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นักเรียน นักศึกษาทุกท่าน
SI-UK เป็นผู้นำ�ทางด้านการศึกษา และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำ�ปรึกษาในการศึกษาต่อ
สหราชอาณาจักรแก่นักเรียนและนักศึกษานานาชาติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งตลอดระยะเวลา
10 ปี ตั้งแต่ปี 2006 จนถึงปัจจุบัน SI-UK ได้สร้างชื่อเสียงของการเป็นผู้นำ�ด้านการศึกษาต่อ
และช่วยนักศึกษานานาชาติจำ�นวนหลายหมื่นคนให้สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ�
ในสหราชอาณาจักรได้ นอกจากนี้ยังได้ผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (IELTS) ตาม
เป้าหมาย รวมไปถึงทุนการศึกษา และวีซ่าการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร
สำ�หรับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคนในครอบครัว เพื่อน หรือมีความต้องการ
ไปเผชิญโลกกว้าง การไปศึกษาต่อต่างประเทศถือเป็นก้าวสำ�คัญ สำ�หรับคนรุ่นใหม่ที่มีความ
มุ่งมั่นไปสู่ความก้าวหน้าและความเป็นเลิศ พวกเราเชื่อว่านักเรียน นักศึกษา ทุกคนต่างมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีพื้นฐานความแตกต่างทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม และสังคม
ดังนั้นบริการของเราจึงได้จัดสรรขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละบุคคล เพื่อให้
คุณมั่นใจว่าเราจะสามารถช่วยให้คุณประสบความสำ�เร็จตามความต้องการ
ตลอดทศวรรษที่ผ่านมาเรามีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับนักเรียน นักศึกษา และมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ในสหราชอาณาจักร เราตระหนักได้ว่านี่เป็นเวลาที่ดีและเหมาะสมในการปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ ของ SI-UK เพื่อมุ่งไปสู่อนาคต เราสัญญาว่าจะช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติจาก
ทั่วทุกมุมโลก เพื่อสานฝันในการศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร และมุ่งสู่ความก้าวหน้า
ทีมผู้บริหาร SI-UK

Dwayne Gallagher

Vicki Fox

Orion Judge

01

Welcome to SI-UK

SI-UK มุ่งเน้นให้บริการ ด้านการให้คำ�ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษานานาชาติ ในการสมัครเข้า
มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเราทุกคนล้วนสำ�เร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ได้รับการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรของเรา
และ British Council จึงมากด้วยประสบการณ์

สำ�นักงานของ SI-UK ทั่วโลก

พันธมิตรกับมหาวิทยาลัย

ในปี 2018 สำ�นักงานของเราทั่วโลก ได้ช่วยเหลือ
นั ก ศึ ก ษาในการสมั ค รเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย กว่ า
32,000 คน จากกว่า 90 ประเทศ

SI-UK เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัย ที่มีความน่า
เชือ
่ ถือ ในสหราชอาณาจักร ซึ่งพันธมิตรส่วนหนึ่ง
ของเรา ได้แก่

02-260-6033

www.siuk-thailand.com

Our Consultants

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้รับการ
ฝึ ก อบรมจากมหาวิ ท ยาลั ย พั น ธมิ ต รของเราและ
British Council ซึ่งพร้อมจะให้ความช่วยเหลือคุณใน
ทุกๆ ขั้นตอน ของการสมัครเรียนมหาวิทยาลัย หรือ
โรงเรียนสอนภาษาในสหราชอาณาจักร

ทีมผู้เช่ียวชาญนานาชาติ
กว่า 25 ประเทศ

ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการศึ ก ษาต่ อ ของเรามาจากนานา
ชาติกว่า 25 ประเทศ ทั่วโลก โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญและ
มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยใน
สหราชอาณาจักร และสถาบันการศึกษาในระดับนานา
ชาติ โดยได้รับการฝึกอบรมโดยตรงจากมหาวิทยาลัย
ในสหราชอาณาจักร

ได้รับการรับรองจาก British Council

นอกจากนี้ตัวแทนมหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
และเจ้ า หน้ า ที่ ช าวต่ า งชาติ จ ะแวะเวี ย นมาให้ ค วามรู้ ที่
สำ � นั ก งานทุ ก สาขาทั่ ว โลกของเราอยู่ เ ป็ น ประจำ �
เพื่อพบปะนักเรียน นักศึกษา ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ
หลักสูตรและให้ข้อมูลด้านทุนการศึกษา

โปรดวางใจให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษาต่อของเราช่วยคุณ
ในการสมัครศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
ในสหราชอาณาจักร
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Our Events

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (IELTS) และอื่นๆ อีกมากมาย

พบกับหนึ่งในมหกรรมการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุด
พร้อมมหาวิทยาลัยชื่อดังจากทั่วสหราชอาณาจักร
ทราบผลการตอบรับจากมหาวิทยาลัย
พบทีมผู้เชี่ยวชาญในการดำ�เนินการด้านวีซ่า
งานกิจกรรมสัมมนา

Bangkok
1st Nov 2019
10th Jan 2020
March 2020 (TBC)
July 2020 (TBC)

www.ukunifair.co.uk/bangkok
02-260-6033

www.siuk-thailand.com

Apply to a UK University with SI-UK
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรกับ SI-UK
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บริการ
ให้คำ�ปรึกษาฟรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเรา
จะอธิบายขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
และพูดคุยถึงเป้าหมายในการเรียน
รวมถึงเส้นทางอาชีพของคุณ

ทดสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ
พบกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ในการ
ให้คำ�แนะนำ�การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
(IELTS) พร้อมทำ�แบบทดสอบ จากนั้น
เราจะแจ้งผลคะแนนสอบโดยเฉลี่ยของคุณ
ให้ทราบ และช่วยให้คำ�แนะนำ�แก่คุณเพื่อ
ทำ�คะแนนให้ได้ตามเป้าหมาย
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แนะนำ�การเลือก
มหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเรา
จะช่วยประเมินประวัติการศึกษาของคุณ
จากนั้นจะทำ�การแนะนำ�มหาวิทยาลัย
ที่มั่นใจว่าคุณจะได้รับการตอบรับ
อย่างแน่นอน

รับผลตอบรับจาก
ทางมหาวิทยาลัย
เราจะติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย
โดยตรงในนามของคุณเพื่อให้มั่นใจว่า
คุณได้รับการตอบรับจากทาง
มหาวิทยาลัยอย่างรวดเร็ว

บริการพิเศษของเราจะช่วยคุณ
อย่างเต็มที่ ในการช่วยคุณสมัคร
เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
ในสหราชอาณาจักร
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ดำ�เนินการจัดเตรียม
เอกสารการสมัคร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเรา
จะช่วยตรวจสอบ และปรับแก้ไขจดหมาย
แนะนำ�ตัว ประวัติส่วนตัว จดหมายรับรอง
รวมทั้งแบบฟอร์มใบสมัครให้กับคุณ
ก่อนส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยที่คุณ
ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ

บริการของเราการันตีว่าคุณ
จะได้รับ การตอบรับจากทาง
มหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน
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ดำ�เนินการ
ด้านวีซ่า
ผู้เชี่ยวชาญในการดำ�เนินการ
ด้านวีซ่าของเรา จะช่วยเหลือคุณ
ในการทำ�เรื่องขอวีซ่านักเรียน Tier 4
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บริการ
จัดหาที่พัก
เราให้บริการในการจัดหาที่พัก
ในสหราชอาณาจักรทั้งในและนอก
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย

02-260-6033

www.siuk-thailand.com

SI-UK Testimonials
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Prepare Your Documents
รายการเอกสารในการสมัครของคุณ

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม:
สำ�เนาพาสปอร์ต / สำ�เนาวีซ่า (หากมี)
ใบแสดงผลการเรียนล่าสุด
ใบแสดงผลคะแนนการทดสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ IELTS / IELTS UKVI /
PTE Test / อื่นๆ

เอกสารประกอบ:
ระดับปริญญาโท
ใบแสดงผลสำ�เร็จการศึกษา / ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาเอก / วิจัย
ใบแสดงผลสำ�เร็จการศึกษา / ระดับปริญญาโท

จดหมายแนะนำ�ตัว (SoP)
จดหมายรับรอง (วิชาการ หรือ ธุรกิจ)
ประวัติส่วนตัว

PREVIOUS UK EDUCATION HISTORY:
จดหมาย CAS ฉบับเก่า
ใบตอบรับการสมัครเข้าศึกษาต่อ

อย่ารอช้า
ส่งเอกสารสมัครเข้าศึกษาต่อ
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเรา
ได้แล้ววันนี้

วีซ่าฉบับเก่า (ตราประทับวีซ่า และ
Biometric Residence Permit)

รู้หรือไม่?
คุณไม่จำ�เป็นต้องรอผลคะแนน
สอบภาษาอังกฤษ เพื่อสมัครเข้า
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

02-260-6033

www.siuk-thailand.com

Personal Statement
จดหมายแนะนำ�ตัวสำ�คัญหรือไม่?
นักเรียน และนักศึกษาต่างชาติมากมายต่างแข่งขันกัน เพื่อ
เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร จึงเป็นข้อได้
เปรียบหากเอกสารสำ�คัญต่างๆ ของคุณมีการจัดทำ�อย่าง
มีคุณภาพ SI-UK สามารถช่วยคุณวางแผนจัดการเขียน
จดหมายแนะนำ�ตัวและประวัติส่วนตัวโดยสังเขป ซึ่งเอกสาร
เหล่านีม
้ ค
ี วามสำ�คัญ เพราะเจ้าหน้าทีข
่ องมหาวิทยาลัย จะเป็น
ผู้พิจารณาว่าคุณมีคุณสมบัติพื้นฐาน และความเหมาะสม
กับหลักสูตรหรือไม่

ควรทำ�อย่างไรต่อไป?
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการศึ ก ษาต่ อ ของเราจะช่ ว ยตรวจสอบ
จนแน่ใจว่าจดหมายแนะนำ�ตัวของคุณ มีความชัดเจนและ
ถูกหลักไวยากรณ์ โดยเราจะคืนจดหมายแนะนำ�ตัวที่ตรวจ
สอบเรียบร้อยแล้วให้คุณภายใน 1-3 วัน

ตัวอย่าง

SI-UK จะช่วยปรับแก้จดหมาย
แนะนำ�ตัวของคุณอย่างมืออาชีพ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

รู้หรือไม่?
เรามีตัวอย่างการเขียนจดหมาย
แนะนำ�ตัว และเอกสารอื่นๆ นับพัน
ฉบับในห้องสมุดออนไลน์ของเรา

โปรดอ่า นตัวอย่า งจดหมายแนะนำ�ตัว (แผนการศึกษา)
สำ�หรับนักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร
บริหารธุรกิจที่สหราชอาณาจักรด้านล่าง
้ั
น
ทา น
เ
ง
า
อย
ตวั

น
เป

ยอหนาที่ 1

ประวัติการเรียน
ที่ผานมา

ยอหนาที่ 2

ประสบการณ
การทำงาน

ยอหนาที่ 3

เปาหมายในการ
ประกอบอาชีพ
ในอนาคต

ยอหนาที่ 4

วัตถุประสงค
ในดานวิชาการ
ยอหนาที่ 5

วิธีการที่ทำให
ประสบความสำเร็จ
ในการเรียน
หลักสูตรนี้
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Reference Letters
จดหมายรับรองสำ�คัญหรือไม่?

เนื้อหาสำ�คัญในจดหมายรับรอง:

เนื่องจากมีนักเรียน และนักศึกษาต่างชาติมากมาย แข่งขัน
กั น เพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ในสหราชอาณาจั ก ร
จึ ง เป็ น ข้ อ ได้เปรียบหากเอกสารเพิ่มเติมของคุณจัดทำ�ได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพ

• เลือกผู้อ้างอิงที่เหมาะสม
• แนบจดหมายรับรองที่เป็นทางการจากบริษัท
หรือมหาวิทยาลัย
• เขียนอธิบายความสัมพันธ์ของผู้ที่อ้างอิง
• มีเนื้อหาแสดงความมั่นใจที่จะสำ�เร็จการศึกษา
• ลงลายเซ็นของผู้อ้างอิง

จดหมายรับรองสำ�หรับพนักงาน

จดหมายรับรองด้านวิชาการ

โปรดอ่านตัวอย่างการเขียนจดหมายรับรองแบบธุรกิจของ
นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจ
ต้องมีการประทับตราอย่างเป็นทางการ

โปรดอ่านตัวอย่างการเขียนจดหมายรับรองด้านวิชาการ
ของนักศึกษาทีป
่ ระสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อ ด้านสังคม และ
จิตวิทยาทีด
่ า้ นล่าง

้ั
นน
เทา
ง

า
ย
วั อ
 ต
เปน

้ั
น
ทา น
เ
ง
า
อย
ตวั

น
เป

20th January 2019

20th January 2019

ตองมีการ
ประทับตรา
อยางเปน
ทางการ

ABC SUPPLY CO INC • 10-6-2, IWATO CHO, KOTO-KU, 387-0041 • (81) 3 4568 9721

รายละเอียด
ติดตอ

02-260-6033

www.siuk-thailand.com

Curriculum Vitae (CV)
ประวัติส่วนตัวโดยสังเขปสำ�คัญหรือไม่?
ประวัติส่วนตัวโดยสังเขปจะช่วยให้ผู้พิจารณาเห็นพื้นฐานด้านวิชาการ และอาชีพของคุณได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้าน
พื้นฐานทางการศึกษาและพื้นฐานการทำ�งานว่าเหมาะสมสำ�หรับหลักสูตรที่คุณสมัครหรือไม่

การเขียนประวัติส่วนตัวโดยสังเขป ประกอบด้วย:

้ั
นน
เทา
ง

า
อย
ตวั

น
ป
เ

ประวัติ
การทำงาน:
ควรเกี่ยวของกับ
หลักสูตรที่สมัคร
และอาจมีประสบการณ
อาสาสมัครอื่นๆ
รวมดวย

ประวัติการศึกษา:
ควรใสเกรดเฉลี่ยดวย

รางวัลประกาศ
เกียรติคุณ หรือ
ทุนการศึกษา:
แสดงรางวัลที่ไดรับ
การทำการกุศล
ฝกทักษะหรือคุณคา
ตางๆ

แสดงแบบเรียงลำดับ โดยให
เหตุการณลาสุดอยูด
 า นบนสุด

นำเสนอใหเห็นถึงทักษะหรือ
ความสามารถพิเศษ
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Undergraduate Applications
UCAS DEADLINES
2019

15

October
Oxford and Cambridge
universities and most
medicine, veterinary
medicine/science and
dentistry courses

2020

15

January
Undergraduate courses for
UK/EU students

30
June

Registered Centre
SI-UK UCAS SERVICE
Undergraduate students must register and use the UCAS system.
As an official UCAS centre, SI-UK will provide you with free, indepedent
advice on how to submit a high quality UCAS application.
With only five university choices, it is vital you understand the UCAS
process fully and choose the right universities to apply to.

THE PROCESS
1.
2.
3.
4.

Decide on five UK universities and courses to apply to
Create your UCAS application
Review and edit your personal statement
Add your reference to UCAS, send your
application and we will track it on your behalf

LINK YOUR APPLICATION TO US
If you are unable to meet our consultants, please link your application
to SI-UK by using our buzzword. By doing this, SI-UK can review your
application online and ensure it is ready for submission.

Undergraduate courses for
international students

Buzzword:

UKApplication12

Important! Once your application has been sent,
it is final and cannot be edited again.

02-260-6033

www.siuk-thailand.com

SI-UK IELTS Demo Test Training Centre

เหตุผลที่คุณควรร่วมทดลองสอบ
IELTS DEMO TEST ที่ SI-UK

ระดับคะแนน IELTS

• ช่วยให้คุณคุ้นเคยกับรูปแบบของการทดสอบ
วัดระดับภาษาอังกฤษ (IELTS)
• การทดลองสอบใช้เวลาเพียงแค่ 3 ชั่วโมง
• คุณจะได้ฝึกทำ�แบบทดสอบครบทั้ง 4 ทักษะ
• ผู้เชี่ยวชาญการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (IELTS)
ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาทำ�การประเมินผลให้กับคุณ
• รู้ผลการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ของคุณก่อนใคร

การสมัครสอบ IELTS*

* คุณควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะสมัครสอบเพื่อให้ได้ผลคะแนนที่ดีที่สุด เพราะคุณสามารถยื่นผลคะแนนสอบ IELTS ให้กับมหาวิทยาลัย
ในสหราชอาณาจักร อย่างช้าที่สุด 3 เดือนก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตร
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United Kingdom and Ireland

02-260-6033

www.siuk-thailand.com

SI-UK Services
บริการสำ�หรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร

บริการสมัครเข้าศึกษาต่อ
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

บริการ Premium

เป็นบริการสำ�หรับนักเรียน นักศึกษาไทยและต่างชาติ โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเรา
จะพู ด คุ ย กั บ คุ ณ เพื่ อ สอบถามถึ ง พื้ น ฐานทางวิ ช าการ
รู ป แบบของการใช้ ช ี ว ิ ต ที ่ ต ้ อ งการ รวมทั ้ ง งบประมาณ
ที่ ตั้ ง เอาไว้ จ ากนั้ น จึ ง จะให้ คำ � แนะนำ � ด้ า นหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่เหมาะสมกับคุณ

บริการพิเศษของเราออกแบบมาสำ�หรับนักเรียนนักศึกษา
ที่ ต้ อ งการให้ เ ราดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ในทุ ก ขั้ น ตอนการสมั ค ร
ซึ่ ง จะช่ ว ยลดความผิ ด พลาดและความไม่ มั่ น ใจในขั้ น ตอน
ของการเตรี ย มเอกสารและการกรอกแบบฟอร์ ม สมั ค ร
ออนไลน์ เพียงเตรียมเอกสารต่างๆ ของคุณให้กับเรา และ
ตอบคำ�ถาม ในแบบสอบถามที่ทางเราเตรียมไว้ให้

บริการประกอบด้วย

เราจะดำ�เนินการ

• ดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนการสมัคร
• ปรับแก้จดหมายแนะนำ�ตัว
• ให้ข้อมูลด้านเอกสารที่ต้องเตรียม และกำ�หนดวันสิ้นสุด
ในการส่งเอกสาร
• จดหมายร่วมงานวันเปิดตัวที่สำ�นักงานบริการ และงาน
แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นปีละสองครั้ง
เพื่อพบกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

• กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
• ช่วยเขียนจดหมายแนะนำ�ตัวให้มีความโดดเด่น
และน่าสนใจที่สุด
• การันตีว่าคุณจะต้องได้รับการตอบรับ
จากมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งแห่ง
หรือคืนเงินทั้งหมด

Translation
Service

Accommodation
Service

Boarding
School Service

Visa
Service
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บริการ Oxbridge
เป็นบริการสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำ� เหมาะ
สำ�หรับนักเรียนนักศึกษาที่มีพื้นฐานวิชาการในระดับดีมาก
และต้ อ งการศึ ก ษาต่ อ ในมหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นำ � ของสหราช
อาณาจักร เราจะช่วย จัดเตรียมจดหมายแนะนำ�ตัว และแก้ไข
จนกว่าจะได้ผลงานที่ดีที่สุด
บริการประกอบด้วย
• ช่วยสมัครเข้าศึกษาต่อที่ University of Oxford,
University of Cambridge, London School of
Economics and Political Science,
Imperial College London,
University College London, Cass Business School
และ LBS / London Business School
• ช่วยฝึกฝนและแนะนำ�การเตรียมตัวในการสอบ		
สัมภาษณ์อย่างเข้มข้น
• เราจะทำ�การลดขั้นตอนการสมัครที่ีไม่คุ้นชิน เพื่อง่าย
ต่อการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่มีการแข่งขันสูง

ยืนยันได้จากผู้ที่ใช้บริการ
Oxbridge จากเรา
• ได้รับการตอบรับจาก Imperial College London 		
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่: MSC Management and
Financial Engineering, Imperial College
London
• ได้รับการตอบรับจาก University College London
(UCL) และ London School of Economics and
Political Science (LSE)
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่: BSC Economics, University
College London

เสียงจากผู้ใช้บริการกับ SI-UK
ผู้ใช้บริการ Oxbridge กล่าวถึงภาพรวมว่ามีความ
ประทับใจในการใช้บริการที่ SI-UK มากที่สุด เพราะได้
รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในทุกขั้นตอน ได้รับ
บริการที่เป็นกันเอง และให้ความไว้วางใจในบริการของ
บริษัท รวมถึงคำ�แนะนำ�ที่ดีจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
ทุกคน

02-260-6033

www.siuk-thailand.com

โทร 02-260-6033
FREE

บริการของเรา

ฟรี 100% ทุกขั้นตอน
เรียนคอรสภาษาท่ต
ี า งประเทศกับ SI-ENGLISH

ใหคำปรึกษาและขอมูลเก่ย
ี วกับการเรียนภาษาในตางประเทศ
ใหคำปรึกษาและขอมูลของโรงเรียนสอนภาษาและหลักสูตรท่ี
มากมายในแตละเมืองของแตละประเทศ
บริการชวยเหลือทุกขัน
้ ตอนในการกรอกใบสมัครใหครบถวน
และติ ด ต อ กั บ เจ า หน า ท่ ี ในการสมั ค รเข า เรี ย นภาษาของ
แตละโรงเรียน

สหราชอาณาจักร

ออสเตรเลีย

สหรัฐอเมริกา

แคนาดา

นิวซีแลนด

ไอรแลนด

มีการการันตีจดหมายตอบรับจากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
ใหคำปรึกษาในเร่ืองคาใชจาย และการคำนวณงบประมาณ
ใหความชวยเหลือในการสมัครขอวีซา อยางเต็มรูปแบบรวมทัง
้
ตั๋วเคร่ืองบิน และประกันภัย
ชวยเหลือเร่ืองท่ีพักทุกประเภท ทั้งโฮมสเตยและหอพักใน
มหาวิทยาลัย รวมถึงหอพักเอกชนท่อ
ี อกแบบมาเพ่อ
ื นักศึกษา
ใหคำแนะนำขอมูลการเตรียมความพรอมกอนเดินทางไป
ศึกษาตอ
ใหขอมูลและบริการชวยเหลืออ่ืนๆ สำหรับประเทศท่ีคุณจะไป

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่ตางประเทศ

General English

Exam Preparation

fb.com/sienglishbkk

Study and Work

@sienglishbkk

English for
Academic Propose

sienglishbkk

Business English

@sienglishbkk

SI-ENGLISH
อาคารกลาสเฮาส ชั้น 8 หอง 804
ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท วัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 02-260-6033
อีเมล : bangkok@studyin-uk.com

www.si-englishbkk.com

MORE THAN
A DEGREE

a 360°
experience

Choose from courses that prepare you for your future career:
•
•
•
•

Law
Business
Computing
Accounting and Finance

•
•
•
•

Psychology
Biomedical Science
Architecture
Engineering

•
•

Nursing
Art and Creative
Industries

Find out why you should study with us
uwe.ac.uk/international

Glasgow
Edinburgh

Belfast

Newcastle

Leeds

Dublin

Manchester

Birmingham
Cardiff

Bristol

London

Study on a leading
university campus
or in a dynamic city
location in the UK

Stirling
Glasgow

Belfast

Newcastle

Manchester

You are guaranteed a great
international education with
INTO, wherever you choose
to study. Through our wide
range of programmes, you’ll
receive dedicated support
to help you succeed at
universtiy and beyond.
Join INTO and open up
a lifetime of career
opportunities.

Norwich

London
Exeter

Scholarships worth up to 100% of tuition fees for
students with great academic performances.
For further information, please email namthip.sangprem@intoglobal.com
or call +6602 715 0237

SI - Advert1(3)printable12_09_19.pdf 1 2019/09/12 16:31:21

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MADE YOU LOOK.
Find out more about our wide range of Pathway,
undergraduate and postgraduate programmes
available with our partner universities.
Programmes available in:
Accounting, Art, Business, Computing,
Cyber Security, Design, Digital Marketing,
Engineering, Finance, HR, Logistics, Marketing,
Media, Project Management, Sport, STEM.
www.qahighereducation.com/courses
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YOUR PATHWAY TO A
UNIVERSITY DEGREE WITH
OXFORD INTERNATIONAL
OUR PATHWAY COURSES:
International Incorporated
Bachelors (IIB)
International Incorporated
Masters (IIM)

LOCATIONS:
Leicester I Bangor I Dundee I
London

?

WHY CHOOSE US?:
■

■

■

One visa for your entire
course duration
Access to university facilities
and services from the day
you start
Direct continuation to
degree upon successful
completion of course

APPLY TODAY: oxfordinternational.com/apply
or email us at: pathways@oxfordinternational.com

We’ll get you
speaking English

Exclusive location in
beautiful Kensington,
central London
Lovely building and
facilities
General and Intensive
English Language
courses
Preparation for IELTS
and Cambridge
Examinations
Also Professional
English, Family
Programme & Summer
Camps
Choose friendly
homestay or modern
student residence
accommodation

Why study
with us?
We have excellent local
and global placements
and industry links

- our students complete
over 4,000 work placements

Gloucestershire offers
the best of British
culture and tradition

- with countryside, castles and
over 45 festivals each year

Have great new
experiences with the
activity programme

Frances King School of English
77 Gloucester Road, London, SW7 4SS, UK

www.francesking.com

Discover more at
glos.ac.uk/international

The best university
preparation for you
A HIGH QUALITY BRITISH EDUCATION, TAILOR-MADE
FOR INTERNATIONAL STUDENTS. BELLERBYS GIVES
YOU ACCESS TO THE BEST UNIVERSITIES IN THE UK.
GCS E · A Leve l · Foun d a ti on · U n d erg ra d uate Ye ar 1
UNIQUE CONDITIONAL UNIVERSITY OFFERS*

Receive offers of conditional progression from up to eight prestigious
UK universities including Bristol, Bath and Durham when you are
accepted on to our Foundation programme (selected pathways).
*See bellerbys.com for details

Contact your local representative
BELLERBYS BRIGHTON

BELLERBYS CAMBRIDGE

BELLERBYS LONDON
31250 REV 1.1_09.18

31250 Bellerbys SI-UK A5 advert_REV 1.1 PRINT.indd 1

Success
starts here.

04/09/2019 17:12

Degree preparation at your
choice of UK university
International Foundation Year
A 9 month programme that will give you the skills and confidence
to enter the first year of an undergraduate degree.
International Year One
An intensive 9 or 12 month programme equivalent to the first year
of an undergraduate degree that fully prepares you to enter the second
year of undergraduate study.
Pre-Masters
A 6 or 9 month programme that will give you the skills and confidence
to start your Masters.
Choose from a wide range of universities in a variety of locations in the UK

Your route
to a top
university

*

*

*

Delivered at Leeds International Study Centre

studygroup.com
31341 REV 1.1 09.18

31341 SI-UK UK ISC Advert REV 1.1.indd 1

04/09/2019 13:33

for teaching
quality and student
experience
GUG 2019

•
•
•
•
•
•

BF0499a Lithuana advert 2019.indd 1
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Follow your path to a
top UK university
and find your way to
a great career
 kaplanpathways.com/SIUK-thai
     Search ‘KaplanPathways’
Your choice of pathway to bachelor’s or master’s
degrees from a highly ranked university:
>>Foundation Certificate
>>International Year One
>>Pre-Master’s

>>Pre-Sessional English
STUDY IN THE UK

Aston University
University of Birmingham
Bournemouth University
University of Brighton
University of Bristol
City, University of London
Cranfield University
University of Essex

Your first step towards
career success
97.9% of graduates go on to work or further study within
six months†
Benefit from CV boosting placements and work experience
with major companies, organisations and the government
Awarded a Silver in the Teaching Excellence Framework

£

Hull is one of the most affordable cities for students in the UK*

3

Benefit from the massive investment we’ve made in our campus
* Natwest Student Living Index 2018
† HESA 2018

global@hull.ac.uk
+44 (0)1482 462190
www.hull.ac.uk/si-uk_thailand

HUInternational
Hullnternational

universityofhullinternational

University of Glasgow
University of Liverpool
University of Nottingham
Nottingham Trent University
UWE Bristol
University of Westminster
University of York

AD_129536_UoK Si-UK Education Guide.qxp_Layout 1 16/09/2019 09:30 Pa

A DEGREE TO
BE PROUD OF
NEW 2 YEAR POST STUDY WORK VISA
FOR STUDENTS COMMENCING STUDIES
IN 2020
The UK Government has announced
that international students
who have completed an Undergraduate or
higher degree at a UK Higher Education
Institution will be eligible
for a 2 year PSW visa enabling them
to seek employment in the UK
A leading UK university, Kent offers high-quality
teaching, world-leading research, stunning study
locations and a superb student experience.
Why choose Kent:
• Kent was awarded Gold, the highest rating, in the UK
Government’s Teaching Excellence Framework†
• Kent is ranked amongst the world’s Top 500 universities
(Shanghai Ranking’s ARWU 2018)

Find out more

www.kent.ac.uk
† The University of Kent’s Statement of Findings
can be found at www.kent.ac.uk/tef-statement

Become part of our #LboroFamily

Study at one
of the UK’s top
universities
E: international-office@lboro.ac.uk
www.lboro.ac.uk

UNIVERSITY OF THE YEAR
THE TIMES & SUNDAY
TIMES GOOD UNIVERSITY
GUIDE 2019

1ST FOR
ACCOMMODATION
WHATUNI STUDENT CHOICE
AWARDS 2019

BEST SPORTING
UNIVERSITY IN
THE WORLD
GLOBAL QS HIGHER
EDUCATION LEAGUE 2019

A TOP 10
UNIVERSITY
IN EVERY
LEAGUE TABLE
IN 2019

Contact us for further details.
www.siuk-thailand.com

Develop a truly global
perspective
With our vast repository of knowledge and
expertise on our specialist regions, we are
uniquely placed to inform and shape current
thinking about the economic, political,
cultural, security and religious challenges of
our world.
From day one at our central London campus,
our students are encouraged to challenge
conventional views and think globally – and
that’s one of the reasons why they develop
careers that make a real difference.

Instagram: @soasuni
Facebook: soasunioflondon
Twitter:
@SOAS

www.soas.ac.uk

Our range of campus, online & distance learning
programmes include:
• Africa
• Anthropology
& Sociology
• China & Inner Asia
• Cultural, Literary
& Postcolonial Studies
• Development Studies
• Economics
• Film Studies
• Finance & Management
• Gender Studies
• History
• History of Art
& Archaeology
• Japan and Korea
• Law
• Linguistics

•
•
•
•

Media Studies
Music
Near & Middle East
Politics & International
Studies
• Religions
& Philosophies
• South & South East Asia
We also offer:
two Foundation
undergraduate
programmes,
a pre-Master’s programme,
the English Language
& Academic Studies
Programme, and the
annual Summer School.

Helping students realise their dreams
and UK Universities their goals

Find your

degree of

difference

at Bournemouth University

Top 500

Scholarships available

up to 50% tuition fee reduction.

Ranked amongst
the world’s top 500
universities*

Work placement

All undergraduate and many postgraduate courses
offer the opportunity of a work placement.

Oscar-winning and Oscar-nominated
graduates

4th in the world for Animation.**
10th in the world

for Hospitality and Leisure Management.***

who worked on movies such as Gravity, Bohemian
Rhapsody, Black Panther and Avatar.

Strong industry links

and professional accreditation.

*Times Higher Education World University Rankings 2020. **Animation Career Review 2019. ***QS World University Rankings 2020.

“I really valued my time at Bournemouth University. I studied
MSc International Management and graduated in 2015. After graduation
I returned to Thailand and I am currently working in the Sports Marketing
Department at Thai Beverage PLC. I would recommend studying at BU
because of the great location, friendly staff and career aligned subjects. I
even convinced my brother to study there for his Master’s degree.”
Aoey Thanomsing
Thailand (MSc International Management)
Golf Project Manager

Subject areas

• Accounting, Finance & Economics
• Archaeology, Anthropology &
Forensic Science
• Business, Management & Marketing
• Computer Animation, Games &
Visual Effects

• Computing & Information
Technology
• Design & Engineering
• Film, TV, Media & Music Production
• Health & Social Care
• History, Politics & Social Sciences
• Law

To find out more contact us at futurestudents@bournemouth.ac.uk

www.bournemouth.ac.uk/Thailand
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Life & Environmental Sciences
Media & Communication
Medical Sciences
Psychology
Sport
Tourism, Hospitality & Events

A degree that
means business.
Henley offers a range of world-class Masters courses in:
• Accounting
• Business & Management
• Entrepreneurship
• Finance
• Information Management
• Marketing
• Real Estate & Planning

henley.ac.uk/postgraduate

