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Ms. Piangfah
Pimmadee
Mother of a reception student

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.

เราเป็นครอบครัวไทยที่มองหาโรงเรียนนานาชาติดีๆในกรุงเทพ
ให้ลูกเรา เราไปดูโรงเรียนมาแล้วหลายที่ แต่เราก็ได้มาพบกับ
โรงเรี ย นนานาชาติ บ รอมส์ โ กรฟที่ เ พรี ย บพร้ อ มทั้ ง ทางด้ า น
หลักสูตรและทางด้านภาษา บุคลากรทุกคนดีมาก ทุกคนให้การ
ใส่ใจและดูแลลูกเราเป็นอย่างดีในทุกๆวัน และเตรียมความพร้อม
ให้เด็กๆเรียนรู้ในอนาคต
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Mrs. Rattikarn
Sungayuth
Mother of a reception student
We chose Bromsgrove
International School because it is
famous and close to our house. It also
separates the Early Years Campus from the
Primary and Secondary Campus (Windsor Park)
which makes the Early Years Campus appropriate
in size for young children. We feel like the school is
like another house for Zeta. The teachers and staff
always smile and give us a warm welcome when
we are there. Zeta is allergic to many things so he
needs to be well taken care of and the school is doing a great job with that.
Zeta has studied here for 1 year and we don’t have to worry about his allergy at
all. I love the learning environment here because students learn through fun games,
so that makes the learning more enjoyable. Zeta always tells us about what he learns
every day and we always check his learning diary. I feel happy about Bromsgrove and want
to give a big thanks to the school. I hope Bromsgrove will develop more and continue attracting
more students.

ตอนแรกเลือก Bromsgrove เพราะเป็นโรงเรียนอินเตอร์ที่มีชื่อเสียงที่อยู่ใกล้บ้านที่สุด มีการแยกแคมปัสออก
มาสำ�หรับ early years ทำ�ให้ขนาดโรงเรียนดูเหมาะสมกับเด็กวัยนี้ ไม่กว้างใหญ่เกินไป ดูอบอุ่นเดินไปห้องเรียน
ต่างๆได้ง่ายและไม่ไกลเกินไป พอเราได้พาลูกเข้ามาเรียนจริงๆ รู้สึกถึงความอบอุ่นมากๆ มาโรงเรียนเหมือนมา
บ้านอีกหลังนึง ครูและบุคลากรทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายพูดคุยแบบเป็นกันเอง รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเดียวกัน
เลยค่ะ ยิ่งลูกเราแพ้อาหารหลายอย่าง ต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษและจุกจิก แต่ที่นี่ก็ดูแลน้องเซต้าได้ดี
เซต้าเรียนมาปีกว่าๆ แล้วเราไม่ต้องรู้สึกกังวลอะไรมากในเรื่องนี้ เพราะที่นี่ให้ความสำ�คัญต่อสุขภาพของเด็กๆ
ทุกคน เข้าใจ และมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนทราบ และสามารถดูแลได้เป็นอย่างดี เรื่องด้านการ
ศึกษา ชอบบรรยากาศการเรียนการสอนของที่นี่ ที่ไม่ตึงเครียดแต่ได้เรียนรู้และซึมซับความรู้ไปพร้อมกับความ
สุข สนุก รอยยิ้ม (จากที่คอยแอบมองในคลาสนะคะ) เซต้าได้อะไรมาเล่าทุกวัน รู้สึกว่าเขาได้ความรู้ใหม่ๆทุกวัน
และเราก็จะดูรายงาน Learning Diary ตลอด รู้สึกโรงเรียนใส่ใจดีค่ะ ขอบคุณบรอมส์โกรฟค่ะ ขอให้พัฒนาในสิ่ง
ดีๆไปเรื่อยๆ และเติบโตไปพร้อมกับเด็กๆ ค่ะ
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Mrs. Yada
Jirasuwannakul
Mother of a nursery &
reception student
When we brought our children to
the Bromsgrove Baby Bear Playgroup,
we appreciated the warm, clean, and
safe school environment. All the teachers
and staff here are very friendly and take
good care of the students. The teachers
here are qualified and the curriculum is accepted in England.
We are confident that Bromsgrove will provide excellent care for
our children. Since Mia started school here, we noticed that she always
comes back home happy, so we decided to send our son, Dean, to study at
Bromsgrove too. We can’t wait to send our youngest to study here as well.

หลังจากทีเ่ ราได้พาลูกๆสัมผัสบรรยากาศ Babybear Play group
เราก็ทราบถึงบรรยากาศทีอ
่ บอุน
่ รวมถึงความสะอาดความปลอดภัย
และการดูแลเอาใจใส่ของบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่าย คุณครูเจ้าของ
ภาษาและทีส
่ �ำ คัญคือหลักสูตรทีไ่ ด้รบ
ั การยอมรับจากประเทศอังกฤษ
เราจึงมั่นใจว่าทางโรงเรียนบรอมส์โกรฟจะดูแลลูกๆของเราได้เป็น
อย่างดี หลังจากทีม
่ อ
ี าร์ได้เข้าเรียน เราจึงรูว้ า่ ลูกได้กลับมาบ้านอย่าง
มีความสุข ต่อมาเราจึงให้ดน
ี ลูกชายคนกลางเข้าเรียนด้วย รวมถึง
ลูกคนสุดท้องคงไม่พลาดทีจ
่ ะฝากให้โรงเรียนบรอมส์โกรฟดูแลลูกๆ
ของเราทัง
้ หมดจนจบการศึกษาทีโ่ รงเรียนแห่งนีอ
้ ย่างแน่นอน
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Mrs. Supanee &
Mr. Pong
Wudhipongpipat
Parent of a year 1 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.

เราเริ่มเลือก โรงเรียนอนุบาลให้ลูกอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะ โรงเรียนคือสถานที่แรกที่
ลูกออกจากอ้อมอกเราไป บ้านหลังที่สองของลูกเรานั้นมีความสำ�คัญเป็นอย่างมาก
เพราะลูกยังเล็ก เค้ายังต้องการความช่วยเหลือในหลายๆด้าน BIST ตอบโจทย์เราได้
เป็นอย่างดี นอกจากชื่อเสียงที่โด่งดังมายาวนานในประเทศอังกฤษแล้ว BIST เป็นโรง
เรียนเล็กๆที่อบอุ่น แยกวิทยาเขตเด็กเล็กทำ�ให้คุณครูทุกคนแม้กระทั่งแม่บ้าน รปภ.จำ�
เด็กนักเรียนได้ทุกคน แม้จะไม่มีชื่อติดไว้ที่ชุดนักเรียนเลย จำ�นวนคุณครูและครูผู้ช่วย
มีจำ�นวนเพียงพอต่อเด็กนักเรียน เราจึงมั่นใจว่าลูกเราจะได้รับความการดูแลเอาใจใส่
อย่างสูงสุด จึงไม่แปลกใจเลยที่เราวางใจให้ Bromsgrove int’l school ดูแลลูกของเรา
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Ms. Preyaporn
Rutitheerapong
Mother of a year 2 student

We like Bromsgrove International School
because it has all the qualifications that
we were looking for. The school has been
established many years with the appropriate
learning-teaching system and a safe school environment.
The teachers support and take care of students well, which makes them
very interested in learning and speaking English.

เราชอบโรงเรี ย นนี้ เ พราะคิ ด ว่ า เป็ น โรงเรี ย นที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ รา
ต้องการอีกทั้งโรงเรียนก็เปิดมายาวนานแล้ว
ระบบการเรียน
การสอนก็เหมาะสมสถานที่ตั้งก็มีความปลอดภัย และที่สำ�คัญ
ครูผู้สอนดูแลเอาใจใส่เด็กสามารถทำ�ให้เด็กสนใจที่เรียนและพูด
ภาษาอังกฤษได้ดี
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Mrs. Nittaya
Macdonald
Mother of a year 2 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 Year 13.

เหตุผลที่เลือกให้น้องเมแกนเรียนที่บรอมส์โกรฟ ข้อแรกคือใกล้
บ้านและก็สะดวกค่ะ
ก่อนที่น้องจะไปเรียนก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็น
ยังไง แต่พอน้องได้เริ่มเรียนก็รู้สึกประทับใจค่ะ น้องเรียนรู้และมี
พัฒาการที่ดีขึ้น ทางโรงเรียนดูแลเอาใจใส่น้องดีมากๆ คุณครูและ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านก็อัธยาศัยดี ให้ความช่วยเหลือและดูแลเด็กทุก
คนเป็นอย่างดี รู้สึกประทับใจค่ะ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนก็ดูสะอาด
และเป็นระเบียบเรียบร้อย
เรื่องระบบความปลอดภัยก็หายห่วง
คุณแม่ตั้งใจว่าจะให้น้องเรียนบรอมส์โกรฟจนจบ Year 13 เลยค่ะ
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Mrs. Monnatee
Seenamngeon
Mother of a year 2 student
Choosing a school is a difficult
process for families. We spent months
collecting information before we could
make a decision. We saw that one website
ranked Bromsgrove number one in the top
10 Thai international schools. We found
that the school was conveniently located, and decided to make
a visit. We were not disappointed. Bromsgrove’s staff were very nice
and gave us a warm welcome while providing great information about the
school. The learning environment supports children’s development very well.
After Pun tried a class, he loved Bromsgrove, so we decided to enroll him.

ในช่วงเวลาของการเลือกโรงเรียนให้ลก
ู
เป็นช่วงเวลาทีค
่ อ
่ นข้างยากสำ�หรับครอบครัว
เราเช่นเดียวกับหลาย ๆ ครอบครัว
เราใช้เวลาหลายเดือนในการเก็บข้อมูลเพือ
่ การ
ตัดสินใจ
แต่กย
็ ง
ั ไม่สามารถตัดสินใจได้ จนกระทัง
่ เราได้พบข้อมูลเกีย
่ วกับโรงเรียน
นานาชาติบรอมส์โกรฟใน Web Site แห่งหนึง
่ ว่าเป็นโรงเรียนติดอันดับ 1 ใน 10 โรงเรียน
นานาชาติทด
่ี ท
ี ส
่ี ด
ุ ในประเทศไทย และ ด้วยทำ�เลทีต
่ ง
้ั ทีส
่ ะดวกกับการเดินทาง จึงทำ�ให้เรา
ตัดสินใจเดินทางไปทีโ่ รงเรียน และก็ไม่ท�ำ ให้เราผิดหวัง ตัง
้ แต่กา้ วแรกทีเ่ ดินเข้าโรงเรียน
พนักงานทุกท่านของโรงเรียนอัธยาศัยดีมาก
พร้อมต้อนรับและให้ขอ
้ มูลอย่างเต็มที่
บรรยากาศของโรงเรียนและห้องเรียนก็เอือ
้ อำ�นวยกับการเรียนรูข
้ องเด็ก
หลังจาก
ทดลองเรียนปัน
้ ก็ชอบมาก จึงเราให้เราตัดสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ
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Ms. Prapipeat
Tarad
Mother of a year 2 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.

เหตุผลที่นำ�ลูกมาเรียนที่บรอมส์โกรฟ เพราะว่าโรงเรียนอยู่ใกล้
บ้าน ทำ�ให้มีการเดินทางรับ-ส่งที่สะดวก และทางบ้านอยากให้ลูก
ได้สำ�เนียงอังกฤษ
สิ่งที่ประทับใจในโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟคือ ลูกสามารถ
เข้าใจในภาษาอังกฤษได้ดี ครู และเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ความสนใจ
ดี ห้องเรียนน่าเรียน ดูสนุกสนาน โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียนดี
ดิฉันมีความประทับใจในโรงเรียนบรอมส์โกรฟ
เป็นอย่างดี
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Mr. Michael
Moir
Father of a year 2 student

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.

ครอบครัวเรามีความสุขกับหลักสูตร และสิ่งอำ�นวยความสะดวก
ของโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟมาก จัสตินมีความสุขมาก
เวลามาโรงเรียน และก็จะกลับบ้านมาเล่าเรื่องว่าเขาได้เรียนอะไร
บ้างจากที่โรงเรียน ซึ่งมันบอกเราว่าไม่ใช่แค่การเรียนรู้ของลูก
เราอย่างเดียว แต่ลูกมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนด้วย
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Ms. Prapatsara
Srisuk
Mother of a year 2 student

I decided to send our child, April, to study
at Bromsgrove International School (Early
Years Campus) because the staff is
friendly and the teachers are qualified and
experienced. The school always encourages students to
participate in activities so that they can reach their full potential
and share their talents. April loves the school so much. She comes
back home with tons of creative ideas to teach her younger sister.
Moreover, Bromsgrove International School (Early Years Campus) also offers the
Baby Bear Playgroup for kids under the age of two in order to prepare them for school.

ตัดสินใจให้ลูกเข้าเรียนที่นี่ BIST วิทยาเขตอนุบาล เพราะครูต่าง
ชาติมีทักษะความรู้ ประสบการณ์ในการสอน และดูแลเอาใจใส่
นักเรียนดีมากค่ะ รวมทั้งบุคลากรทุกคนให้การต้อนรับทักทายที่
เป็นกันเองในทุกๆวัน โรงเรียนมีกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความ
สามารถ เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกอยู่เสมอ เอพริลชอบ
มาโรงเรียน
กลับมาบ้านมีไอเดียดีๆมาสอนและเล่นกับน้องเป็น
ประจำ�ค่ะ นอกจากนี้ คลาสเพลย์กรุ๊ปของที่นี่สนุกสนาน มีสาระ
และความรู้ให้เด็กเล็กได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนด้วยค่ะ
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