกัและความรู้เก่ียวกบัการสร้างสุขนิสยัการกินเพ่ือสุขภาพ 
ใหแ้ก่นกัเรียนของเรา 
 



 
ใบแจง้หน้ีค่าธรรมเนียมเทอม 1 
 
ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผูป้กครองกวา่ 80% ท่ีไดช้ าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของเทอมท่ี 1 ปีการศึกษา 2021/22 หากท่าน
ยงัไม่ไดช้ าระ ขอความกรุณาท่านผูป้กครองช าระค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน ภายในวนัศุกร์ท่ี 27 สิงหาคม 2021 หากท่านประสบ
ปัญหาในการช าระเงินเตม็จ านวน กรุณาติดต่อคุณแนนซ่ี ผา่นทางอีเมล pa.hm@bromsgrove.ac.th เพ่ือจดัท าแผนการแบ่งช าระ
เงินต่อไป 
 
ขอขอบคุณท่านผูป้กครองส าหรับการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง และผมตั้งตารอพบกบัความส าเร็จในปีการศึกษาใหม่ท่ีก าลงัจะ
มาถึงน้ี 
 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
ดร แดน มวัร์ 
ครูใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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