เชอร์ บอร์ นอินเตอร์ เนชัน่ แนลเป็ นเอกลักษณ์

ได้ ก่อตังขึ
้ ้นในปี

เพื่อเตรี ยมความพร้ อมนักเรี ยนทีไ่ ม่มีพื ้นฐานการศึกษาในหลักสูตร

1977

ของประเทศอังกฤษ

และเป็ นโรงเรี ยนที่ประสบความสาเร็ จในโรงเรี ยนประจาอังกฤษแบบดังเดิ
้ ม โดยปกตินกั เรี ยนชายและหญิงอายุ ระหว่าง
11

และ

17

ใช้ เวลาหนึง่ ปี หรื อมากกว่านันที
้ ่โรงเรี ยนก่อนจะย้ ายไปอยูโ่ รงเรี ยนประจาแบบดังเดิ
้ มของอังกฤษที่

นักเรี ยนส่วนใหญ่เป็ นชาวอังกฤษ
Why is Sherborne International so successful?

•โรงเรี ยนแรกในประเทศที่จะมีการแนะนาสาหรับนักเรี ยนต่างชาติ จึงมีประสบการณ์มากที่สดุ
•โรงเรี ยนที่ถกู สร้ างขึ ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยทีม่ ีขนาดกะทัดรัด
•ได้ รับการรับรองมาตราฐานจากทัง้ British Council และ ISI
Sherborne International has six major tasks:

•เพื่อให้ บรรลุผลการเรี ยน การสอนที่ดีเยี่ยม
•พูดเขียนและการเตรี ยมความพร้ อมทางวิชาการในภาษาอังกฤษอย่างเต็มหลักสูตร
•ปรับปรุงภาษาอังกฤษในด้ านการพูดและเขียนอย่างเข้ มข้ น
•ทักษะการศึกษาทีจ่ าเป็ นสาหรับการประสบความสาเร็ จในระบบโรงเรี ยนของอังกฤษ
•มีประสบการณ์ได้ รับการดาเนินชีวิตในโรงเรี ยนประจาของอังกฤษ
•โอกาสที่จะแบ่งปั นวัฒนธรรมและพัฒนาความเชื่อมโยงกับชาติอื่น ๆ
Serious Study
•ชันเรี
้ ยนขนาดเล็ก – ปกติสงู สุดมีนกั เรี ยน 8 คน
•ครูทกุ คนมีการฝึ กอบรม EFL หรื อคุณสมบัติในการที่จะช่วยสอนวิชาให้ กบั นักเรี ยนในต่างประเทศ
•ระหว่าง 27 และ 30 ชัว่ โมงของการเรี ยนการสอนในแต่ละสัปดาห์อย่างน้ อย 9ชัว่ โมง เป็ นเวลาเรี ยนที่สว่ นตัวระหว่าง
ครูกบั นักเรี ยน
•ยอดเยีย่ มผลI / GCSE และ EFL รวมทังการตรวจผลของการสอบของ
้
Cambridge ELTS
•ห้ องเรี ยนโมเดิร์น 8 ห้ องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ สองศูนย์คอมพิวเตอร์ , สตูดิโอศิลปะ

•ห้ องประชุมอเนกประสงค์และห้ องสมุดที่เพียบพร้ อมไปด้ วยทรัพยากร
•สิง่ อานวยความสะดวกอย่างกว้ างขวางรวมทังสระว่
้
ายน ้าขนาด 25 เมตร ฟิ ตเนส สตูดิโอเต้ นรา, สนามเทนนิส และ
สนามเด็กเล่น
•โรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีนกั เรี ยน 160 คน
•เฉลีย่ ของ 25 เปอร์ เซ็นต์ของนักเรี ยนที่มาจากต่างสัญชาติ
•กรรมการการศึกษาทุม่ เทให้ กบั อณาคตของนักเรี ยนเพื่อศึกษาต่อ
• เราเชื่อว่าโรงเรี ยนเป็ นบ้ านหลังที่สองของนักเรี ยน
เชอร์ บอร์ นอินเตอร์ เนชัน่ แนลได้ รับชื่อเสียงโดดเด่นในการให้ บริ การที่ดีที่สดุ
ที่จะเริ่ มต้ นการศึกษาอย่างอิสระในอังกฤษสาหรับเด็กจากต่างประเทศ
ผ่านทางโปรแกรมภายใต้ การดูแลอย่างรอบคอบของการศึกษา นักศึกษาจะได้ รับรู้การทางานของอาสาสมัครชาวอังกฤษ
มีหลักสูตรหลักเช่นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เป็ นโรงเรี ยนที่มมี าตรฐานระดับสูงของระเบียบวินยั และการอภิบาลเด็ก ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีเพื่อน ๆ
จากหลากหลายประเทศ
โรงเรี ยนมีที่พกั อาศัยให้ นีกรียนหรื อเรี ยกว่าหอพัก 5 หลัง ซึง่ นักเรี ยนอาศัยอยูใ่ นห้ องนอนเดีย่ วหรื อเตียงคู่
(มีสองหอพักทีม่ ีเตียงนอนแบบ 4 เตียงสาหรับนักเรี ยนหญิง.) มีแยกบ้ านสาหรับเด็กหญิงและเด็กชายปี หนึง่
อายุประมาณ (11-13 ปี ) บ้ านแต่ละหลังมีเจ้ าหน้ าที่ดแู ลนักเรี ยน
และเจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์ทสี่ ามารถดูแลนักเรี ยนได้ อาหารทุกมื ้อจะรับประทานที่ห้องรับประทานอาหารของโรงเรียน
ที่หลากหลายของอาหารปรุงสดใหม่รวมทังอาหารว่
้
างในเวลาหยุดพัก และน ้าชายามบ่ายกับเค้ ก
วันหยุดสุดสัปดาห์มีโปรแกรมการพักผ่อนที่นา่ สนใจ ช่วยให้ นกั เรียนที่กาลังทางาน
สามารถเลือกพักผ่อนได้ อย่างเต็มที่ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ และช่วงเย็นนอกจากนี ้ยังมีโครงสร้ างที่ดี
จาเป็ นสาหรับการพักผ่อนทีเ่ งียบสงบนอกจากนี ้ยังเป็ นที่เคารพนับถือ
เริ่ มต้ นสาหรับปี การศึกษาในเดือนกันยายน แต่ยงั มีการลงทะเบียนในเดือนมกราคมที่จะเข้ าร่วมใหม่ 5 ภาคเรี ยน I /
GCSE และในเดือนเมษายนที่จะเข้ าร่วมเป็ นระยะเวลา 4 ภาคเรี ยน I / GCSE

