CANADA
School List
GOLDEN HILLS SCHOOL DISTRICT

เปนโรงเร�ยนรัฐบาลแหงเดียวในแคนาดาที่มีหอพัก (Dormitory)
คาใชจายยอมเยาที่สุดแหงหนึ่งในแคนาดา
จำนวนนักเร�ยนไทยและเอเชียนอย
สงบ ปลอดภัย หางจากเมืองคัลการ�่เพ�ยง 30 นาทีเทานั้น
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ว�ดีโอโรงเร�ยน

เกณฑการรับสมัคร

สถานที่ตั้ง

ชานเมื
อง Calgary มณฑล Alberta
(ครอบคลุม 3 เมืองเล็กๆ ไดแก Strathmore, Drumheller และ Three Hills)

มีผลสอบคะแนน ELTiS 205 คะแนนข�้นไป

ประเภทโรงเร�ยน

เขตการศึกษารัฐบาล (Public School District)
สนามบินใกลเคียง

YYC (Calgary International Airport)

Academic

เกิดระหวาง 1 มีนาคม 2546 - 31 กรกฎาคม 2550
และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 – 5

Facts

เกรดเฉล�่ยแตละเทอมไมต่ำกวา 2.5 โดยมีเกรด
ในว�ชาหลัก (ว�ทยาศาสตร/คณิตศาสตร/
ภาษาอังกฤษ/สังคมศึกษา/พลศึกษา) ไมต่ำกวา 2.0
มีพ�้นฐานภาษาอังกฤษหร�อภาษาของประเทศที่เล�อก
เพ�ยงพอสำหรับการส�่อสารในชีว�ตประจำวัน
และพรอมเปดรับวัฒนธรรมที่แตกตาง

เปดเทอม : กันยายน // ปดเทอม : มิถุนายน ปถัดไป
จำนวนนักเร�ยนในแตละโรงเร�ยน : 400 - 800 คน
มีหลักสูตร ELL (English Language Learner Program) หร�อ หลักสูตรปรับพ�้นฐานภาษาอังกฤษใหกับนักเร�ยน
การเร�ยนการสอนของโรงเร�ยนในแคนาดา ควรเร�ยนตอเนื่องอยางนอย 2 ป เพ�่อที่จะเก็บเครดิตว�ชาใหครบและรับ
High School Diploma (B.C. Secondary School Graduation)

Strathmore
High School
โรงเร�ยนขนาดใหญ มีนักเร�ยนทั้งหมดประมาณ 750 คน
ตั้งอยู ในเมือง Strathmore ที่เปนเมืองใหญ
มีส� งอำนวยความสะดวก เชน สนามกอลฟ
สวนสาธารณะ หางสรรพส�นคา สถานที่เลนกีฬาตางๆ
มากมาย
โดดเดนทางดานว�ชาการที่เขมขน รวมไปถึงว�ชา
AP (Advance Placement) และหลักสูตรภาษาตางๆ
เชน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน
หอพักของโรงเร�ยนนั้นอยูหางจากตัวโรงเร�ยนเพ�ยง
2.5 กิโลเมตร นักเร�ยนสามารถนั่งรถโรงเร�ยนจาก
หอพักไปโรงเร�ยนไดทุกวัน
มีบรรยากาศที่นาเร�ยน ทุกๆ คนในโรงเร�ยนยินดีตอนรับ
นักเร�ยนใหมและนักเร�ยนตางชาติเปนอยางมาก
มีการดูแลเอาใจใสกันอยางใกลชิดและเปนกันเอง
โรงเร�ยนสงเสร�มดานกีฬาและศิลปะ นักเร�ยนสามารถ
เขารวมในกิจกรรมที่ตัวเองสนใจ เชน Basketball ,
Badminton, Golf, Cross-Country, Wrestling,
Volleyball, Football, Rugby, Art, Dance, Drama,
Jewelry Making เปนตน

Drumheller Valley
Secondary School
โรงเร�ยนขนาดกลาง มีนักเร�ยนทั้งหมดประมาณ 400 คน
ตั้งอยู ในมือง Drumheller เปนเมืองที่เปนที่รูจักกันดี
ในนาม “Dinosaur Capital of the World” มีการคนพบ
กระดูกและซากไดโนเสารหลายชนิดในเมืองนี้
รวมไปถึงสถานที่ประวัติศาสตร แหลงธรรมชาติที่
สวยงาม ส��งอำนวยความสะดวกและความเจร�ญอื่นๆ
มากมาย
หอพักอยูติดกับตัวโรงเร�ยน สงบและปลอดภัยมาก
นักเร�ยนสามารถเดินไปโรงเร�ยนไดอยางสะดวกสบาย
มีความโดดเดนในเร�่องหลักสูตรเสร�ม ESL เพ�่อชวย
พัฒนาภาษาอังกฤษใหกับนักเร�ยนตางชาติ
มีกิจกรรมและชมรมใหนักเร�ยนไดเล�อกเร�ยน
ตามความชอบ เชน Construction Technology,
Cosmetology, Design, Fabrication Studies,
Financial Management, Food Studies เปนตน

Three Hills
Secondary School
โรงเร�ยนขนาดกลาง มีนักเร�ยนทั้งหมดประมาณ 500 คน
ตั้งอยู ในชุมชนเล็กๆที่สงบและปลอดภัยมาก โรงเร�ยนนี้
ถือเปนโรงเร�ยนที่กวางใหญที่ ใหญสุดของเขตการศึกษา
นักเร�ยนสามารถเดินจาก homestay ไปที่โรงเร�ยนได
อยางปลอดภัย
เหมาะสำหรับนักเร�ยนที่ตองการเสร�มใหพัฒนา
ภาษาอังกฤษ โรงเร�ยนมีความโดดเดนในเร�่องหลักสูตร
เสร�ม ESL สำหรับนักเร�ยนตางชาติโดยเฉพาะ
มีว�ชาเล�อกที่หลากหลายใหนักเร�ยนไดเล�อกเร�ยน
ตามความชอบและความถนัด เชน Drama, Animation,
Photography, Robotics, Visual Arts, Wellness,
Cosmetology, Industrial Education, Instrumental
Music, Forensic Science, New Media and Design
เปนตน

คาโครงการครอบคลุม
การจัดหาโรงเร�ยนที่รัฐบาลรับรอง และครอบครัว (Host Family) หร�อที่พัก
คาธรรมเนียมว�ซา เอกสาร Custodianship สำหรับประเทศแคนาดา และคาแปลเอกสารสำหรับ
ยื่นขอว�ซา ตามที่สถานทูตกำหนด
คาหอพัก Dormitory สำหรับนักเร�ยนประจำ
ประกันสุขภาพและประกันอ�บัติเหตุ
หลักสูตรเตร�ยมความพรอม - OEG- Preparation Language course

คาใชจายอื่นๆ
ที่ ไมรวมในคาธรรมเนียม

ปฐมนิเทศและทัศนศึกษาในตางประเทศ (ข�้นอยูกับการจัดการในแตละประเทศ)

คาตั๋วเคร�่องบินไป - กลับ ข�้นอยูกับประเทศ
และปลายทาง (80,000 - 100,000 บาท
โดยประมาณ) ประสานงานโดย
บร�ษัทตัวแทนตั๋วเคร�่องบิน

เจาหนาที่ OEG ดูแลนักเร�ยนระหวางเดินทางไปเขารวมโครงการ (กรณีเดินทางเปนกลุม 10 คนข�้นไป)

คาใชจายสวนตัวรายเดือน

การดูแล ใหความชวยเหล�อ และรายงานผลเขารวมโครงการ จากผูประสานงานประจำทองถิ�น
และเจาหนาที่ OEG ตลอดการเขารวมโครงการฯ

คาประกันระหวางการเดินทาง

การประชุมใหขอมูลสำหรับผูปกครอง และกิจกรรมการเตร�ยมความพรอมสำหรับนักเร�ยน

ไมครอบคลุมคาใชจายระหวาง Quarantine
คาใชจายอื่นๆ เชน คาเร�ยนภาษาเพ��มเติม
ในตางประเทศ คากิจกรรมพ�เศษระหวาง
เขารวมโครงการ คาเดินทางอื่นๆ หร�อ
คาใชจายที่ประกันไมคุมครอง เปนตน

ตารางการชำระเง�น
คาใชจายโครงการ (1 ปการศึกษา)

งวดที่ 1

งวดที่ 2

615,000 บาท
งวดที่ 3

หลังจาก
สงใบสมัคร
ภาษาอังกฤษ
ลงทะเบียน
เขารวมโครงการ

49,000
บาท
เปนคาธรรมเนียมไมสามารถเร�ยกคืนได
ไมวากรณีใดๆ

(Application Form)

283,000
บาท

กอนดำเนินการ
ทำว�ซา

283,000
บาท
ชำระคาโครงการงวดสุดทาย
ไมเกินเดือนพฤษภาคม

คาตั๋วเคร�่องบิน
OEG จะเร�ยกเก็บ
เมื่อมีการออกตั๋ว
เคร�่องบิน ซึ่งสวนใหญ
จะเปนชวงเดือน
กรกฎาคม–ส�งหาคม
กอนเดินทาง

จำนวนเง�น

ข�้นอยูกับ
สายการบิน
ที่เล�อก
กรณีให OEG ชวยดำเนินการ

ตารางการชำระเง�น

755,000 บาท

คาใชจายโครงการ (1 ปการศึกษา)

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

หลังจาก
สงใบสมัคร
ภาษาอังกฤษ
ลงทะเบียน
เขารวมโครงการ

49,000
บาท
เปนคาธรรมเนียมไมสามารถเร�ยกคืนได
ไมวากรณีใดๆ

(Application Form)

353,000
บาท

กอนดำเนินการ
ทำว�ซา

353,000
บาท
ชำระคาโครงการงวดสุดทาย
ไมเกินเดือนพฤษภาคม

คาตั๋วเคร�่องบิน
OEG จะเร�ยกเก็บ
เมื่อมีการออกตั๋ว
เคร�่องบิน ซึ่งสวนใหญ
จะเปนชวงเดือน
กรกฎาคม–ส�งหาคม
กอนเดินทาง

จำนวนเง�น

ข�้นอยูกับ
สายการบิน
ที่เล�อก
กรณีให OEG ชวยดำเนินการ

ผูปกครองสามารถเล�อกชำระคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ได 3 ชองทาง

สแกน QR Code (Mobile Banking) โดยทาง OEG จะจัดสงเอกสาร Bill payment ใหหลังจากตัดส�นใจ
ชำระเปนเง�นสด ที่สำนักงาน OEG
จายผานบัตรเครดิต ที่สำนักงาน OEG (เฉพาะคาโครงการงวดที่ 1 จำนวน 49,000 บาท)

