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www.stpaulamerican.org

โรงเรี ย น Saint Paul American school เป็ นโรงเรี ย นมั ธ ยมเอกชนในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-6 ตั้ ง อยู่ใ น
กรุง ปั ก กิ่ ง ที่ บ นวิ ท ยาเขตที่ มี พื้ น ที่ ข นาดใหญ่ สวยงาม การตกแต่ ง ที่ ทั น สมั ย มี ห ้อ งเรี ย นขนาดใหญ่ มี ห อพั ก
ที่ ส ะดวกสบาย ห้อ งสมุด ที่ ส วยงาม ห้อ งปฏิ บั ติ ก าร มี พื้ น ที่ ม ากมายส าหรั บ การออกก าลั ง กาย สระว่ า ยน ้า
ขนาดโอลิมปิ ก สนามเอนกประสงค์กลางแจ้ง ซึ่งรวมถึงลู่วิ่ง สนามบาสเก็ตบอล สนามฟุตบอลและทิวทัศน์ที่สวยงาม
โดยรอบของโรงเรียน ครูของเรามีการเตรียมการสอนเป็ นอย่างดีของทั้งสองหลักสูตร ทัง้ ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้นักเรียนประสบความสาเร็ จ โดยใช้ภาษาจีนและอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมที่จะก้าวไปสู่
มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ
นักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนในหลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งได้รับประกาศณี ยบัตรจาก
โรงเรียน Saint Paul Preparatory School (Nacel International) และมีหลักสูตรภาษาจีนกลาง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
จีน ดังนัน้ นักเรียนจะได้เรียนรูท้ งั้ วัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมของชาวอเมริกา
โรงเรียนได้รบั การรับรองจาก :
U.S. North Central Committee of Accreditation (NCA)

School Life
 วันจันทร์ - ศุกร์ คลาสเรียนจะเริ่มเวลา 8.00 น. และ 9.00 น.
 ในช่วงเช้าจะเรียนหลักสูตรอเมริกนั 6 วิชา และในช่วงบ่ายจะเรียนหลักสูตรจีน

ค่าใช้จ่าย : ค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก ค่าเครื่องแบบ ค่าวีซ่า ประกันสุขภาพ 700,000 บาท/ปี
 วันหยุดสุดสัปดาห์ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม แต่โดยปกติแล้ว ในวันเสาร์ นักเรียนจะได้เรียนคลาส
วัฒนธรรมจีน โดยใช้หลักสูตร L.E.A.P. เป็ นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้นกั เรียนได้เรียนรู้และใช้ภาษาจีนปรัวัติ
ศาสตร์จีน และวัฒนธรรมจีนจากสถานการณ์จริง
 วันอาทิตย์ นักเรียนจะได้ไปเยี่ยมชมสถานที่สาคัญๆ ในประวัติศาสตร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของหอพักคอยดูแล หรือ
นัก เรี ย นที่ นับ ถื อ ศาสนาคริ ส ต์ ก็ ส ามารถเข้า ร่ ว มพิ ธี ก รรมทางศาสนาที่ โ บสถ์ไ ด้ หลั ง พิ ธี Mass นัก เรี ย น
จะมีเวลาว่าง โดยผูด้ แู ลอนุญาตให้นักเรียน (โดยปกติ 3 ชัว่ โมง) สามารถ Shopping, ไปทานอาหารกลางวันที่
ร้านอาหารนานาชาติ เป็ นต้น ระหว่างทางกลับโรงเรียน นักเรียนจะมีเวลากว่า 1 ชัว่ โมงในศูนย์การค้า

Dormitory
หอพัก ตั้ง อยู่ภ ายในวิ ท ยาเขตของโรงเรี ย น มี 2 อาคารแยกชายและหญิ ง พร้อ มสิ่ ง อ านวยความสะดวก
และผูด้ แู ลหอพักให้นกั เรียนปฎิบัติตามกฎของหอพักการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน ผูท้ ี่ทาหน้าที่นี้จะมีการ
เดินตรวจสอบคนแปลกหน้า และป้องกันที่บริเวณหน้าประตูโรงเรียนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
ตลอดเวลา

China
ประเทศจีน (รับนักเรียนตัง้ แต่ ม.1-ม.6)
โรงเรียน

เมือง

พักอาศัย

ค่าโครงการ/ปี

1. Beijing Saint Paul American School
(โรงเรียนนานาชาติ ระบบอเมริกนั และเรียนภาษาจีนกลาง
*ไม่จำเป็ นต้องมีพ้ ืนฐำนภำษำจีน*)

ปั กกิ่ง

หอพัก

700,000.-*

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโรงเรียน Beijing Saint Paul American School
ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมอยูใ่ นค่าเข้าร่วม
ค่าใช้จ่ายที่รวมอยูใ่ นค่าเข้าร่วมโครงการ
โครงการ
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ
1. ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. ค่าแปลเอกสารและค่าธรรมเนียม
2. ค่าลงทะเบียนและค่าหลักสูตร ตลอด 1 ปี การศึกษา
รับรองเอกสาร
3. ค่าหอพักสาหรับนักเรียน พร้อมอาหาร 3 มื้อ
3. กิจกรรมเพิ่มเติมจากการเล่นกีฬา
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่ากิจกรรม
4. ค่าปรับห้องสมุด
ในโรงเรียน และรายงานประจาปี
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
5. ค่าวีซ่านักเรียน ค่ารับรองเอกสาร
6. ประกันสุขภาพเพิ่มเติม
6. ค่าบุคคลคา้ ประกัน ค่าเปลี่ยนวีซ่านักเรียนที่ประเทศจีน
7. ค่าธรรมเนียมพิธีมอบหมายศนียบัตร
7. รถรับ-ส่ง จากสนามบินไปโรงเรียน
(สาหรับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาที่
8. ค่ากิจกรรมนอกสถานที่ของโรงเรียน
SPA เกรด 12)
9. ค่าเจ้าหน้าที่ดแู ลตลอดโครงการ
8. ค่าสมัครสอบ (ในกรณีนกั เรียนขอ
10. ประกันสุขภาพ (Local Chinese)
สอบ TOEFL/SAT)
11. งานปฐมนิเทศและประชุมผูป้ กครอง-นักเรียนก่อนเดินทาง
พร้อมคูม่ ือฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

* บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายโครงการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Student Life Gallery

