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ELC
495 Kent Street, Sydney NSW 2000, Australia

http://www.elc.edu.au/en/home
ข ้อดีของ ELC
1. ระบบการเรียน แบบตัวหลักและตัวเลือกโดยจะมีให ้เลือกเรียนได ้ประมาณ 6 วิชา
ั
2. มีชว่ ั โมง Extra ซึง่ เป็นคลาสเสริมภาษาแบบสนุกสนาน 5 ชว่ ั โมงต่อสปดาห์
3. มี Pathway ไปเข ้ามหาวิทยาลัยได ้ 4 ที่ รวมทัง้ สถาบันวิชาชีพอีกมาก
4. อยูใ่ นใจกลางเมือง ซึง่ การเดินทางสะดวกทัง้ ในการ หาทีพ
่ ัก และหางานทา
5. เน ้นคอร์สเรียนกลุม
่ เล็กห ้องเรียนเฉลีย
่ น 13 คน มากสุดไม่เกิน 15 คน (จานวนนักเรียนมากสุดน ้อยทีส
่ ด
ุ ในออส)

การเดินทาง และ สถานทีต
่ งั้
ELC ตัง้ อยูบ
่ นถนน Kent St ใจกลางเมือง Sydney อยูใ่ กล ้กับ Town hall station สามารถเดินมาโรงเรียนได ้ใช ้เวลาประมาณ 5 นาที
VDO แนะนาโรงเรียน

https://www.youtube.com/watch?v=vE5ZNa7Flqk

รวมรูปภาพของโรงเรียน

https://www.facebook.com/englishlanguagecompany/photos/?tab=albums

คอร์สเรียนภาษาอ ังกฤษ
General English (Morning)
General English + Business English
IELTS Preparation (Evening)
Englsih Academic Purpose
Cambridge Preparation
Junior Program

20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
จันทร์ - ศุกร์
9.00 - 14.30 น.
จันทร์ - ศุกร์
9.00 - 14.30 น.
จันทร์ - ศุกร์ 17:00 - 21:30 น
จันทร์ - ศุกร์
9.00 - 14.30 น.
จันทร์ - ศุกร์
9.00 - 14.30 น.

5 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์
English Extra 14.45 - 15.45 น.

ราคาเรียนภาษา อยูห
่ น้า 2
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ELC

General English (Morning)
รายการ
จานวนสัปดาห์
จานวน สัปดาห์
24
36
ค่าเรียนต่อสัปดาห์
213
213
่ การสอน ต่อสัปดาห์
ค่าสือ
15
15
้ า
ประเมินค่าใชจ
่ ย
ค่าเรียนตามระยะเวลา
5,112
7,668
ค่าสมัครเรียน
่ การสอน
ค่าสือ
360
360
ค่าประกันสุขภาพ
344
473
ค่าวีซา่
630
630
Sub Total (AUD)
6,446
9,131
Sub Total (บาท)
157,927
223,710
ค่า GTE
2,000
2,000
รวมแบบจ่ายค่าเรียนหมด
รวมแบบแบ่งจ่ายค่าเรียน
้ ระเมินโดย
หมายเหตุ: ราคานีป
อัตราแลกเปลีย
่ น
ค่าประกันสุขภาพ

159,927

225,710
131,777

หมายเหตุ
48
213
15
10,224
360
645
630
11,859
290,546
2,000

Promotion ถึง 31-Mar-2021
(ค่าเรียนลด 15%)

25+ weeks $360

292,546
167,302

24.50 บาท ต่อ AUD
43.00 AUD/เดือน

รายจ่ายจากบริการเสริมอืน
่ ๆ
บริการหาทีพ
่ ัก
ค่าจ ัดหาทีพ
่ ัก
ั
ค่าทีพ
่ ัก 4 สปดาห์
รวม (AUD)
รวม (บาท)
ค่าร ับทีส
่ นามบิน(บาท)
รวมบริการเสริม (บาท)
หมายเหตุ

Single room (Austay)
150
800
950
23,275
2,426
25,701

Twin Room (Austay)
150
720 .
870
21,315
2,426
23,741

ั
1. จำนวนสปดำห์
ทเี่ รียนสำมำรถเปลีย
่ นได้ตำมระด ับภำษำอ ังกฤษ หรือควำมต้องกำรของน ักเรียน
2. รำคำใน Study Option นีเ้ ป็นรำคำ ณ ว ันทีจ
่ ัดทำ อำจมีกำรเปลีย
่ นแปลงได้ตำม
กำรเปลีย
่ นแปลงของทำงสถำบ ัน และสถำนทูต
3 อ ัตราแลกเปลีย
่ นเป็นการประมาณการ พีจ
่ ะเก็บตาม Rate จริงในว ันโอนเงิน

