
 
 

19 August 2021 
 
Dear Parents and Guardians 
 
I hope you all had a restful summer break with your families and your children are ready for the 
new academic year ahead. 
 
Ongoing Campus Closure & Online Home Learning 
 
You will know from recent news that the COVID19 situation in Bangkok has unfortunately 
worsened over the summer holiday and Bangkok continues to be a Dark Red Zone - this will be 
next reviewed by the CCSA on 31st August 2021.  
 
This means that unfortunately the school campuses will be closed for on-site learning and Online 
Home Learning will again be in place for the start of the 2021/22 academic year, commencing 
next week on Monday 23 August 2021. I will update parents accordingly on a regular basis about 
any extensions to the period of school closure, as and when announced by the government. 
 
Your child’s Online Home Learning timetable will be shared with you by the relevant Head of 
School this week and they will also ensure that your child has all the correct username/log-ins for 
the various online learning resources and reading resources relevant to their year group. Please 
do not hesitate to contact the school should you need support with the Online Home Learning set-
up and interface.  
 
New Academic Staff 
 
I am delighted to inform you that all our new academic and boarding staff have arrived safely in 
Bangkok and are now out of their ASQ hotel and ready for work. They have been involved in both 
the new staff induction programme and the INSET training week over the past few days, getting 
ready for the start of term next week. 
 
I would like to welcome our new academic staff as listed below: 
 
EY Campus 
 
Ms. Kitti Vaughan (PN Turtles), Ms. Zahrah Al-Merei (PN Seals), Mrs. Hollie Clarke (Nursery Polar 
Bears), Ms. Bethany Crawford (Reception Whales).  
 
WP Primary School 
 
Mr. Connor Hardwick (Year 4 Owls), Ms. Misty Bunbury (Year 6 Hawks), Miss. Papitchaya (Eye) 
Mathavabhandhu (Year 3 Parrots TA). 
 
 



 
 
WP Secondary School / Whole School 
 
Mr. Simon Lightman (Head of Humanities Faculty), Ms. Jane Adams (Head of English Faculty), 
Mrs. Zoe Riley (Teacher of English), Mr. Christopher Howell (Teacher of Mathematics),  
Ms. Liliana Preda (Teacher of Mathematics), Mr. Jackson Gleeson (Teacher of Drama & English), 
Ms. Maria De La Paz Munoz Flores (Teacher of Spanish), Ms. Nan Xia (Teacher of Mandarin 
Chinese), Ms. Piyaphat (Yu) Sarichalalattanacharoen (PE TA & swimming coach), Mr. Prentice 
Speechley (Boarding Graduate Intern) and Ms. Lauren Suter (Boarding Graduate Intern). 
 
I know they will all look forward to meeting parents in person once the campuses have re-opened 
later in Term 1 and I very much wish them all the very best as they settle into their new roles at 
school. We will be sharing more details of their profiles via our social media channels over the 
coming weeks. 
 
New Catering Provider – Foodhouse 
 
For this new academic year, we have contracted Foodhouse, a new catering company to provide 
our catering services across both campuses.  
 
Foodhouse is one of the leading catering providers for the hospital sector and international school 
sectors in Thailand. Foodhouse is a joint venture between PCS, the largest multi-facility service 
providers and S&P. It originated in the UK as part of the OCS group and currently provides 
catering services at over 350 locations in the UK and over 50 locations in Thailand. Foodhouse 
will bring their extensive knowledge and experiences to provide outstanding catering provision to 
our students and staff, including investing approximately THB 1.7 million in kitchen and canteen 
improvements at both EY and WP, as well as providing a full-time nutritionist and site manager 
for both campuses. Foodhouse also gives a high level of attention to the quality control of kitchen 
food safety standards at every stage of food production, relying on the GMP Quality (Good 
Manufacturing Practice Certification), JCI, and HA. As well as this, they will run nutrition education 
events for our students to raise awareness and knowledge, as well as cultivating healthy eating 
habits in our students. 
 
Term 1 School Fees Invoice 
 
Thank you to the 80% of parents that have already paid their Term 1 2021/22 invoice. If you have 
not already done so, please ensure the invoice is settled in full by Friday 27 August 2021 at the 
very latest. If you are struggling to pay the Term 1 invoice in full, please contact my PA, K. Nancy 
at pa.hm@bromsgrove.ac.th at your earliest convenience to arrange a payment installment plan. 
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Thank you for your continued support and I very much look forward to another busy and 
successful academic year ahead. 
 
Warmest Regards, 

 
Dr. Dan Moore 
Headmaster & CEO 
 



 
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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