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วันทำ�แบบทดสอบ เพื่อขอรับทุนก�รศึกษ� (รวมถึงก�รออดิชั่น ก�รแสดง) วันเส�ร์ที่ 14 มีน�คม 2020
เวล� 09:00 น. - 13:00 น. ณ วิทย�เขตวินด์เซอร์ ป�ร์ค

ทุนก�รศึกษ�ประเภทผลก�รเรียนดี สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ� (ชั้นปีที่ 7-11)

ทุนการศึกษาประเภทผลการเรียนดีจะมอบให้กับนักเรียนที่มีความสามารถและศักยภาพทางด้านวิชาการในระดับสูง 
ความสามารถนี้จะถูกวัดโดยการให้ทำาแบบทดสอบความสามารถทางปัญญา  ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  รายงาน 
ผลการเรียน / ใบรับรองผลการเรียนที่ผ่านมา  และจะต้องผ่านการสัมภาษณ์ กับหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาและครูใหญ่ โดยนักเรียน 
ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับคำาปรึกษาแบบตัวต่อตัวเพิ่มเติมจากทีมวิชาการของทางโรงเรียน เป้าหมายของการให้คำาปรึกษา  
คือการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้นักเรียนที่มีความสามารถสูง ได้รับประโยชน์จากโอกาสต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างมากมายที่ 
โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ  โดยนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับการสนับสนุนให้สร้างแฟ้มสะสมผลงานเพื่อเตรียม 
ความพร้อมสำาหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั่วโลก

ผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาประเภทผลการเรียนดีช้ันมัธยมศึกษา จะได้รับส่วนลดเฉพาะค่าธรรมเนียม ค่าเล่าเรียน ต้ังแต่ 25% ถึง 75% 

ทุนก�รศึกษ�ประเภทผลก�รเรียนดี สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ชั้นปีที่ 12 และ 13)

ทุนการศึกษาประเภทผลการเรียนดีสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Sixth Form) เป็นทุนการศึกษาสำาหรับนักเรียน 
ที่กำาลังจะขึ้นชั้นปีที่ 12 และ 13 ที่มีรายงานผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมและมีผลการสอบจากสถาบันภายนอกที่โดดเด่น   
(โดยปกติเป็นผลการสอบ GCSE / IGCSE) การได้รับรางวัลทุนการศึกษานักเรียน Sixth Form นั้นถือเป็นเกียรติอย่างสูง หรือ 
นักเรียน Bromsgrove ในปัจจุบัน ที่ได้รับเกรด A*/A  หลายวิชา โดยทั่วไปแล้วจะได้รับประโยชน์จากทุนการศึกษาตาม 
หลักเกณฑ์ที่กำาหนดสำาหรับปีการศึกษานั้นๆ    นอกจากนี้โรงเรียนยังมีทุนการศึกษาสำาหรับนักเรียนจากภายนอก ที่ประสงค์จะ 
สมัครเป็นนักเรียนชั้นปีที่ 12 โดยนักเรียนจะได้รับคำาปรึกษาแบบตัวต่อตัวเพิ่มเติมจากอาจารย์ที่ปรึกษาและสมาชิกทีมวิชาการ 
ของเรา โปรแกรมการให้คำาปรึกษาของนักเรียน Sixth Form ได้จัดทำาขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนเหล่านี้จะได้พัฒนาทักษะ 
ความเป็นผู้นำาและคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็เตรียมความพร้อมสำาหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
นอกจากนั้นนักเรียนทุนในชั้นปีที่ 12 และ 13 ของเรายังจะได้รับประโยชน์จากโครงการ bespoke support ที่ทางโรงเรียน 
จะจัดตั้งขึ้น เพื่อให้การรับรอง  IPQ  qualification มีความสมบูรณ์

นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทผลการเรียนดีชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Sixth Form) จะได้รับส่วนลดเฉพาะค่าธรรมเนียม 
ค่าเล่าเรียน ตั้งแต่ 25% ถึง 75%

ทุนก�รศึกษ�โรงเรียนน�น�ช�ติบรอมส์โกรฟ
สำ�หรับปีก�รศึกษ� 2020/21



ทุนก�รศึกษ�ด้�นศิลปะก�รแสดง - ดนตรี และก�รละคร
(ระดับประถมศึกษ� ชั้นปีที่ 5 และ 6; ระดับมัธยมศึกษ�  ชั้นปีที่ 7-13)

ทุนการศึกษาศิลปะการแสดงของเรานั้นมอบให้กับนักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นด้านดนตรีและ / หรือการละคร เรากำาลัง 
มองหานักแสดงที่มีความกระตือรือร้น ที่ต้องการพัฒนาทักษะและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะแสดงและมีส่วนร่วมใน 
การเติบโตด้านศิลปะการแสดงของบรอมส์โกรฟ  โดยศักยภาพและความกระตือรือร้นเป็นคุณสมบัติที่สำาคัญที่สุดของนักเรียนทุน 
ด้านศิลปะการแสดงบรอมส์โกรฟ  ในการสมัครทุนดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องเข้าทดสอบตามมาตรฐานที่โรงเรียนตั้งไว้ ตามกลุ่ม 
อายุของพวกเขา และจะต้องทำาสิ่งต่อไปนี้เพิ่มเติม  ได้แก่

• จัดทำาพอร์ตโฟลิโอหรือบันทึกที่แสดงถึงความสำาเร็จของเขาที่ผ่านมา รวมทั้งส่งตัวอย่างของการแสดงในรูปแบบของลิงก์  
YouTube  ซีดี  แฟลชไดรฟ์ ฯลฯ

• เข้าร่วมออดิชั่น ด้านการแสดงในเดือนมีนาคม เพื่อรับการสัมภาษณ์และแสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนในการ 
ทำาออดิชั่น ภายในระยะเวลาที่กำาหนด

รูปแบบก�รออดิชั่น ด้�นดนตรี (วันเส�ร์ที่ 14 มีน�คม 2020)

• นักเรียนจะถูกขอให้เล่นเครื่องดนตรีหลักสองชิ้นที่แตกต่างกัน (รวมถึง การร้อง) เวลาเล่นทั้งหมดจะอยู่ระหว่าง 5 ถึง 10 
นาที ไม่จำาเป็นจะต้องเล่นจากความจำา

• เรากำาลังมองหาการแสดงความสามารถทางดนตรีในระดับที่เหมาะสม แต่อย่างน้อยจะต้องได้ ABRSM เกรด 4 (หรือ 
เทียบเท่า) กรุณานำาบทเพลงมาด้วยสองชุด การเล่นเครื่องดนตรีคลอไปด้วย จะไม่สามารถทำาได้

• นักเรียนจะถูกขอให้อ่านโน๊ตและเล่นในทันที (Sight- reading) และถูกขอให้เล่นบันไดเสียง (scales) ในระยะ 4 ชาร์ป 
หรือ 4 แฟลต ในช่วงเสียงที่เหมาะสมกับเครื่องดนตรีของตนเอง และทำาการทดสอบโสตทักษะ (aural test)

• นักเรียนจะได้รับการสัมภาษณ์กับหัวหน้าแผนกดนตรี เกี่ยวกับประสบการณ์และความสนใจของนักเรียน

รูปแบบก�รออดิชั่น ด้�นก�รแสดง(วันเส�ร์ที่ 14 มีน�คม 2020)

• นักเรียนจะถูกขอให้แสดง บทละครสองบท ตามที่นักเรียนเลือก การเล่นละครคนเดียว (จากบทละครที่ตีพิมพ์) และบทกวี 
ที่นักเรียนเลือก โดยใช้เวลาในการแสดงทั้งหมด ไม่เกิน 3 นาทีต่อบทละคร

• นักเรียนจะต้องเตรียมพร้อมที่จะพูดคุยเกี่ยวกับบริบทและเนื้อหาที่นักเรียนเลือก และตัวละครที่นักเรียนแสดง นักเรียน
จะถูกขอให้พูดถึงการตัดสินใจของนักเรียนในฐานะนักแสดง ว่านักเรียนเลือกที่จะจัดการแสดงอย่างไร

• นักเรียนจะได้รับการสัมภาษณ์กับหัวหน้าแผนกการละคร เกี่ยวกับประสบการณ์และความสนใจของนักเรียน



เงื่อนไขก�รรับทุนก�รศึกษ�ด้�นก�รแสดง

ทางโรงเรียนคาดหวังว่า นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาด้านการแสดง  ตกลงใจและยอมรับที่จะเข้าร่วมในกิจกรรม   และในการแสดง 
ที่หลากหลาย ภายใต้การกำากับดูแลของหัวหน้าแผนกดนตรีและ/หรือหัวหน้าแผนกละคร  รวมถึง:

• BIST Youth Music Theatre (ละครเพลงและคอนเสิร์ต)
• วงออร์เคสตร้าของโรงเรียน วงดนตรี และการร้องเพลงประสานเสียง
• การแสดงเดี่ยว คู่ และการแสดงต่างๆ
• มีความเป็นผู้นำาในละครเพลงและคอนเสิร์ต
• การแสดงภายนอก (TISAC, FOBISIA, การแข่งขันต่าง ๆ)
• การศึกษาด้านดนตรีหรือด้านการละคร GCSE
• รับผิดชอบตนเองในการพัฒนาด้านวิชาการ ควบคู่ไปกับ ความมุ่งมั่นรับผิดชอบในด้านศิลปะการแสดง

ผู้ที่รับทุนการศึกษาด้านการแสดงและดนตรี จะได้รับส่วนลดเฉพาะค่าธรรมเนียมค่าเล่าเรียน ตั้งแต่ 25% ถึง 75%

ทุนก�รศึกษ�กีฬ�กอล์ฟ
(ระดับประถมศึกษ� ชั้นปีที่ 5 และ 6; ระดับมัธยมศึกษ�  ชั้นปีที่ 7-13)

กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟทำาได้โดดเด่น  และกว่าสิบปีที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้มี     นักกอล์ฟเยาวชน 
ระดับชาติ มาร่วมในโครงการทุนการศึกษากีฬากอล์ฟ  ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2020 เป็นต้นไป โครงการกอล์ฟของโรงเรียนจะ 
มีคุณครูผู้ฝึกสอนของเราเอง ที่มาจาก British PGA มาฝึกสอนนักเรียนทุนกอล์ฟของเรา  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา 
ด้านกีฬาของทางโรงเรียน    การเพิ่มคุณครูผู้ฝึกสอนในด้านนี้ จะช่วยทำาให้ทีมครูผู้ฝึกสอนได้ยกระดับการฝึกสอนกีฬากอล์ฟ ให้กับ 
นักเรียนทุนกอล์ฟของเรา

ทุนการศึกษากีฬากอล์ฟจะมอบให้กับนักเรียนที่สามารถแสดงผลงานที่ดีในการแข่งขันกอล์ฟระดับชาติ ระดับภูมิภาค  และ / หรือ 
ระดับนานาชาติ ในการสมัคร ผู้สมัครทุนการศึกษาเหล่านี้จะต้องทำาข้อสอบมาตรฐานตามกลุ่มอายุของนักเรียน และส่งเอกสาร 
เพิ่มเติม ได้แก่ ประกาศนียบัตรต่าง ๆ ที่แสดงผลของการเข้าแข่งขันกีฬากอล์ฟและบัตรเก็บแต้มต่อต่าง ๆ

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษากีฬากอล์ฟ จะได้รับส่วนลดเฉพาะค่าธรรมเนียมค่าเล่าเรียน ตั้งแต่ 25% ถึง 75%


