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ตั้งอยู�ห�างจากเมือง Toronto เพ�ยง 1 ชม. 
ได�รับรางวัล Eco-Friendly School 
มีกิจกรรมและชมรมหลากหลายและแปลกใหม�
โดดเด�นด�านกีฬา (Sports Academy) 
ชุมชนอบอ��น มีส� �งอำนวยความสะดวกและสถานที่ทำกิจกรรมมากมาย 

สถานที่ตั ้ง
เมือง Fergus มณฑล Ontario 

สนามบินใกล�เคียง
YYZ (Toronto Pearson International Airport)

ประเภทโรงเร�ยน
เขตการศึกษารัฐบาล (Public School District)

เป�ดเทอม : กันยายน // ป�ดเทอม : มิถุนายน ป�ถัดไป 
จำนวนนักเร�ยนในโรงเร�ยน : 1,200 คน 
มีหลักสูตร ELL (English Language Learner Program) หร�อ หลักสูตรปรับพ�้นฐานภาษาอังกฤษให�กับนักเร�ยน 
การเร�ยนการสอนของโรงเร�ยนในแคนาดา ควรเร�ยนต�อเนื่องอย�างน�อย 2 ป� เพ�่อที่จะเก็บเครดิตว�ชาให�ครบและ
รับ High School Diploma 

Academic Facts

Scan
here

ว�ดีโอโรงเร�ยน

เกิดระหว�าง 1 มีนาคม 2547 - 31 กรกฎาคม 2551 
และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ที ่ 2 – 5 

มีผลสอบคะแนน ELTiS 215 คะแนนข�้นไป 

สอบผ�านแบบทดสอบ English Assessment
จากโรงเร�ยน 

เกรดเฉล�่ยแต�ละเทอมไม�ต่ำกว�า 2.5 โดยมีเกรดใน
ว�ชาหลัก (ว�ทยาศาสตร�/คณิตศาสตร�/ภาษาอังกฤษ
/สังคมศึกษา/พลศึกษา) ไม�ต่ำกว�า 2.0
 

มีพ�้นฐานภาษาอังกฤษหร�อภาษาของประเทศที่เล�อก
เพ�ยงพอสำหรับการส�่อสารในชีว�ตประจำวัน และ
พร�อมเป�ดรับวัฒนธรรมที่แตกต�าง

เกณฑ�การรับสมัคร



เป�ดเทอม : กันยายน // ป�ดเทอม : มิถุนายน ป�ถัดไป 
จำนวนนักเร�ยนในโรงเร�ยน : 1,200 คน 
มีหลักสูตร ELL (English Language Learner Program) หร�อ หลักสูตรปรับพ�้นฐานภาษาอังกฤษให�กับนักเร�ยน 
การเร�ยนการสอนของโรงเร�ยนในแคนาดา ควรเร�ยนต�อเนื่องอย�างน�อย 2 ป� เพ�่อที่จะเก็บเครดิตว�ชาให�ครบและ
รับ High School Diploma 

Centre Wellington High School เป�นโรงเร�ยนรัฐบาลขนาดใหญ�
ตั้งอยู�ในชุมชนที่อบอ��นย�าน Fergus ห�างจากตัวเมือง Toronto
เพ�ยง 1 ชั่วโมงเท�านั้น

โรงเร�ยนมีความโดดเด�นในด�านของว�ชาเล�อกเฉพาะทางพ�เศษ เช�น
การบร�หารธุรกิจ ส��งแวดล�อม สุขศึกษา การโรงแรม กีฬา เทคโนโลยี
โรบ็อต มีให�เล�อกตามความชอบความถนัดของนักเร�ยน 

ตึกอาคารและส��งอำนวยความสะดวกของโรงเร�ยนใหม�และทันสมัย
มีการนำเทคโนโลยีมาใช�เป�นส�่อการสอน รวมไปถึงโรงละคร
ห�องโถงใหญ�ที่นักเร�ยนสามารถใช�เวลาร�วมกันได� 

โรงเร�ยนมีการสนับสนุนการอนุรักษ�ส��งแวดล�อม และได�รับรางวัล
“Gold Eco School” โดยมณฑล Ontario 

กิจกรรมชมรมของโรงเร�ยนนั้นน�าสนใจและแปลกใหม� เช�น
Astronomy Club, Creative Writing Club,
Darkroom Photography, D&D Club, Environmental Club,
Gay-Straight Alliance, Horticulture Club, Magic Card Club,
Make up Artist Club เป�นต�น 

ประวัติเขตการศึกษา
เบื้องต�น

นักเร�ยนต�างชาติสามารถร�วมทีมกีฬาได�หลากหลาย เช�น
Soccer, Swimming, Field Hockey and Ice Hockey,
Curling, Tennis, Running, Golf, Ski Racing เป�นต�น

นักกีฬา Hockey สามารถร�วมเข�าทีม Ice Hockey Skills
Academy ได� 

ทางด�านศิลปะ ดนตร� การแสดง มีให�เล�อกหลากหลายเช�นกัน
ไม�ว�าจะเป�น Music, Theater, Watercolor, Prints,
Sculpture, Photography, visual arts

Sports and Arts



946,000 บาท
ค�าใช�จ�ายโครงการ (1 ป�การศึกษา)

การจัดหาโรงเร�ยนที่รัฐบาลรับรอง และครอบครัว (Host Family) หร�อที่พัก

ค�าธรรมเนียมว�ซ�า เอกสาร Custodianship สำหรับประเทศแคนาดา และค�าแปลเอกสารสำหรับ
ยื่นขอว�ซ�า ตามที่สถานทูตกำหนด

ค�าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติอาชญากรรม กรณีพักอาศัยกับครอบครัว (Host Family)

ประกันสุขภาพและประกันอ�บัติเหตุ

หลักสูตรเตร�ยมความพร�อม - OEG- Preparation Language course

การประชุมให�ข�อมูลสำหรับผู�ปกครอง และกิจกรรมการเตร�ยมความพร�อมสำหรับนักเร�ยน 

ปฐมนิเทศและทัศนศึกษาในต�างประเทศ (ข� ้นอยู�กับการจัดการในแต�ละประเทศ)

เจ�าหน�าที่ OEG ดูแลนักเร�ยนระหว�างเดินทางไปเข�าร�วมโครงการ (กรณีเดินทางเป�นกลุ�ม 10 คนข�้นไป)

การดูแล ให�ความช�วยเหล�อ และรายงานผลเข�าร�วมโครงการ จากผู�ประสานงานประจำท�องถิ�น
และเจ�าหน�าที่ OEG ตลอดการเข�าร�วมโครงการฯ

ค�าโครงการครอบคลุม

ค�าตั๋วเคร� ่องบินไป - กลับ ข� ้นอยู�กับประเทศ
และปลายทาง (80,000 - 100,000 บาท
โดยประมาณ) ประสานงานโดย
บร�ษัทตัวแทนตั๋วเคร� ่องบิน

ค�าใช�จ�ายส�วนตัวรายเดือน

ค�าประกันระหว�างการเดินทาง

ไม�ครอบคลุมค�าใช�จ�ายระหว�าง Quarantine

ค�าใช�จ�ายอื่นๆ เช�น ค�าเร�ยนภาษาเพ��มเติม
ในต�างประเทศ ค�ากิจกรรมพ�เศษระหว�าง
เข�าร�วมโครงการ ค�าเดินทางอื่นๆ หร�อ
ค�าใช�จ�ายที่ประกันไม�คุ �มครอง เป�นต�น

ค�าใช�จ�ายอื่นๆ
ที่ ไม�รวมในค�าธรรมเนียม



งวดที่ 1

ลงทะเบียน
เข�าร�วมโครงการ
49,000
บาท

เป�นค�าธรรมเนียมไม�สามารถเร�ยกคืนได�
ไม�ว�ากรณีใดๆ

งวดที่ 2

หลังจาก
ส�งใบสมัคร
ภาษาอังกฤษ
(Application Form) 

448,500
บาท

งวดที่ 3

ก�อนดำเนินการ
ทำว�ซ�า 
448,500
บาท

ชำระค�าโครงการงวดสุดท�าย
ไม�เกินเดือนพฤษภาคม 

ค�าตั๋วเคร� ่องบิน

OEG จะเร�ยกเก็บ
เมื่อมีการออกตั๋ว
เคร�่องบิน ซึ่งส�วนใหญ�
จะเป�นช�วงเดือน
กรกฎาคม–ส�งหาคม
ก�อนเดินทาง
จำนวนเง�น
ข�้นอยู�กับ
สายการบิน
ที่เล�อก

ผู�ปกครองสามารถเล�อกชำระค�าธรรมเนียมและค�าใช�จ�ายต�างๆ ได� 3 ช�องทาง 
สแกน QR Code (Mobile Banking) โดยทาง OEG จะจัดส�งเอกสาร Bill payment ให�หลังจากตัดส�นใจ
ชำระเป�นเง�นสด ที่สำนักงาน OEG 
จ�ายผ�านบัตรเครดิต ที ่สำนักงาน OEG (เฉพาะค�าโครงการงวดที่ 1 จำนวน 49,000 บาท) 

ตารางการชำระเง�น

กรณีให� OEG ช�วยดำเนินการ


