
 We are a native Thai family 
and we were looking for a good 
international school in Bangkok. We 
went to many schools and found 
Bromsgrove to be a great school for 
both education and English language. 
 
 All of the staff are great. 
They really give their attention and 
take good care of our kid on a daily 
basis, preparing them for their 
future learning.

  เราเปนครอบครัวไทย

 ที่มองหาโรงเรียนนานาชาติดีๆ

   ในกรุงเทพใหลูกเรา เราไปดูโรงเรียนมาแลว 

    หลายที่แตเราก็ไดมาพบกับ โรงเรียนนานาชาติ         

    บรอมสโกรฟ ที่เพรียบพรอมทั้งทางดานหลักสูตร    

    และทางดานภาษาบุคลากรทุกคนดีมากทุกคนให      

   การใสใจและดูแลลูกเราเปนอยางดีในทุกๆวัน   

     และเตรียมความพรอม ใหเด็กๆ

       เรียนรูในอนาคต

Ms. Piangfah  Pimmadee, 
a mother of Pre-Nursery 
class’s student



 We carefully considered where we would send 
our 3-year-old daughter to start school.  Our child‛s 
second home is so important because she is still so 
young and needs lots of help.  BIST meets all our needs.  
Besides having an excellent reputation in England, BIST 
has a separate campus for its early education students.  

 All the staff, even the security guards, can 
remember all the students‛ names even though they 
don‛t wear name tags.  There are an adequate number 
of teachers and nannies to attend to the students in 
each class.  We can be sure that our child will get a lot 
of attention and be well taken care of. That‛s why 
Bromsgrove is the best school for our child.

Mrs. Supanee and 
Mr. Pong Wudhipongpipat, 
a parents of Nursery 
class’s student

เราเริ่มเลือกรร.อนุบาลใหลูก

      อยางละเอียดถี่ถวนเพราะ

       รร.สถานที่แรกที่ลูกออกจากออมอกเราไปบานหลัง    

        ที่สองของลูกเรานั้นมีความสำคัญเปนอยางมากเพราะ  

        ลูกยังเล็ก เคายังตองการความชวยเหลือ ในหลายๆดาน     

        BISTตอบโจทยเราไดเปนอยางดีนอกจากชื่อเสียงที่โดงดังมา

      ยาวนานในประเทศอังกฤษแลว BIST เปนโรงเรียนเล็กๆที่อบอุน  

    แยกวิทยาเขตเด็กเล็กทำใหคุณครูทุกคนแมกระทั่งแมบานรปภ.  

 จำเด็กนร.ไดทุกคนแมจะไมมีชื่อติดไวที่ชุดนร.เลย จำนวนคุณครูและ 

ครูผูชวยมีจำนวนเพียงพอตอเด็กนักเรียน เราจึงมั่นใจวาลูกเราจะได 

รับความการดูแลเอาใจใสอยางสูงสุด จึงไมแปลกใจเลย 

  ที่เราวางใจให Bromsgrove int'l school

      ดูแลลูกของเรา



 We are very happy with the 
BIST curriculum and facilities, the 
fact that Justin goes to school happy 
and comes home with stories to tell 
of what he has learnt tells us that he 
is not only learning, but enjoying his 
time at school as well

ครอบครัวเรามีความสุข

 กับหลักสูตร และสิ่งอำนวยความสะดวก  

  ของโรงเรียนนานาชาติบรอมสโกรฟมาก 

   จัสตินมีความสุขมากเวลามาโรงเรียน 

  และก็จะกลับบานมาเลาเรื่องวาเขาไดเรียนอะไร  

 บางจากที่โรงเรียน ซึ่งมันบอกเราวาไมใชแค  

  การเรียนรูของลูกเราอยางเดียว แตลูกมี 

   ความสุขที่ไดมาโรงเรียนดวย

Mr. Michael Moir, 
a father of Reception 
class’s student



 Bromsgrove's convenient location, 
close to our house, was the first thing 
that attracted me to the school. But we 
didn't know whether we'd made the right 
choice until Megan started school. After 
Megan joined Bromsgrove, we were really 
impressed with her development. 

 The school really supported Megan. 
They take good care of every student. All 
the teachers and staff are very friendly. 
The school environment is clean and neat, 
and there is a high level of security 
around the campus. I plan to have Megan 
continue at Bromsgrove until Y13.

เหตุผลที่เลือกใหนองเมแกนเรียนที่ บรอมสโกรฟ 

ขอแรกคือใกลบานและก็สะดวกคะ กอนที่นองจะ 

ไปเรียนก็ยังไมทราบวาจะเปนยังไงแตพอนองไดเริ่ม 

เรียนก็รูสึกประทับใจคะ นองเรียนรูและมีพัฒาการ 

ที่ดีขึ้นทางโรงเรียนดูแลเอาใจใสนองดีมากๆคุณครู 

และเจาหนาที่ทุกทานก็อัธยาศัยดีใหความชวยเหลือ 

และดูแลเด็กทุกคนเปนอยางดี รูสึกประทับใจคะ  

สิ่งแวดลอมในโรงเรียนก็ดูสะอาดและเปนระเบียบ 

เรียบรอยเรื่องระบบความปลอดภัยก็หายหวงคุณแม 

ตั้งใจวาจะใหนองเรียนบรอฟสโกรฟจนจบเลยคะ  

Mrs. Nittaya  Macdonald, 
a mother of Reception 
class’s student



 Bromsgrove International School 
was the most convenient choice for us. It 
is easy to pick up and drop off Rin-Rin 
because the school is so close to our 
house. The other reason that we chose 
Bromsgrove was so that Rin-Rin could 
have a British accent. 

 We have been impressed with how 
quickly Rin-Rin has learned English at 
Bromsgrove. All the teachers and staff 
have been very kind to us. The school has 
a very pleasant looking environment and 
they provide good activities for the 
students.

เหตุผลที่นำลูกมาเรียนที่บรอมสโกรฟเพราะวาโรงเรียน 

อยูใกลบานทำใหมีการเดินทางรับ-สงที่สะดวก และ 

ทางบานอยากใหลูกไดสำเนียงอังกฤษ สิ่งที่ประทับใจ 

ในโรงเรียนนานาชาติบรอมสโกรฟคือลูกสามารถเขาใจ 

ในภาษาอังกฤษไดดีครูและเจาหนาที่ทุกทานใหความ

สนใจดี หองเรียนนาเรียน ดูสนุกสนานโรงเรียน 

จัดใหมีกิจกรรมตางๆของโรงเรียนดี ดิฉันมีความ 

ประทับใจ ในโรงเรียนบรอมสโกรฟเปนอยางดี

Ms. Prapipeat  Tarad, 
a mother of Reception 
class’s student



안녕하십니까

수찬이가 이 학교를 선택한 이유는 가장 

먼저 집에서 가까운 거리이며, 처음 방문시 

직원들의 친절한 안내와 한국어를 같이 배울 

수 있다는 점이 마음에 들었습니다.다양한 

클럽 활동을 할 수 있고, 선생님들의 

세심하게 보살펴 줄 것이라고 

판단하였습니다.

감사합니다.

We find that BIST is a wonderful 
placement for my son. The staff is 
cooperative, friendly and go out of their 
way to help parents, and students feel 
comfortable. Most importantly, it is 
close to our house and offers various 
ECAs. It's an advantage for my son to 
learn Korean language as well.

Thank you 

โรงเรียนนานาชาติ

 บรอมสโกรฟเปนโรงเรียนที่ดีเยี่ยมสำหรับ

   ลูกชายของผม บุคลากรทุกคนอัทธยาศัยดี   

   ใหการชวยเหลือเอาใจใสผูปกครองและเด็กนักเรียน         

  เปนอยางดีซึ่งเกินความคาดหมายที่สำคัญคือ   

 โรงเรียน อยูใกลบานของเราแถมยังมีกิจกรรมหลัง   

เลิกเรียนที่หลากหลายใหนักเรียนเลือกเรียน    

 ทั้งยังเอื้อใหลูกชายของผมไดมีโอกาสเรียน   

  ภาษาเกาหลีอีกดวย 

Mr. Ju Sangkyoung, 
a father of Year 1 class’s 
student


