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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 
SouthEast Asian children aged between 7 and 13 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 27 hours of English lessons a week by our outstanding, UK-trained 
teachers, all of whom are native English speakers. long with the intensive English lessons, students will 
have an opportunity to experience various specialist subject lessons such as ICT, Drama, Music, Art and 
PE. In addition, students will also join in with the wide range of after school Extra-Curricular Activities 
with BIST students.Children who successfully complete the camp will receive a certificate of 
achievement that allows them to apply to BIST with a 50% discount on the usual registration fees and a 
waiving of the 5000 THB application fee. 

 

	

Summary of Camp 

 

• Date: 14 March 2016 – 1 April 2016 (3 weeks) 
• Ages: 7 – 13 years old 
• Deadline for signup is 26th February  
• Camp will run on the BIST WP campus, with its own football pitch, swimming pool and play area, 

easily accessible from central Bangkok. It is  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 27 hours of Intensive English tuition (along with a number of additional 

mainstream academic subjects) per week  
• 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 
• An additional half-day excursion will take place each week  
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Costs	

Registration Fee: 2,000THB (Non-Refundable) 
Fee for Day student: 29,000 THB (Including a camp polo shirt, a snack and accident insurance) 
Fee for Weekly Boarders: 42,000 THB (Including a camp polo shirt, lunch, accident insurance and weekday 
excursions and after school boarding activities) 

Fee for Full Boarders:(including weekend): 48,500 THB (Including a camp polo shirt, lunch, accident 
insurance and weekday excursions and after school & weekend boarding activities) 

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 100,000) on Registration fee  
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อินเทนซีฟ อิงลิช แคมป์ / “แคมป์ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น”  โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ 

 

ด้วยโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟมีความมุ่งมั่นให้เด็ก มีความฉลาดหลักแหลม, มีวินัย 

และได้รับการเรียนการสอนที่เข้มข้น ตามหลักปรัชญาที่เรายึดถือ ทางโรงเรียนจึงเปิด “แคมป์ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น” 

ที่ออกแบบมาเพื่อเด็กนักเรียนไทย และเด็กนักเรียนในแถบเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้อายุระหว่าง 7 ถึง 13 ปี โดยเฉพาะ  

หลักสูตรดังกล่าวจะช่วยพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ 

ให้เด็กนักเรียนสามารถผ่านการทดสอบเข้าเรียนในโรงเรียนระบบอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ 

หรือโรงเรียนนานาชาติชั้นนําอื่นๆ แก่นสําคัญของหลักสูตรคือเรื่องของการอา่น การเขียน การพูด และการฟัง 

นักเรียนจะได้เรียน วิชาภาษาอังกฤษถึง 27 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

กับครูต่างชาติเจ้าของภาษาอังกฤษที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ นอกเหนือไปจาก วิชาภาษาอังกฤษที่เข้มข้น 

นักเรียนจะได้ประสบการณ์การเรียนรู้ในหลากหลายวิชาเฉพาะทางอย่าง ไอซีท ี(เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร), 

การแสดง, ดนตรี, ศิลปะ และกีฬา นอกจากนี้นักเรียนยังได้เข้าร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรพิเศษ 

กับนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟอีกด้วย นักเรียนที่เรียนผ่านแคมป์นี้จะได้รับประกาศนียบัตรที่สามารถ 

นํามาแสดงขอรับส่วนลดค่าลงทะเบียนเรียนถึง 50% และได้รับการงดเว้นค่าสมัครสอบ 5,000 บาท  

 

 

• วันที่: 14 มีนาคม 2559 – 1 เมษายน 2559 (3 สัปดาห)์ 

• อาย:ุ 7-13 ปี 

• เปิดรับสมัครเรียนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 

• แคมป์ดังกล่าวจะจัดขึ้นที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ วิทยาเขตมีนบุรี 
ซึ่งมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะป็นสนามฟุตบอล สระว่ายน้ํา และสนามเด็กเล่น 
สามารถเดินทางสะดวก จากใจกลางกรุงเทพฯ อุปกรณ์ชั้นนําเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ครอบคลุมถึงกีฬา 
และศิลปะการแสดงเหลา่นี้ตั้งอยู่ติดสนามกอลฟ์ 36 หลุมในมีนบุรี กรุงเทพฯ 

• เปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ” 
ที่มีเด็กนักเรียนต่างชาติกว่า 27 สัญชาต ิ

• จํานวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 15 คน 

• แคมป์นี้สอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษาอังกฤษ 
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• นักเรียนจะได้เข้าเรียนภาษาอังกฤษเข้มข้น 27 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ควบคู่กับรายวิชาหลักเพิ่มเติม) 

• ขนาดของจํานวนนักเรียนต่อห้องที่ไม่มากจะทําให้เด็กนักเรียนได้รับการสอนที่มีความเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน 
จากครูผู้สอนที่มีคุณภาพและประสบการณ ์

• นอกเหนือจากวิชาเรียนยังมีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียน 

• ทัศนศึกษาครึ่งวันจะถูกจัดขึ้นสัปดาห์ละครั้ง 

• ฟรีค่าสมัครสอบ 5,000 บาท 

• ส่วนลด 50% สําหรับค่าลงทะเบียนเรียน 

 

 

 


