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Bromsgrove International School  
Intensive English Camp  

 

Based on our key principles of flair, discipline and academic rigour, Bromsgrove International 

School is proud to offer an intensive English language programme. It is specifically designed for 

Thai and South East Asian children aged between 4 and 6 years. The programme will develop 

students' English language skills to a level that allows them to access the British Curriculum, 

either at BIST or at other leading international schools. Reading, writing, speaking and listening 

are at the heart of our programme.  Children will be taught 25 hours of lessons a week by our 

outstanding, UK-trained teachers, all of whom are native English speakers. Children consolidate 

their understanding in art, drama, PE and sensory play lessons, which are all taught in English. In 

addition, children's language development is supported and extended beyond the classroom in 

the variety of extra-curricular activities BIST is able to offer.  

 

Summary of Camp 

 

 Date: 14
th

 March 2016 – 1
st
 April 2016 (3 weeks) 

 Ages: 4 – 6 years old 

 Deadline for signup is 26
th

 February 2016 

 Camp will run on the BIST EY campus, with its own children’s football pitch, swimming 

pool and play area, easily accessible from central Bangkok. Students will also have 

access to the BIST WP campus,  a state-of-the-art teaching, sports and arts facility 

located on an 18 hole golf course in Minburi, Bangkok  

 Students will experience being part of a British International School learning community 

comprising over 27 student nationalities 

 The maximum class size is 15 children 

 The camp will be run by native English speaking teachers  

 Students will  receive 25 hours of Intensive English tuition per week, most lessons will 

be focused purely on language acquisition but some will look at how to apply this 

language in other areas of the curriculum 

 Small class sizes will enable each student to receive personalised learning from our 

qualified and experienced teachers 

 A range of activities will be offered in conjunction with academic lessons 
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Costs 

Registration Fee: 2,000 THB (Non-Refundable) 

25,000 THB (Including a camp polo shirt, a snack, lunch and accident insurance) 

 

Additional benefits for a student attending the Camp who wishes to apply for a place in 

Bromsgrove International School (and who meets the usual entry criteria for the school): 

 Usual application fee of 5,000 THB waived   
 50% Discount (THB 50,000) on Registration fee  
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โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ 

อินเทนซีฟ อิงลชิ แคมป์/ แคมป์ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟมคีวามมุง่มัน่ที่จะให้นกัเรียนมีความฉลาดหลกัแหลม มีระเบียบวนิยั และได้รับการ

เรียนการสอนอยา่งเข้มข้น ทางโรงเรียนจึงจดัให้มีแคมป์ภาษาองักฤษแบบเข้มข้น ซึง่เป็นหลกัสตูรพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อ

นกัเรียนคนไทย และนกัเรียนในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเชียงใต้ อายรุะหวา่ง 4-6 ปี โปรแกรมนีจ้ะช่วยเสริมทกัษะของนกัเรียน

ด้านภาษาองักฤษในระดบัท่ีนกัเรียนจะสามารถผา่นการทดสอบ เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนระบบองักฤษได้ ไมว่า่จะเป็นท่ี

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ หรือโรงเรียนนานาชาติชัน้น าทัว่ไป ทกัษะการอา่น, การเขยีน, การพดู และการฟังถือเป็นหวัใจ

ของโปรแกรมของเรา นกัเรียนจะได้เรียนรู้บทเรียนภาษาองักฤษตลอด 25 ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ โดยคณุครูที่ได้รับการฝึกฝนจาก

ประเทศสหราชอาณาจกัร ซึง่เป็นคณุครูเจ้าของภาษา นกัเรียนจะได้เรียนรู้ในหลากหลายวิชาเฉพาะทางเช่น ศิลปะ, การแสดง, 

พละศกึษา และบทเรียนการเลน่เก่ียวกบัสมัผสัทัง้ 5 โดยจะใช้ภาษาองักฤษในการสอน นอกจากนี ้ การพฒันาด้านภาษาของ

นกัเรียนจะได้รับการสนบัสนนุ และเพิ่มพนูนอกเหนือจากในชัน้เรียน โดยนกัเรียนจะได้เข้าร่วมในกิจกรรมนอกหลกัสตูรพิเศษ 

ซึง่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟได้จดัไว้ให้อีกด้วย  

ข้อมูลเบือ้งต้น 

 วนัท่ี : 14 มีนาคม  2559 – 1 เมษายน 2559 (3 สปัดาห์) 

 อาย ุ: 4-6 ปี (อายไุมเ่กิน 7 ปี) 

 เปิดรับสมคัรเรียนจนถงึวนัท่ี : 26 กมุภาพนัธ์ 2559 

 แคมป์นีจ้ะจดัขึน้ท่ีโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ วิทยาเขตรามค าแหง ซึง่มีสิง่อ านวยความสะดวกครบครันเช่น 

สนามฟตุบอลส าหรับเดก็, สระวา่ยน า้ และสนามเดก็เลน่ สะดวกแก่การเดินทางจากใจกลางเมืองกรุงเทพฯ 

นอกจากนี ้นกัเรียนจะสามารถไปยงัวิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์ค ทีซ่ึง่มีสิง่อ านวยความชัน้น าเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก 

ครอบคลมุถึงด้านกีฬาและศิลปะ วิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์ค นี ้ตัง้อยูบ่นสนามกอลฟ์ขนาด 18 หลมุในเขตมีนบรีุ 

กรุงเทพมหานคร 
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 นกัเรียนจะได้มีประสบการณ์ในการเป็นสว่นหนึง่ของโรงเรียนนานาชาติองักฤษ ชมุชนการเรียนรู้ ที่มีเด็กนกัเรียน

ตา่งชาติกวา่ 27 สญัชาต ิ

 จ านวนนกัเรียนตอ่ห้องสงูสดุที่ 15 คน 

 แคมป์นีส้อนโดยครูตา่งชาติเจ้าของภาษาองักฤษ 

 นกัเรียนจะได้รับการสอนท่ีเข้มข้นตลอด 25 ชัว่โมง (ควบคูก่บัรายวิชาหลกัเพิม่เตมิ) ตอ่สปัดาห์ 

 จ านวนนกัเรียนที่ไมม่ากตอ่ห้อง จะช่วยให้นกัเรียนทกุคนได้รับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบันกัเรียนแตล่ะคน จาก

ครูผู้สอนท่ีมีคณุภาพและเป่ียมไปด้วยประสบการณ์ 

 มีการสอดแทรกกิจกรรมควบคูไ่ปกบัวิชาเรียนทัว่ไป 

ค่าใช้จ่าย 

คา่ลงทะเบียน: 2,000 บาท (ไมส่ามารถขอเงินคืนได้) 

คา่เลา่เรียน: 25,000 บาท (รวมคา่เสือ้โปโล, ของวา่ง และประกนัอบุตัิเหต)ุ 

สิทธิประโยชน์เพิ่ มเติมส าหรับนักเรียนที่ เ ข้าร่วมแคมป์และสนใจที่ จะสมัครเ รียนกับโรงเรียน

นานาชาติบรอมส์โกรฟ (และเป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบในการสมัครเข้าเรียนตามที่ โรงเรียนก าหนด): 

 ฟรีคา่ธรรมเนยีมการสมคัรมลูคา่ 5,000 บาท  

 รับสว่นลด 50% ส าหรับคา่ธรรมเนียมลงทะเบยีนเรียน 


