
WHY IRELAND ?

Monaghan Collegiate School

Monaghan, Ireland

     เมอืง Monaghan ตั�งอยูท่างตอนเหนอืของ
ประเทศไอรแ์ลนด์ อยูใ่กล้กับประเทศไอรแ์ลนดเ์หนอื
และหา่งจากเมอืงดับลินประมาณ130 กิโลเมตร

Royal Cavan School

Cavan, Ireland

     เมอืง Cavan ตั�งอยูท่างตอนเหนอืของประเทศ
ไอรแ์ลนด ์อยูใ่กล้กับประเทศไอรแ์ลนดเ์หนอื และ
หา่งจากเมอืงดบัลินประมาณ100 กิโลเมตร

ใกล้ยุโรป

ใชภ้าษาอังกฤษ

การศึกษา

ผูค้นและวฒันธรรม

ความปลอดภัย

ประวติัศาสตร์

       ไอรแ์ลนด์อยูใ่กล้ยุโรปและเมอืงหลวงใหญ่ ๆ 
ของยุโรปสามารถเดินทางท่องเที�ยวไปยงัประเทศต่าง ๆ 
ในทวปียุโรปได้อยา่งสะดวกสบาย

       ไอรแ์ลนด์ใชภ้าษาอักฤษเป�นภาษาหลัก
ที�ใชใ้นการสื�อสารและเป�นภาษาราชการ

       ไอรแ์ลนด์เป�นประเทศที�มมีาตรฐานการศึกษา
สงูสดุเป�นอันดับต้น ๆ ของโลก และมมีหาวทิยาลัย
ระดับโลก มากถึง 7 แหง่

        ชาวไอรชิ เป�นคนที�มคีวามภาคภมูใิจในชาติ
และวฒันธรรมของตนเอง และพรอ้มที�จะแบง่ป�น
สิ�งเหล่านี�ใหกั้บคนต่างชาติ

    ไอรแ์ลนด์เป�นประเทศที�มคีวามปลอดภัยเป�นอันดับ 
6 ของโลก และมพีื�นที�ที�เหมาะสมกับการอยูอ่าศัย

    ไอรแ์ลนด์นั�นเต็มไปด้วยพพิธิภัณฑ์ โบสถ์ วหิาร
สวนสาธารณะ และอนุสาวรยี ์และยงัมชีื�อเสยีงด้าน
ศิลปะ วรรณกรรม ภาพยนต์ และดนตรอีีกด้วย



I E S   E X C H A N G E   S T U D E N T

IRELAND

นักเรียนโรงเรียนเอกชน
ประเทศไอร์แลนด์

นักเรยีนแลกเปลี�ยน
ประเทศไอรแ์ลนด์

Monaghan Collrgiate School
Royal Cavan School

 

 
           ประเทศไอรแ์ลนด์หรอืที�เราคุ้นหกัูนในชื�อของชาวไอรชิ เป�นประเทศที�มภีมูปิระเทศที�สวยงาม
มคีวามเป�นธรรมชาติ เงียบสงบ ไมวุ่น่วาย รวมถึงผูค้นชาวไอรชิก็ได้รบัการยอมรบัจากทั�วโลกวา่มี
อุปนิสยัที�เป�นมติร และยงัเป�นประเทศที�มคีวามปลอดภัยสงูมากที�สดุในยุโรป และผูค้นยงัใชภ้าษา
อังกฤษในการสื�อสารเป�นหลักอีกดว้ย
           ประเทศไอรแ์ลนดใ์หค้วามสาํคัญทางดา้นการศึกษาใหม้คีณุภาพสงู เป�นประเทศที�มรีะบบการ
ศึกษาที�ดเียี�ยมอันดับต้น ๆ ของโลก และสามารถรกัษาชื�อเสยีงดา้นนี�มาเป�นระยะเวลาที�ยาวนาน 
ในป�จจุบนัมจีาํนวนนกัเรยีน นกัศึกษานานาชาติจาํนวนมากที�เลือกมาเรยีนต่อที�ประเทศไอรแ์ลนด์
เพื�อเพิ�มศักยภาพในดา้นการศึกษาของตนเองและที�สาํคัญค่าใชจ้า่ยในการศึกษาในประเทศ
ไอรแ์ลนด์ถกูมากเมื�อเทียบกับประเทศอังกฤษ และสหรฐัอเมรกิา ซึ�งเป�นหนึ�งในเหตผุลสาํคัญที�
ทําใหน้กัศึกษานานาชาติใหค้วามสนใจในประเทศนี�
         วตัถปุระสงค์ของโครงการคือ เพื�อแลกเปลี�ยนวฒันธรรม เรยีนรู ้และหามุมมองที�แตกต่าง
กันในวถีิชวีติที�หลากหลาย เป�นการฝ�กทักษะและพฒันาภาษาอังกฤษเพื�อเสรมิสรา้งความมั�นใจใน
ตัวเองจากการฟ�ง พูด อ่าน เขยีน นักเรยีนจะได้เขา้ชั�นเรยีนรว่มกับนกัเรยีนในท้องถิ�น และได้เรยีนรู ้
การดาํรงชวีติรว่มกับครอบครวัชาวไอรชิที�มคีณุสมบติัถกูต้องตามมาตรฐานของโครงการ อีกทั�ง
ยงัได้รบัการดแูลจากผูป้ระสานงานโครงการท้องถิ�นตลอดระยะเวลาการเขา้รว่มโครงการ 1 ป�การ
ศึกษา (ประมาณ 10 เดอืน)

สงิหาคม - พฤษภาคม (โดยประมาณ)
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MONAGHAN COLLEGIATE SCHOOL

             โรงเรยีน Monaghan Collegiate School ตั�งอยูที่�เมอืง Monaghan ทางตอนเหนือของประเทศ
ไอรแ์ลนด ์ อยูใ่กล้กับไอรแ์ลนด์เหนือ หา่งจากเมอืงดับลินประมาณ 130 กิโลเมตร 
             เป�นโรงเรยีนเอกชนขนาดเล็ก ประเภทสหศึกษา มทัี�งนักเรยีนชายและหญิง มนีักเรยีนประมาณ 250
คน ก่อตั�งมาแล้วกวา่ 400 ป� และยงัติดอันดับ 28 ของประเทศไอรแ์ลนด์ที�เป�นโรงเรยีนเอกชนที�ดีที�สดุ 

 

     สิ�งอํานวยความสะดวกครบครนัและทันสมยั
หอ้ง ICT อุปกรณ์เทคโนโลยี
หอ้งปฏิบติัการสถาป�ตยกรรม วศิวกรรม และศูนยก์ารเรยีนรู ้
หอ้งปฐมพยาบาล หอ้งเปลี�ยนเสื�อผา้เล่นกีฬา
สนามเทนนิส 2 สนาม และพื�นที�กีฬาอเนกประสงค์บรเิวณด้านนอกอาคาร
หอ้งทดลองวทิยาศาสตร์
หอ้งเศรษฐศาสตร์
แผนกศิลป� หอ้งฝ�กอาชพี และภาษาต่าง ๆ
ขนาดของหอ้งเรยีนไมเ่กิน 20 คน/1 ครูผูส้อน ทําใหค้รูและนักเรยีนใกล้ชดิกันมากขึ�น
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 Transition Year หรอืประกาศนียบตัรชั�นต้น
            หลักสตูร Transition Year ที�โรงเรยีน Monaghan Collegiate จะเป�ดโอกาสใหน้ักเรยีนได้เลือกเรยีนตาม
ความถนัด โดยเรยีนวชิาการน้อยกวา่ในป�นี� และเพิ�มเรยีนวชิาชพี (ตามความถนัด) เพื�อเป�นการต่อยอดหา
ประสบการณ์จากการทํางานในวชิาที�ตนเองถนัด และเพื�อพฒันาทักษะภาษาอังกฤษในการโต้ตอบกับเพื�อนรว่มชั�น
เรยีน ตัวอยา่งเชน่ การดแูลเด็ก การทําภาพยนต์ การบาํรุงรกัษารถยนต์ การก่อสรา้ง การปฐมพยาบาล และวชิา
ความปลอดภัยของอาหาร
            นักเรยันชาวไอรชิทกุคน รวมถึงนักเรยีนต่างชาติต้องสอบรบัใบประกาศนียบตัรหรอืที�เรยีกกันวา่ Leaving
Certificate ก่อนจบป�การศึกษา และนักเรยีนชาวต่างชาติต้องผา่นการสอบสมัภาษณ์จากคณุคณูใหญ่ของโรงเรยีน
ตัวต่อตัว ซึ�งหลักสตูรนี�ถกูกําหนดโดยกระทรวงการศึกษาของประเทศไอรแ์ลนด์ (www.education.ie)

   หลักสตูรที�เป�ดสอน (ขึ�นอยูกั่บเกรด)
ศาสนา
พลศึกษา
สงัคมสงเคราะหแ์ละการโภชนาการ
การศึกษาธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
เทคนิคกราฟ�ก การเขยีนแบบ
ภาษาฝรั�งเศส
ศิลปะและการดนตรี
ภาษาไอรชิ และภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร ์                                    

ประวติัศาสตร ์ภมูศิาสตร์
แนะแนวอาชพี
การทําอาหาร
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ชวีวทิยา ฟ�สกิส ์เคมี
วทิยาศาสตรก์ารเกษตร
การศึกษาเกี�ยวกับการก่อสรา้ง
การศึกษาวสัดุ
การบาํรุงรกัษารถยนต์
การดแูลเด็ก                            

 Leaving Certificate หรอืประกาศนยีบตัรชั�นสงู (ขึ�นอยูกั่บเกรดของรายวชิาเรยีน)
          เป�นการศึกษาของระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย หลักสตูร 2 ป� สาํหรบันักเรยีนอายุ 17-18 ป� โดยนักเรยีนจะ
ต้องลงเรยีนไมตํ่�ากวา่ 6-8 รายวชิา รวมถึงรายวชิาหลัก (วชิาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร)์ และเมื�อ
เรยีนจบป�ที� 2 นักเรยีนทกุคนต้องสอบเพื�อใหไ้ด้ใบจบ "ประกาศนียบตัรขั�นสงู" ซึ�งเป�นใบประกาศนียบตัรที�ไ้ด้รบัการ
ยอมรบัในระดับสากลเทียบเท่ากับการสอบของระดับ A Level ในประเทศอังกฤษ ซึ�งนักเรยีนที�จบจากประเทศ
ไอรแ์ลนด์สามารถนําใบประกาศนียบตัรนี�ไปใชใ้นการสอบเขา้มหาวทิยาลัยในอังกฤษ  ในสหราชอาณาจกัร ทั�วยุโรป
และสหรฐัอเมรกิา
           ในแต่ละป�จะมนีักเรยีนต่างชาติเพิ�มขึ�นเป�นจาํนวนมาก มาเรยีนที� Monaghan Collegiate วตัถปุระสงค์เพื�อ
ใหเ้ด็กนักเรยีนเหล่านี�มโีอกาสที�จะได้เผยแพรว่ฒันธรรมของแต่ละประเทศ โดยการนําเสนอผลงานผา่นทางด้านงาน
ศิลปะ อาหาร และดนตร ี ในป�จจุบนัมเีด็กนักเรยีนที�มาจากหลายประเทศกวา่ 15 ประเทศทั�วโลก เชน่ USA,
Australia, Canada, Germany, Japan, Lithuania, New Zealand, Nigeria, Romania, Saudi Arabia,
Scotland, South Africa, Spain and Thailand
          โรงเรยีนนี� เริ�มเรยีนเวลา 8:55 และเลิกเรยีนเวลา 4:05 ทกุวนัจนัทร-์ศุกร ์โดยกําหนดใหเ้รยีนวนัละ 8-9 วชิา
โดยเรยีนวชิาหลัก เชน่ วชิาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์สว่นรายวชิาที�เหลือ นักเรยีนสามารถเลือก
จากความถนัดและความชอบได้ โดยกําหนดคลาสละประมาณ 35-40 นาที และในทกุ ๆ วนัจนัทร-์ศุกร์
         นอกเหนือจากวชิาพลศึกษาแล้ว นักเรยีนยงัได้รบัการสง่เสรมิใหม้สีว่นรว่มในกีฬาประเภทอื�น ๆ ได้แก่
แบดมนิตัน บาสเก็ตบอล ป�งปอง ขี�มา้ เทนนิส ฟุตบอล แฮนด์บอล วอลเลยบ์อล ครกิเก็ต กอล์ฟ และรกับี� ซึ�งกีฬา
บางประเภท นักเรยีนสามารถเขา้รว่มในทีมแขง่ขนั เชน่ บาสเก็ตบอล (หญิง) ขี�มา้ (ชายและหญิง) รกับี� (ชาย)
ฟุตบอล (ชาย) และป�งปอง (ชายและหญิง)
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 ค่าใชจ้า่ยตลอด 1 ป�การศึกษา ณ Monaghan Collegiate School
 ครอบคลมุดังนี�

ค่าใบสมคัร ค่าลงทะเบยีน และเงินสนับสนุนใหแ้ก่โรงเรยีน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดระยะเวลา 10 เดือน
ประกันสขุภาพและอุบติัเหตุ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของโรงเรยีน ECDL (IT Skills), TEFL, Gym หนังสอืเรยีน อุปกรณ์เทคโนโลยต่ีาง ๆ 
ค่าที�พกัสาํหรบัครอบครวัชาวไอรชิ (รวมอาหาร เชา้ กลางวนั และเยน็)
ปฐมนิเทศเมื�อนักเรยีนเดินทางไปถึงประเทศไอรแ์ลนด์ โดยผูด้แูลโครงการในท้องถิ�น
ค่าบรกิารรถรบั-สง่ จากสนามบนิถึงที�พกั
บรกิารชว่ยเหลือฉกุเฉินตลอด 24 ชั�วโมง ทั�งในประเทศไอรแ์ลนด์และประเทศไทย
โปรแกรมภาษา E-Learning
 

 ค่าใชจ้า่ยที�ไมค่รอบคลมุประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเภทนักเรยีน Type-D 3 เดือน และค่าธรรมเนียมการต่อวซีา่เมื�อนักเรยีนเดินทางไปถึง
ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ระหวา่งประเทศ
ค่าใชจ้า่ยทางการแพทย ์ในกรณีที�ต้องมกีารฉีดวคัซนีเพิ�มที�ประเทศไอรแ์ลนด์
กิจกรรมพเิศษที�โรงเรยีนจดัขึ�น รวมถึงการไปทัศนศึกษากับทางโรงเรยีน
การเดินทางไป-กลับ จากที�พกัไปโรงเรยีน ประมาณ 350 EUR/1 ป�การศึกษา (รถโดยสารประจาํทาง)
เครื�องแบบนักเรยีน ชุดกีฬา (ประมาณ 250 EUR)  หนังสอืเรยีนอ่านนอกเวลา (ระหวา่ง 50-300 EUR)  

     และการเรยีนภาษาเพิ�มเติม และถ้ามกีารเปลี�ยนแปลงโรงเรยีนระหวา่งป� มค่ีาใชจ้า่ย (200-700 EUR)
ค่าใชจ้า่ยเพิ�มเติมสาํหรบั Homestay (25 EUR/คืน) และค่าใชจ้า่ยสาํหรบัอาหารที�ต้องการพเิศษ
ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว และเงินสาํรองพกติดตัว ประมาณ 200 EUR/เดือน
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     Royal Cavan School
เป�นโรงเรยีนเอกชนขนาดเล็ก ก่อตั�งมาแล้วกวา่ 400 ป�
มนีักเรยีนประมาณ 250 คน
เป�นโรงเรยีนประเภทสหศึกษา มทัี�งนักเรยีนหญิงและชาย
มใีหเ้ลือกระหวา่งอยูโ่รงเรยีนประจาํ (5 วนั) โดยจะอาศัย

     อยูกั่บครอบครวชาวไอรชิในวนัเสาร-์อาทิตยห์รอืพกัอาศัย   
     กับครอบครวัชาวไอรชิ 7 วนั (ไป-กลับ)

     สิ�งอํานวยความสะดวก
สนามฮอกกี�กลางแจง้ที�สามารถเล่นได้ทกุสภาพอากาศ
สนามฟุตบอลกลางแจง้
สนามเทนนิส
สนามบาสเกตบอลขนาดใหญ่

     13 ห้องเรยีน ห้องสมุด ห้องปฏิบติัการเฉพาะทาง เชน่
หอ้งปฏิบติักการทางวทิยาศาสตร์
หอ้งคอมพวิเตอร ์
หอ้งเทคโนโลยี
หอ้งสอนดนตรี
หอ้งศิลปะ และหตัถกรรม
หอ้งสอนทําอาหาร และหอ้งคหกรรมศาสตร์

        เทอมการศึกษาของโรงเรยีนในประเทศไอรแ์ลนด์จะเริ�มต้นที�เดือนกันยายน-มถินุายน ของทกุป�
โดยเริ�มเรยีนเวลา 8.55 น. และเลิกเรยีนเวลา 4.05 น. ทกุวนัจนัทร-์ศุกร ์โดยกําหนดใหเ้รยีนวนัละ 
8-9 วชิา เรยีนวชิาหลัก เชน่ วชิาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์สว่นรายวชิาที�เหลือนั�น 
นักเรยีนสามารถเลือกจากความถนัดและความชอบได้ คลาสละประมาณ 35-40 นาที และในทกุ ๆ วนั
จนัทร ์- พฤหสับดี เวลา 4.30-5.30 ยกเวน้วนัศุกร ์ทางโรงเรยีนจดัใหม้กิีจกรรมสาํหรบันักเรยีนที�อยู่
แบบประจาํด้วย
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 Transition Year หรอืประกาศนียบตัรชั�นต้น
       เป�นการศึกษาชั�นต้นหลักสตูร 3 ป� สาํหรบันักเรยีนอายุ 13-15 ป� โดยนักเรยีนจะต้องลงเรยีน 9-11 วชิา 
และเมื�อเรยีนจบป�ที� 3 จะมกีารสอบครั�งสาํคัญ ในกรณีที�สอบผา่น จะได้รบั "ประกาศนียบตัรชั�นต้น"

   รายวชิาที�โรงเรยีนกําหนด และวชิาเลือก (ขึ�นอยูกั่บเกรด)
ศาสนา
ภาษาฝรั�งเศส
คหกรรมศาสตร ์การเรอืน การทําอาหาร
กราฟ�กดีไซน์
ภาษาอังกฤษ แและภาษาท้องถิ�นไอรชิ
ประวติัศาสตร ์และภมูศิาสตร์
ธุรกิจ
ชวีวทิยา
การบญัช ี                                       

พลศึกษา
ศิลปะ
สงัคมศึกษาและการโภชนาการ
เทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
วทิยาศาสตร์
คอมพวิเตอร์
วทิยาศาสตรก์ารเกษตร
การเมอืง สงัคม การปกครอง                                

       นักเรยีนที�เขา้เรยีนในระดับ Transition Year จะได้ประสบการณ์จรงิจากการฝ�กงาน ทางโรงเรยีนจดัใหม้กีาร
สมัภาษณ์งาน และแนะแนวอาชพีใหกั้บนักเรยีนวา่ตนเองมคีวามชอบหรอืความถนัดทางด้านไหนเป�นพเิศษ ซึ�งรูป
แบบการสอนนี�จะทําใหเ้ด็กนักเรยีนมคีวามเป�นระเบยีบวนัิย ได้รูจ้กัตัวเองมากขึ�น และได้รบัประสบการณ์จรงิจากการ
ทํางาน

ภาษาเยอรมนั
การขบัรอ้งเพลง
ศิลปะ
ศิลปะการแสดง
การทําอาหาร                                    

วฒันธรรมญี�ปุ�น
การละคร
รฐัศาสตร ์การเมอืง
ออกแบบเวบ็ไซต์
จติวยิา                                    

    Leaving Certificate  หรอืประกาศนียบตัรขั�นสงู (ขึ�นอยูกั่บเกรดของรายวชิาที�เรยีน)
      เป�นการศึกษาของระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย หลักสตูร 2 ป� สาํหรบันักเรยีนอายุ 17 -18 ป� โดยนักเรยีนจะ
ต้องลงเรยีนไมตํ่�ากวา่ 6-8 รายวชิา รวมถึงวชิาหลัก (วชิาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร)์ และเมื�อ
เรยีนจบป�ที� 2 นักเรยีนทกุคนต้องสอบเพื�อใหไ้ด้ใบจบ "ประกาศนียบตัรขั�นสงู" ซึ�งเป�นใบประกาศนียบตัรที�ได้รบัการ
ยอมรบัในระดับสากล หรอืเทียบเท่าการสอบของระดับ A Level ในประเทศอังกฤษ ซึ�งนักเรยีนที�จบจากประเทศ
ไอรแ์ลนด์สามารถนําใบประกาศนียบตัรนี�ไใชใ้นการสอบเขา้มหาวทิยาลัยในสหราชอาณาจกัร สหรฐัอเมรกิา และทั�ว
ยุโรป

ภาษาฝรั�งเศส
ศิลปะและดนตรี
ภาษาไอรชิและภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
ประวติัศาสตร ์และภมูศิาสตร์
ชวีวทิยา และเคมวีทิยา                                  

คหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยี
วทิยาศาสตรก์ารเกษตร
การบญัชี
การเมอืง สงัคม การปกครอง                                
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 กิจกรรมนอกเหนอืหลักสตูร
     นักเรียนจะได้เรียนวิชาพลศึกษา 1 ครั�ง/สัปดาห์ ซึ�งใช้เวลาประมาณ 1.5 ชั�วโมง ในศูนย์กีฬา Cavan
Indoor Sports กิจกรรมนอกหลักสูตรมีให้เลือกหลากหลายกิจกรรม ทั�งในร่ม และกลางแจ้ง เช่น ฮอกกี�
ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล กรีฑา วิ�งระยะไกล ว่ายนํ�า เทนนิส แบดมินตัน ป�งปอง เกมกระดาน
คอมพิวเตอร์ โต้วาที การละคร ร้องเพลงประสานเสียง เป�นต้น
 
     Canva School ได้รับรางวัลความสาํเร็จในการแข่งขันต่าง ๆ มากมาย เช่น การได้รับรางวัลระดับชาติ
ทางด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ และรางวัลระดับภูมิภาคในด้านความคิดสร้างสรร การทําอาหาร การใช้ภาษา
ไอริช เป�นต้น
   
     นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามหลักสูตร Certificate Syllabus ซึ�งหลักสูตร Certificate นี� ครอบคลุม
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที�เป�นผู้เชี�ยวชาญด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

 ค่าใชจ้า่ยตลอด 1 ป�การศึกษา ณ Royal Cavan School
 ครอบคลมุดังนี�

ค่าใบสมคัร ค่าลงทะเบยีน และเงินสนับสนุนใหแ้ก่โรงเรยีน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดระยะเวลา 10 เดือน
ประกันภัยสขุภาพ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของโรงเรยีน ECDL (IT Skills), TEFL, Gym หนังสอืเรยีน อุปกรณ์เทคโนโลยต่ีาง ๆ 
ค่าที�พกัสาํหรบัครอบครวัชาวไอรชิ (รวมอาหาร เชา้ กลางวนั และเยน็)
ปฐมนิเทศเมื�อนักเรยีนเดินทางไปถึงประเทศไอรแ์ลนด์ โดยผูด้แูลโครงการในท้องถิ�น
ค่าบรกิารรถรบั-สง่ จากสนามบนิถึงที�พกั
บรกิารชว่ยเหลือฉกุเฉินตลอด 24 ชั�วโมง ทั�งในประเทศไอรแ์ลนด์และประเทศไทย
 

 ค่าใชจ้า่ยที�ไมค่รอบคลมุประกอบด้วย
 ค่าธรรมวซีา่ประเภทนักเรยีน Type-D 3 เดือน และค่าธรรมเนียมการต่อวซีา่เมื�อนักเรยีนเดินทางไปถึง
ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ระหวา่งประเทศ
ค่าใชจ้า่ยทางการแพทย ์ในกรณีที�ต้องมกีารฉีดวคัซนีเพิ�มที�ประเทศไอรแ์ลนด์
กิจกรรมพเิศษที�โรงเรยีนจดัขึ�น รวมถึงการไปทัศนศึกษากับทางโรงเรยีน
การเดินทางไป-กลับ จากที�พกั (รถโดยสารประจาํทาง)
เครื�องแบบนักเรยีน ชุดกีฬา (ประมาณ 250 EUR)  หนังสอืเรยีนอ่านนอกเวลา (ระหวา่ง 50-300 EUR) 
ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว และเงินสาํรองพกติดตัว
 


