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Brookes UK provides an inclusive family 
environment intertwined with a child-centred 
approach to teaching and learning. At Brookes, our 
goal is for students to be happy in school and to 
thrive in our care. As part of our family, each child is 
recognised as an individual and we personalize their 
education to meet their needs. Throughout their 
educational journey, our children develop not only 
academically but also as global citizens, nurturing 
a sense of world vision and becoming a member of 
society who truly stands out from the crowd.

Brookes United 
Kingdom (UK) is a 

warm and welcoming 
independent day 

and boarding school 
offering the GCSE and 

IGCSE curriculum in 
an international school 

setting.

Mission
Students are supported in a caring environment and given opportunities to learn 
about themselves and to take action in areas in which they are passionate. Our 
students and teachers come from diverse backgrounds and we connect globally with 
our other campuses to learn about the world, from the world. We inspire and teach 
students about global issues by connecting ideas and stories locally. We strive to use 
our environment as a tool and a canvas for learning and action.

A world of self-confident lifelong 
learners connected and inspired 
to help others.

Through leadership challenges 
and opportunities, we help 
students discover their passion, 
develop their character, and 
understand their connection to 
others and society. We espouse 
creativity, build character and 
develop connections to deliver 
exceptional educational learning 
experiences.

Vision
and Values



ท่ีต้ัง
บิวรี่ เซนต์เอดมันด์ เมืองซัฟฟอล์ก สหราชอาณาจักร

ปีท่ีก่อต้ัง 
1982

ประเภท
โรงเรียนสหศึกษา

ความเช่ือ 
ไม่นับถือนิกายใด 

นักเรียนโรงเรียนประจํา
มี 

นักเรียนแบบไปกลับ
มี 

ช้ันเรียน
ตั้งแต่ระดับเนอสเซอรี่ถึงเกรด11

อายุ 
2-17 ปี

การรับรองคุณภาพทางการศึกษา
- สมาคมโรงเรียนประจํา 
- สมาคมโรงเรียนเอกชน 

ขนาดของโรงเรียน 
มีนักเรียนประมาณ 150 คน 

สัดส่วนนักเรียนต่างชาติ
10% 

อัตราส่วนนักเรียนต่อครู
16:1 

หลักสูตรการเรียนหลัก
- หลักสูตรภาคบังคับ 
- GCSE & IGCSE 
- Pre A levels, EFL และ AEP 

เกณฑ์ความรู้ภาษา
อังกฤษ
- เกรด 5-9: IELTS 4.0 
- เกรด 10-11: IELTS 4.5 - 5.0

ทุนการศึกษา 
มี



โรงเรียนบรูกส์ สหราชอาณาจักรต้ังอยู่ในชนบทอันสวยงามของ
เมืองซัฟฟอล์ก บนพ้ืนท่ีส่วนตัวของโรงเรียนท่ีมีขนาดกว่า 8 
เอเคอร์ และมีความปลอดภัยสําหรับการทํากิจกรรมกลางแจ้ง 

โรง เรียน ต้ังอ ยู่ใก ล้ กับมหา วิทยา ลัยระ ดับโลกอ ย่าง  
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ่์ (Cambridge University) เมืองนิว
มาร์เก็ตท่ีมีช่ือเสียงด้านกีฬาข่ีม้า อีกท้ังยังอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง
ลอนดอน และเมืองแห่งวัฒนธรรมอย่างบิวร่ี เซนต์เอดมันด์  
ท่ีต้ังของโรงเรียนทําให้สะดวกต่อการออกไปเดินป่าและทํา
กิจกรรมกลางแจ้งช่วงสุดสัปดาห์ ขณะเดียวกันก็อยูไม่ไกลจาก
ความคึกคักของสถานท่ีและร้านรวงในบริเวณใกล้เคียงด้วย 

ท่ีต้ังโรงเรียน
เมืองบิวร่ี เซนต์เอดมันด์ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทาง
วัฒนธรรมของเวสต์ซัฟฟอล์ก มีเทศกาลคริสต์มาส
ประจําปีช่ือดัง เธียร์เตอร์ รอยัล (1819) และเทศกาล 
บิวร่ีซ่ึงจัดข้ึนในเดือนพฤษภาคมของทุกปีและเป็น
ท่ีรู้จักกันดีในหมู่นักท่องเท่ียว นักเรียนจะได้สนุกกับ
คอนเสิร์ต ละครเวที การเต้นรํา งานดอกไม้ไฟ และยัง
สามารถเดินทางไปยังเมืองบิวร่ี เซนต์เอดมันด์ ซ่ึงต้ัง
อยู่ห่างจากแคมปัสเพียง 15 นาทีได้ในช่วงสุดสัปดาห์ 
เพ่ือทํากิจกรรมบันเทิงต่างๆกับกลุ่มเพ่ือน ท้ังช้อปป้ิง 
ชมภาพยนตร์  และกิจกรรมอ่ืนๆอีกมากมาย

จุดเด่นของท่ีต้ังโรงเรียน
• ห่างจากเมืองประวัติศาสตร์บิวร่ี เซนต์เอดมันด์เป็นระยะทาง 3 ไมล์ 
• ขับรถเพียง 30 นาทีถึงเคมบริดจ์ และ 20 นาทีจากนิวมาร์เก็ต 
• เดินทาง 1 ช่ัวโมงคร่ึงถึงลอนดอน 
• ห่างจากจากนอร์ฟอล์กและซัฟฟอล์กบอร์ด พ้ืนท่ีชุ่มน้ําอนุรักษ์ท่ีใหญ่ท่ีสุด และมีการขนส่งทางแม่น้ําท่ีใหญ่ เป็นอันดับสามของสหราช

อาณาจักร เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง
• ห่างจากพระตําหนักซานดริงแฮม พระตําหนักชนบทของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ีสอง ประมาณ 45  นาที 

สนามบินท่ีใกล้ท่ีสุด
ท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเต็ด (STN)
และท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ (LHR)

• ฟุตบอล 
• รักบ้ี 
• คริกเก็ต 
• เน็ตบอล 
• ว่ิงวิบาก 
• เทนนิส 
• กรีฑา

การเล่นกีฬา
• ปีนหน้าผา 
• โรลเลอร์สเก็ต 
• เรือใบ
• ปิงปอง 
• วงดนตรีร็อค
• ชมรมทําอาหาร
• ชมรมศิลปะและงานฝีมือ

กิจกรรมนอกหลักสูตร
• ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
• ห้อง IT ทันสมัย (Apple Workshop) 
• สตูดิโอศิลปะ 
• พ้ืนท่ีสําหรับสังสรรค์ 
• บ้านพัก 
• ห้องครัว 
• สนามเทนนิส 
• สนากีฬา 
• สนามบาสเก็ตบอล

ส่ิงอํานวยความสะดวก



A haven that transforms children 
overnight. Amazing leadership with a 
focus on developing the whole child. Low 
student to teacher ratios gives the ability 
to get the best out of each child. Education 
group provides global opportunities in 
a small local school environment, where 
individuality is celebrated.
- R. Sheppard, Brookes UK Parent

• ท่ีพักท่ีเพ่ิงสร้างใหม่ของเรามีห้องกว่า 18 ห้อง 
• ห้องพักมีห้องน้ําในตัว นักเรียนพักได้ 2-3 คนต่อห้อง  
• ท่ีพักแยกช้ันชาย-หญิง 
• มีอาหารให้ครบทุกม้ือ และมีครัวทันสมัยให้นักเรียนใช้ได้ 
• ห้องดูทีวี 
• ห้องซ้อมดนตรี 
• ห้องคอมพิวเตอร์ 
• ห้องศิลปะ 

ท่ีพักของเราน้ันเปรียบเสมือนบ้านในต่างแดนของนักเรียน โดยแต่ละแห่งจะมีผู้ปกครอง
คอยประจําอยู่ทําให้บ้านอบอุ่น ปลอดภัย และช่วยสร้างบรรยากาศแบบครอบครัว ทําให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ ได้เข้าสังคม และทํางานร่วมกับคนอ่ืนได้ 

บ้านในต่างแดนของคุณ • เท่ียวแบบวันเดียวในลอนดอน 
• เท่ียวแบบวันเดียวท่ีมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 
(Cambridge University)

• เท่ียวตลาดบิวร่ี เซนต์เอดมันด์ (Bury St. 
Edmunds Markets)

• เย่ียมชมวิหารอีลี (Ely Cathedral) 
• เล่นกีฬาท่ี Thetford Forest Adventure 
• เล่นกีฬาทางน้ําท่ี Lackford Lakes 
Sailing and Water Sports Club 

• เย่ียมชม Bury St Edmunds Abbey 
Garden 

• เท่ียวพิพิธภัณฑ์ฟิตซ์วิลเลียม (Fitzwilliam 
Museum) 

• เย่ียมชมโบสถ์คิงส์คอลเลจ (King’s 
College Chapel) 

ทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม

สถานท่ีท่องเท่ียวท้องถ่ิน
และกิจกรรมต่างๆ
• ชมภาพยนตร์ 
• โบว์ล่ิง 
• ช้อปป้ิง 
• พิพิธภัณฑ์ 
• คอนเสิร์ต 
• ละครเวที 
• กิจกรรมกีฬา 
• งานแฟร์ 
• แคมป้ิง



It is lovely to see students of all
ages interacting with each other and

most importantly are eager to learn and
experience new things.

Well-being of the students and
staff is paramount at Brookes UK and

the school offers a calm and happy
environment for learning.
- Leslie Haas, German Teacher

- Sarah Elford, Science Teacher

ทุนการศึกษา:
โรงเรียนบรูกส์ สหราชอาณาจักรมีทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน 
กรุณาติดต่อโรงเรียนสําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม

ค่าเล่าเรียนพร้อมท่ีพักและอาหาร

ค่าท่ีพักและอาหารสําหรับ 7 วัน (เกรด 5-11)

ค่าใช้จ่ายสําหรับนักเรียนแบบไปกลับ (เกรด 5- 11)

ค่าสมัครเรียน

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

ค่ามัดจําการตอบรับเข้าเรียน

ค่าเดินทาง

ปฏิทินการศึกษา

วันปฐมนิเทศ
 3 กันยายน 2022 

วันเร่ิมเรียน
 5 กันยายน 2022 

วันสุดท้ายของการเรียน 
7 กรกฎาคม 2023 

ช่วงปิดเทอมฤดูหนาว 
9 ธันวาคม 2022 - 3 มกราคม 
2023 

ช่วงปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิ
25 มีนาคม 2023 -17 เมษายน 
2023

*ทางโรงเรียนจะเก็บเงิน 1,250 ปอนด์ไว้จนกว่าจะเรียนจบคอร์ส

31,350 ปอนด์ 

10,450 ปอนด์ต่อเทอม 

4,950 ปอนด์ต่อเทอม

200 ปอนด์ 

1,000 ปอนด์

2,500 ปอนด์*

80-175 ปอนด์ (สนามบินในลอนดอน)

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย (2022 -23)
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