


- ม ีจนท. คนไทย / คนองักฤษ บรกิารใหค้ าปรกึษาแก่ นกัเรยีน และ ผปค.

- จะเลอืกสถานศึกษาทีเ่หมาะสมใหแ้ก่นกัเรยีน โดยไม่รบัเงนิสนบัสนุนใด ๆ จากสถานศึกษา

- ส่วนมากเป็นคนขบัรถคนไทย ทีไ่วใ้จได ้

มปีระสบการณสู์งและมคีวามช านาญในพื้นที ่





บรกิารใหค้ าปรกึษาเกี่ยวกบัการศึกษาในทกุระดบั

GCSE / A LEVEL / Foundation / University

GCSE
(16 ปี)

อาย ุ16 ปี
- A Level 1-2 ปี
(เทียบเท่า ม.5 - ม. 6 ปทท.)

อาย ุ16 ปี สอบ  GCSE (General Certificate of Secondary Education)
- สอบวดัความรู้ทางวชิาการเพื่อศึกษาต่อ Uni.
- มีวชิาใหเ้ลือกกวา่ 50 วชิา 
- เรียน 3-4 วชิา ท่ีเก่ียวกบัสาขาท่ีจะศึกษาต่อ ป. ตรี 
- - ตอ้งผา่นอยา่งนอ้ย 5 วชิา ไดเ้กรด 4 ข้ึนไป

A 
Level
(18 ปี)

Found-
ation Uni.

วชิาท่ีควรเลือก
1. Maths
2. Business, Economics, Politics, Laws, Arts and Design, 
Physics, Chemistry เป็นตน้
3. Facilitate Subjects วชิาความรู้ทัว่ไป ไดแ้ก่ Social 
Studies, Geography, Psychology เป็นตน้

เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ 
- Math, Business หรือ Econ., Geography หรือ Psychology

วศิวกรรมศาสตร์
- Math, Further Math, Chemistry or Physics
สถาปัตยกรรม 
- Math, Physics, Arts and Design หรือ Design and Technology

Foundation 
- เรยีน 9 เดอืน – 1 ปี รบั นร. ทีจ่บ ม.6 จาก ปทท.

- จบหลกัสูตร สอบไดค้ะแนนตามที ่Uni ระดบัปรญิญา
ตรกี าหนด ก็จะสามารถเรยีนต่อในมหาวทิยาลยันัน้ได ้

- UCL, King’s College, SOAS, 
Queen Mary ฯลฯ

อายท่ีุควรส่งไปเรียน
- อาย ุ11 ปี Y.7
- อาย ุ13 ปี Y.9

- อาย ุ14 ปี
- เรียนต่อมธัยม UK
- GCSE 2 ปี 

(เทียบเท่า ม.3-4 ปทท.)



ที่พกัใน UK ระหว่างศึกษา

Boarding Houses Independent Residence (for ages 18+)

อาหาร 2 มื้อเชา้และเยน็ ไดฝึ้กภาษา 

แต่อาหารอาจไม่ถูกใจ

ความเป็นอสิระ ท าอาหารทานเอง มที ัง้แบบครวัในหอ้ง

หรอืครวัรวม



ที่พกัช่วงปิดเทอม
ตามกฎ UKVI นร. อายุต า่กว่า 18 ปีต้องพกักบัผู้ใหญ่ทีอ่ายุ > 26 ปีขึน้ไป

➢ The Youth Hostel Association
➢ https://www.hostelworld.com/
➢ https://www.budgetyourtrip.com
➢ https://www.booking.com

https://www.hostelworld.com/
https://www.budgetyourtrip.com/
https://www.booking.com/


ที่พกัระหว่างปิดเทอม

ที่พกั รวมอาหารเชา้

1. นร. ในความดูแลของ สนร.  15 ปอนด/์คืน/คน

2. ขรก. ลาศึกษา ในความดูแลของ สนร.  20 ปอนด/์คืน/คน

3. ขรก. พนักงานของรฐั ที่เดินทางมา UK ดว้ยภารกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัทางราชการ เช่น
น าเสนอผลงานประชมุทางวชิาการ ฯ 30 ปอนด/์คืน/คน (ในกรณีที่หอพกัว่าง)

4. ญาติใกลชิ้ดนักเรยีนทนุหรอื ขรก.ลาศึกษาที่อยูใ่นความดูแลของ สนร.  35 ปอนด/์คืน/คน

ทัง้น้ี ตอ้งเขา้พกัพรอ้มกบันักเรยีนทนุหรอื ขรก. ลาศึกษาที่อยูใ่นความดูแลของ สนร.



▪ ก่อนจองท่ีพกั  ควรอ่าน reviews ก่อน
▪ เจา้ของบา้นใหอ้อกจากบา้นกะทนัหนั
▪ บา้นท่ีเช่า มี จนท. มายดึ ตอ้งออกจากบา้น

▪ ดา้นภาษาในเบื้องตน้ / วชิาทีจ่ะศึกษา

▪ การบา้นมาก ตอ้งอ่านหนงัสอืเป็นจ านวนมาก

▪ การคิดวเิคราะห ์การแสดงความคิดเหน็ในการเรียน

▪ ม ีแต่ไม่มากเท่ากบัประเทศอืน่ แต่ทีพ่บมาก ไดแ้ก่

▪ โดนลว้งกระเป๋า / วิง่ราวมอืถอื / ทบุกระจกรถยนต์

▪ ขโมย Notebook จากเป้ทีส่ะพายไวด้า้นหลงั

▪ การรกัษาพยาบาลฟร ีโดยม ีNHS เป็นผูใ้หบ้รกิาร 
▪ โควดิ NHS ใหบ้รกิารออนไลนผ่์าน NHS app.
▪ ถา้มอีาการรุนแรง จงึจะใหเ้ขา้รบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล

hate Speech / Hate crime

ASIAN 
Hate 

การ

เรยีน

ที่พกั

ทิพย์

ประเด็นที่พบ


