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Brookes UK จัดให้มีสภาพแวดล้อมแบบครอบครัวท่ีรวมเอาวิธี
การสอนและการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ท่ี Brookes เป้า
หมายของเราคือให้นักเรียนมีความสุขในโรงเรียนและเติบโตใน
ความดูแลของเรา ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงในครอบครัวของเรา 
เด็กแต่ละคนได้รับการยอมรับในฐานะปัจเจกบุคคลหน่ึง และเรา
ปรับการศึกษาเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขา 
ตลอดเส้นทางการศึกษา เด็ก ๆ ของเราไม่เพียงแค่พัฒนาด้าน
วิชาการเท่าน้ัน แต่ยังพัฒนาในด้านการเป็นพลเมืองโลกอีกด้วย 
ผ่านการปลูกฝังโลกทัศน์และกลายเป็นสมาชิกของสังคมผู้ซ่ึงโดด
เด่นจากฝูงชนอย่างแท้จริง

Brookes United Kingdom 
(UK) เป็นโรงเรียนท่ีต้ังเป็น

อิสระเอกเทศท่ีอบอุ่นและเป็น
มิตร ท่ีให้บริการท้ังรูปแบบ

ไปเช้าเย็นกลับและอยู่ประจำา 
โดยมีการเปิดสอนหลักสูตร 

GCSE และ IGCSE ในรูปแบบ
โรงเรียนนานาชาติ

ภารกิจ
นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนในสภาพแวดล้อมท่ี
เอาใจใส่และให้โอกาสในการเรียนรู้เก่ียวกับตนเองและ
ได้ทำาในส่ิงท่ีพวกเขาหลงใหล นักเรียนและครูของเรา
มาจากพ้ืนเพท่ีหลากหลาย และเราเช่ือมต่อวิทยาเขต
อ่ืน ๆ ของพวกเราไปท่ัวโลก เพ่ือเรียนรู้เก่ียวกับโลก
จากโลกใบน้ี เราสร้างแรงบันดาลใจและสอนนักเรียน
เก่ียวกับปัญหาระดับโลกด้วยการเช่ือมโยงแนวคิดและ
เร่ืองราวในท้องถ่ิน เรามุ่งม่ันท่ีจะใช้สภาพแวดล้อมของ
เราเป็นเคร่ืองมือและผืนผ้าใบสำาหรับการเรียนรู้และ
การปฎิบัติ

โลกแห่งความม่ันใจในตนเองตลอดชีวิตของผู้
เรียนได้เช่ือมต่อกันและเป็นแรงบันดาลใจใน
การช่วยเหลือผู้อ่ืน

จากความท้าทายและโอกาสในการเป็นผู้นำาต่าง 
ๆ เราช่วยให้นักเรียนค้นพบความความชอบของ
พวกเขา พัฒนาบุคลิกของพวกเขา และเข้าใจ
การเช่ือมโยงกับผู้อ่ืนและสังคม เราสนับสนุน
ความคิดสร้างสรรค์ สร้างบุคลิกภาพ และ
พัฒนาการเช่ือมต่อเพ่ือส่งต่อประสบการณ์การ
เรียนรู้ทางการศึกษาท่ียอดเย่ียม

วิสัยทัศน์และคุณค่า

สถานท่ีท่ีสร้างความ
เปล่ียนแปลงให้กับเด็กในช่ัวข้าม
คืน ความเป็นผู้นำาท่ีน่าท่ึงโดยมุ่งเน้น
การพัฒนาเด็กในทุกทาง จำานวน
นักเรียนต่อครูน้อยทำาให้สามารถดึง
ส่ิงท่ีดีท่ีสุดออกมาจากเด็กแต่ละคน 
กลุ่มการศึกษาจัดให้มีโอกาสระดับ
โลกในสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ในท้องถ่ินขนาดเล็กท่ีซ่ึงยกย่อง
ชมเชยความเป็นตัวของตัวเอง

 - R. Sheppard, ครอบครัว Brookes UK 



ท่ีต้ัง
บิวรี่ เซนต์เอดมันด์ เมืองซัฟฟอล์ก สหราชอาณาจักร

ก่อต้ังเม่ือ
ปี 1982

เพศ
สหศึกษา

ความเช่ือ
ไม่สังกัดนิกาย

นักเรียนประจำ�
มี

นักเรียนท่ัวไป
(ไปเช้าเย็นกลับ)

มี

ได้รับการรับรอง
- สมาคมโรงเรียนประจำา
- สมาคมโรงเรียนเอกชน 

จำ�นวนนักเรียนสูงสุดท่ีรับได้
150 คน

นานาชาติ %
10

ขนาดช้ันเรียนโดยเฉล่ีย
16:1

หลักสูตรหลัก
หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของชาติ
GCSE เเละ IGCSE
เตรียม GCSE, EFL เเละ AEP

ข้อกำ�หนดด้�นภ�ษ�
อังกฤษ

- อายุ 5-9 ปี: IELTS 4.0
- อายุ 10-11 ปี: IELTS 4.5-5.0

ทุนการศึกษา
มี

อายุ
 2-16 ปี

ปี
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Brookes UK ต้ังอยู่ในชนบทท่ีสวยงามของ Suffolk ซ่ึง
โรงเรียนเป็นเจ้าของเองบนพ้ืนท่ีแปดเอเคอร์ Brookes 
UK มีพ้ืนท่ีกลางแจ้งใหญ่ท่ีสุดในสภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภัย

ใกล้กันน้ันมี Cambridge University ท่ีมีช่ือเสียงระดับ
โลก Newmarket เมืองข่ีม้า กรุงลอนดอนและ Bury 
St Edmunds ท่ีอุดมไปด้วยวัฒนธรรม สถานท่ีต้ังของ
โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าเดินป่าและทำา
กิจกรรมกลางแจ้งในช่วงสุดสัปดาห์ ในขณะเดียวกันก็มี
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีคึกคักในบริเวณใกล้เคียง

ท่ีต้ังโรงเรียน

จุดเด่นของตำาแหน่งท่ีต้ัง
• 3 ไมล์จากเมือง Bury St Edmunds อันเก่าแก่ของอังกฤษ
• ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 30 นาทีไปยัง Cambridge และ 20 นาทีจาก Newmarket
• 1 ช่ัวโมงคร่ึงในการเดินทางไปยังลอนดอน
• 1 ช่ัวโมงจาก Norfolk Broads พ้ืนท่ีชุ่มน้ำาท่ีได้รับการคุ้มครองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสหราชอาณาจักรและเส้นทางน้ำาในแผ่นดินท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับสาม

• ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
• ส่ิงอำานวยความสะดวกด้าน IT ท่ีล้ำาสมัย 

(Apple Workshop)
• สตูดิโอศิลปะ
• พ้ืนท่ีทางสังคม
• สนามเทนนิส
• หอพักนักเรียน
• สนามกีฬา
• สนามบาสเกตบอล

ส่ิงอำานวยความสะดวก
• ฟุตบอล
• รักบ้ี
• คริกเก็ต
• เน็ตบอล
• ว่ิงข้ามทุ่ง
• เทนนิส
• กรีฑา

การแข่งขันกีฬา

• ปีนเขา
• โรลเลอร์สเกต
• ปิงปอง
• วงดนตรีร็อค
• ชมรมทำาอาหาร
• ชมรมศิลปะและหัตถกรรม

กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร

Bury St Edmunds เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม
ของ Suffolk ตะวันตกและดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มา
ร่วมงานประจำาปีท่ีโด่งดังอย่างงานคริสมาสต์ เธียร์เตอร์
รอยัล (1819) และงานเทศกาล Bury ท่ีจัดข้ึนทุกเดือน
พฤษภาคม นักเรียนจะได้เพลิดเพลินกับคอนเสิร์ต การ
แสดง การเต้นรำา และดอกไม้ไฟอันตระการตา นักเรียน
จะสามารถเดินทางไปยัง Bury St. Edmunds ซ่ึงอยู่
ห่างจากวิทยาเขตเพียง 15 นาทีได้ในวันหยุดสุดสัปดาห์
เพ่ือสรรหาความบันเทิง ช้อปป้ิง ชมภาพยนตร์ และทำา
กิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือเพลิดเพลินไปกับเพ่ือน ๆ

สนามบินที่ใกล้ที่สุด
London Stansted (STN) และ 
London Heathrow (LHR)



แหล่งท่องเท่ียวและ
กิจกรรมในท้องถ่ิน
• ภาพยนตร์
• โบว์ล่ิง
• ช้อปป้ิง
• พิพิธภัณฑ์
• คอนเสิร์ต
 • ละคร
• งานกีฬา
• งานออกร้านขายสินค้า

ทัศนศึกษาเชิง
วัฒนธรรม
• ทริปเท่ียวลอนดอนแบบหน่ึงวัน
• ทริปไปยังมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์หน่ึงวัน
• ตลาด Bury St. Edmunds 
• โบสถ์ Ely
• กีฬาผจญภัยในป่า Thetford 
• สโมสรเรือใบและกีฬาทางน้ำา Lackford 

Lakes
• Bury St Edmunds Abbey Gardens
• พิพิธภัณฑ์ Fitzwilliam 
• โบสถ์ King’s College

ข้อมูลหอพัก

• หอพักประจำาท่ีทันสมัยของเรามีห้องพัก 18 ห้อง
• มีนักเรียน 2-3 คนต่อห้องพร้อมห้องน้ำาในตัว
• แยกช้ันตามเพศ
• พ้ืนท่ีรับประทานอาหารท่ีให้บริการอาหารทุกม้ือพร้อมเคร่ืองด่ืมแบบ
ไม่จำากัด และห้องครัวทันสมัยสำาหรับให้นักเรียนใช้

• ห้องดูทีวี
• ห้องซ้อมดนตรี
• ห้องคอมพิวเตอร์
• ห้องเตรียมงานศิลป์

หอพักประจำาเป็นบ้านหลังท่ีสอง ผู้ดูแลบ้านอาศัยอยู่ในท่ีพัก 
สร้างสภาพแวดล้อมครอบครัวท่ีสะดวกสบาย ปลอดภัย ท่ีซ่ึง
นักเรียนสามารถเรียน เข้าสังคม และทำางานร่วมกันได้

ผมมีโอกาสเป็นนักเรียนต่างชาติท่ี Brookes UK ผมมา
จากเม็กซิโก และทุกคนคงจินตนาการว่ามันคงจะเป็นการยาก
ท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับการเรียนในสถานท่ีท่ีไกลจากบ้าน อย่างไร
ก็ตาม นักเรียนและครูท่ี Brookes ทำาให้เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองง่าย 
พวกเขาเป็นมิตรเสมอและทำาให้ผมรู้สึกเหมือนอยู่ท่ีบ้านนับแต่
วินาทีแรก ผมรู้สึกขอบคุณจริง ๆ ท่ีได้เจอพวกเขา ครอบครัว 
Brookes เป่ียมไปด้วยความเคารพ ไมตรีจิต และความสุข เป็น
ประสบการณ์ท่ีผมอยากกลับไปทำาซ้ำาอีก

 - Thiago Bellavista เม็กซิโก



 ค่าเรียนและค่าธรรมเนียม (2023-2024)
วันสำาคัญ

วันที่เริ่มต้นการปฐมนิเทศ
5 กันยายน 2023
วันที่เริ่มการเรียนการสอน
6 กันยายน 2023
วันที่สิ้นสุดการเรียนการสอน
5 กรกฎาคม 2024

ปิดเทอมกลางภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง
8 ธันวาคม 2023
 - 4 มกราคม 2024
ปิดเทอมกลางภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ
9 - 23 กุมภาพันธ์ 2024
ปิดเทอมภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ
22 มีนาคม - 16 เมษายน 2024
ปิดเทอมกลางภาคเรียนฤดูร้อน
27 -31 พฤษภาคม 2024

ทุนการศึกษา:
 ที่ Brookes United Kingdom เรา
มีทุนการศึกษาให้ โปรดสอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติม

ค่าเล่าเรียนและค่าอยู่ประจำา

ค่าธรรมเนียมสำาหรับนักเรียนอยู่ประจำา 7 วัน (อายุ 5-11 ปี)

ค่าธรรมเนียมสำาหรับนักเรียนไปเช้าเย็นกลับ (อายุ 5-11 ปี)

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

เคร่ืองเเบบ

เงินมัดจำาค่าเรียน

ค่าธรรมเนียมการขนส่ง

* เก็บไว้ 1,250 ปอนด์จนกว่าจะจบหลักสูตร

31,350 ปอนด์

10,450 ปอนด์ต่อเทอม

4,950 ปอนด์ต่อเทอม

200 ปอนด์

1,000 ปอนด์

2,500 ปอนด์*

80 - 175 ปอนด์ (สนามบินลอนดอน)

ความเป็นอยู่ท่ีดีของนักเรียนและเจ้าหน้าท่ี
เป็นส่ิงสำาคัญย่ิงท่ี Brookes UK และโรงเรียนยัง
ให้สภาพแวดล้อมท่ีสงบและมีความสุขสำาหรับ

การเรียนรู้

 - Leslie Haas ครูสอนภาษาเยอรมัน

เป็นเร่ืองดีท่ีได้เห็นนักเรียนทุกวัยมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน และท่ีสำาคัญท่ีสุดคือกระตือรือร้น

ท่ีจะเรียนรู้และสัมผัสกับส่ิงใหม่ ๆ

 - Sarah Elford ครูสอนวิทยาศาสตร์

  Ester สหราชอาณาจักร และ Sophia เม็กซิโก

Brookes UK เป็นประสบการณ์ท่ียอด
เย่ียม ถ้าคุณต้องการโรงเรียนขนาดเล็ก…มันดีจริง 
ๆสำาหรับการโฟกัสกับการเรียนรู้ของคุณ… การ
ทำาความรู้จักเป็นเพ่ือนทำาได้ง่ายกว่ามาก และครูก็
ให้เวลาในการอธิบายส่ิงต่าง ๆ ให้คุณฟัง

รวมทั้ง: ค่าเรียนและค่าหอพัก, กิจกรรม, กีฬา, 
อุปกรณ์การเรียน, ซักรีด, เครื่องแบบ, ผู้ดูแลและ
ประกันสุขภาพ ทั้งนี้ไม่รวมกิจกรรมและกีฬาบาง
อย่าง และไม่รวมค่าทัศนศึกษาและทัวร์



W W W . U K . B R O O K E S . O R G

Flempton Rd, Risby, Bury St Edmunds IP28 6QJ, United Kingdom
international@uk.brookes.org


