
มกราคม 2013 

 

จุดเดน 
 หลักสูตรสําหรับนักเรียนนานาชาติท่ีไดรับการ
ยอมรับซ่ึงมีนักเรียนมากกวา 400 คน 
ในโรงเรียนมัธยม 13 แหงในเขต  

 เสนอหลักสูตร International Baccalaureate 
และ Advanced Placement 
สําหรับหนวยกิตในหลักสูตรอุดมศึกษา 
(post-secondary programs) 

 มีกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมกีฬามากมาย
ท่ีสามารถเลนไดในเทือกเขาร็อกก้ี 

 
ตัวเลือกหลักสูตร 
 หลักสูตร Alberta High School Graduation  
 ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง 
 หลักสูตร International Baccalaureate และ 

Advanced Placement  
 หลักสูตร Nellie McClung Jr. High 
สําหรับนักเรียนหญิง 

 ศิลปะการแสดงและทัศนศิลป 
 การวิจัย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ทางเลือกดานกีฬา 
 การเตรียมตัวสูมหาวิทยาลัย 
 
รายละเอียดเกี่ยวกบัหลักสูตร 
 ประกาศนียบัตร: 
โรงเรียนมัธยมศึกษาอัลเบอรตา (Alberta High 
School) 

 ระดับของหลักสูตร: เกรด 9-12 

 ปตามปฏิทิน: กันยายน-มิถุนายน 

 เอกชนเปรียบเทียบกับของรัฐ: ของรัฐ 

 หลักสูตรประจําปท่ีพบ: 1982 

 ชั่วโมง/สัปดาหท่ีมีการเรียนการสอน: 25 

 การรับเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา: 
นักเรียนหลักสูตรนานาชาติท่ีสําเร็จการศึกษาใ
นระดับมัธยมปลายมีคุณสมบัติเหมาะสมในการ
สมัครในมหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคนิคและวิทยาลัยจํานวน 11 
แหงในมณฑลอัลเบอรตาตลอดจนสถาบันในร
ะดับอุดมศึกษาสวนใหญท่ัวโลก 

 
นโยบายการชําระเงินคืน 

 จะมีการชําระเงินคืนหากนักเรียน: 
 ถูกปฏิเสธการรับเขาเรียนของ EPS 
 ไมไดรับใบอนุญาตเพ่ือเรียนหนังสือ 
 กอนวันท่ี 30 กันยายน 

ไดเปนผูอยูอาศัยถาวรของประเทศแคนา
ดาหรือบิดามารดาของนักเรียนไดรับใบอ
นุญาตเพ่ือการทํางานหรือเพ่ือการเรียนห
นังสือท่ีถูกตองในระยะเวลาหลักสูตรการ
ศึกษาของนักเรียน 

 คํารองชําระเงินคืนท้ังหมดจะตองทําเปนลายลั
กษณอักษร 

 โดยจะมีการชําระเงินคืนแกผูท่ีชําระเงินเทานั้น 

 และจะไมมีการชําระเงินคืนสําหรับผูท่ีมาถึงชา 
 เมื่อนักเรียนเร่ิมช้ัน EPS จะไมมีการชําระเงินคืน 
 
 
 
 

 Centre for Education, One Kingsway 
Edmonton, Alberta, Canada  T5H 4G9 
โทร: (780) 429-8249 
แฟกซ: (780) 425-6405 
อีเมล: isp@epsb.ca 
http://internationalprograms.epsb.ca 
 
 
ภาพรวมของหลักสูตร 
 
 Edmonton Public Schools (EPS) 
มีช่ือเสียงอยางมากในดานหลักสูตรการศึกษ
า  
นักเรียนท่ีเขาเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาใด
ก็ตามในโรงเรียนมัธยม 13 
แหงในเมืองไดรับการรับประกันวาไดรับการศึ
กษาท่ีมีคุณภาพสูงพรอมดวยความชวยเหลือ
จากคณาจารย 
อาจารยท่ีปรึกษาและเจาหนาท่ีท่ีมีคุณวุฒิแล
ะใหการดูแลเอาใจใสอยางดี 
 หลักสูตรสําหรับนักเรียนนานาชาติ (ISP) 
เปนหลักสูตรของมณฑลที่มีเพื่อนเรียนชาวแ
คนาดา 
ตลอดจนมีการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษในฐ
านะภาษาท่ีสอง (ESL) 
สําหรับผูท่ีมีภาษาแรกไมใชภาษาอังกฤษ 
 หลักสูตรของมณฑลประกอบดวยหลักสูต
รหลักท่ีทาทาย ไดแก  ภาษาอังกฤษ 
สังคมศึกษา คณิตศาสตร ชีววิทยา เคมี 
ฟสิกส 
วิจิตรศิลปและการศึกษาดานอาชีพและเทคโ
นโลยี  นอกจากนี้ 
นักเรียนยังสามารถเลือกหลักสูตรเฉพาะที่มีต
ามขอกําหนดตางๆ 
ของระบบการศึกษาของมณฑลอัลเบอรตาไ
ดดวยการเลือกจากตัวเลือกจํานวนมาก  
นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาจากเกรด 12 
ในระบบโรงเรียนของรัฐในเอ็ดมันตันนั้นมีคุณ
สมบัติเหมาะสมในการสมัครเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยและสถาบันในประเทศแคนาดาและ
ท่ีอ่ืนๆ ทุกแหง 
 หลักสูตรของ ESL 
ไดรับการออกแบบเพื่อนักเรียนท่ีมีความประ
สงคท่ีจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในบรรยา
กาศที่เปนมิตรและทาทาย  มุงเนนการอาน 
การเขียน 
การฟงและการพูดโดยนักเรียนจะไดรับการแ
นะนําถึงกฎและหลักการใชภาษาอังกฤษ  
มีการพัฒนาหลักสูตรสวนตัวขึ้นใหเหมาะกับ
นักเรียนท่ีทํางานในอั ตราท่ีตางกัน 
 โดยมีหลักสูตร International 
Baccalaureate และ Advanced Placement 
สําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถทางวิชาการ
มากกวา  
มีวิชาในระดับมหาวิทยาลัยขั้นสูงอยูท่ัวไป 
นักเรียนจะไดรับหนวยกิตสําหรับความสามาร
ถท่ียอดเย่ียมในวิชาเหลานี้ซึ่งสามารถสมัครเ
ขาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวโลก 

กิจกรรมและสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ 
 
 EPS 
ใชส่ิงอํานวยความสะดวกขั้นสูงเพื่อชวยนักเรีย
นในดานการศึกษา  
แหลงทรัพยากรทางวิชาการ รวมถึง 
คอมพิวเตอรชวยสอน 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
สตูดิโอสําหรับเตน สตูดิโอโทรทัศน 
หองปฏิบัติการและศูนยเทคโนโลยีตางๆ 
 นักเรียนสามารถเขาถึงส่ิงอํานวยความสะ
ดวกท่ียอดเย่ียมท้ังดานกีฬาและนันทนาการ  
สามารถเลนกีฬาตางๆ เชน ฟุตบอล 
บาสเกตบอล 
แบดมินตันและสกีจากประเทศอ่ืนๆ 
ตลอดจนกิจกรรมนอกหลักสูตรสําหรับผูท่ีสนใ
จในดานตางๆ เชน การเขียนเชิงสรางสรรค 
การถายภาพและภาวะผูนํานักเรียน 
 
 
หลักสูตรและสถานที่ 
 
 ISP ของ Edmonton Public Schools 
มีนักเรียนจากทุกสวนของโลกนับต้ังแตป 
1982  
หลักสูตรนี้ไดจัดขึ้นมาอยางดีและมีเปาหมายใ
นการใหการศึกษาแกนักเรียนในสภาพแวดลอ
มท่ีทาทายและกระตือรือรน 
 นักเรียนนานาชาติมีขอไดเปรียบท่ีจบการ
ศึกษาจากระบบของโรงเรียนช้ันนําในประเทศ
แคนาดาในขณะท่ีมีความคลองแคลวทางภาษ
าอังกฤษอันเปนทักษะท่ีสามารถนําไปใชไดใน
ทางปฏิบัติท่ัวโลก  เมื่อนักเรียนจบเกรด 12 
นักเรียนอาจสมัครเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลั
ย 
สถาบันเทคนิคหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิ
ทยาลัยชุมชนท่ีอยูในมณฑล 
 โรงเรียนมัธยม 13 แหงใน EPS 
ใหการศึกษาแกนักเรียนนานาชาติมากกวา 
400 
คนซึ่งมีแรงบันดาลใจในการเรียนรูท้ังในสภาพ
แวดลอมทางวิชาการและนันทนาการ  
โรงเรียนมีหลายขนาดต้ังแตนักเรียนจํานวน 
300 ถึง 2,500 คน ท่ีทําใหศูนยการเรียนตางๆ 
เต็มไปดวยความทาทายและมีกิจกรรมไมวางเ
วน 
 มีโฮมสเตยใหบริการสําหรับนักเรียนนานา
ชาติท่ีศึกษากับ EPS  
นักเรียนจะจับคูกับครอบครัวท่ีสามารถดูแลแล
ะเขากันไดเพื่อชวยนักเรียนนานาชาติในการป
รับระบบสังคมและการศึกษาซึ่งอาจแตกตางกั
บประเทศเดิมคอนขางมาก 



การรบัเขาอยางรวดเร็ว 
 ขอกําหนดข้ันตํ่าดานภาษาอังกฤษ: ไมมี 
 ขอกําหนดข้ันตํ่าดานวิชาการ: 
ผานเกรดอยางนอย 50% 
ของหลักสูตรท่ีลงทะเบียน 

 หนังสือรับรอง (Reference Letter): 
จําเปนตองมี 

 กําหนดเวลาในการสมัคร: ไมมี 
แตขอแนะนําใหสมัครอยางนอย 3-4 
เดือนกอนเร่ิม 

 
คาใชจายของหลักสูตร 
 
หลักสูตรทางวิชาการ: 
คาธรรมเนียมในการสมัคร  250 
ดอลลารแคนาดา 
(ไมสามารถชําระเงนิคนืได) 
คาเลาเรียน           11,000 
ดอลลารแคนาดา/ป 
(รวมหนงัสือและคาธรรมเนียมหองปฏิบัตกิาร) 
ประกันสุขภาพ 500 ดอลลารแคนาดา 
(กนัยายนถึงมิถุนายน*) 
* สําหรับคาธรรมเนยีมการประกันสุขภาพสําหรับชวงอืน่ๆ 
ของการศึกษาวิจัย กรุณาศกึษาขอมูลในเวบไซตที่ 
http://internationalprograms.epsb.ca 

 
คาใชจายเพ่ิมเติม:  
ไมรวมเงินคาใชจายสวนตัว  
นักเรียนจะตองจายคารถโดยสารในแตละเดือนผา
นทางโรงเรียนของตน (48 ดอลลาร/เดือน) 
 
คาที่พกั 
 
ท่ีพักของโรงเรยีน: ไมมีขอมูล 
โฮมสเตย: 
คาธรรมเนียมในการลงทะเบียน  750 
ดอลลารแคนาดา 
คาธรรมเนียมสนามบิน         100 ดอลลารแคนาดา 
เงินฝากในกรณีฉุกเฉิน       500 ดอลลารแคนาดา 
คาธรรมเนียมโฮมสเตย      775 
ดอลลารแคนาดา/เดือน* 
*ขอใหทราบวาคาธรรมเนียมรายเดอืนของโฮมสเตยสําหรับเดก็
ที่มีอายุไมเกนิ 12 ป นั้นสูงกวานี้เล็กนอย 

 
ขอมูลของนักเรียน 
อายุของนักเรียน  14-19 ป 
ขนาดของช้ันเรียน  นักเรียน 22-28 คน 
ขนาดของโรงเรียน        นักเรียน 300-2,500 คน 
อัตราสวนระหวางนักเรียนตออาจารย 22-28:1 
 
ชุมชนและสถานที ่
ประชากรของเมือง  1,000,000 คน 
ชวงอุณหภูมิของสภาพอากาศ -15 ถึง 25 
องศาเซลเซียส 
สถานท่ีต้ัง  ในเมือง 
 
นักเรียนนานาชาต ิ
การลงทะเบียนหลักสูตร   400 
% ของการลงทะเบียนของเขต 1% 
รับเขาหลักสูตรตอป   515 
ประเทศท่ีมา 
Edmonton Public Schools 
มีนักเรียนจากประเทศบราซิล จีน โคลัมเบีย 
เยอรมัน ฮองกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุน เกาหลี 
มาเกา มาเลเซีย เม็กซิโก เกาหลีใต ไตหวัน 
ประเทศไทย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา 
เวียดนาม และประเทศอ่ืนๆ อีกมากมาย 

  บิดามารดาของนักเรียนท่ีมีอายุตํ่ากวา 18 
ปจะตองจัดการในเรื่องการดูแลและการอนุบาล
บุตรของตนในระหวางท่ีศึกษาอยูในประเทศแค
นาดา  นักเรียนท่ีมีอายุต้ังแต 18 ปขึ้นไป 
อาจพักอาศัยในท่ีพักสวนตัว 
แตขอสนับสนุนใหพักกับครอบครัวท่ีจัดใหมีท่ีพั
ก 
 เมืองเอ็ดมันตันเปนเมืองท่ีสวยงามที่มีช่ือเสี
ยงในเรื่องพื้นท่ีอนุรักษธรรมชาติและความสวยง
ามทางธรรมชาติของลุมน้ํา 
ตลอดจนเมืองท่ีกําลังเติบโตซึ่งมีประชากรเกือ
บ 1 ลานคน  
นักเรียนนานาชาติสามารถมีประสบการณกับเท
ศกาลดานศิลปะ การเตนรําและโรงภาพยนตร 
เกมฟุตบอลและฮอกกี้อาชีพ 
โอกาสในการรับประทานอาหารช้ันเลิศและชอป
ปงมากมาย  ดวยช่ือเสียงไปยังท่ัวโลก 
เอ็ดมันตันยังเสนอโอกาสทางวัฒนธรรม 
ธุรกิจและความรวมมือดานการสันทนาการในระ
ดับนานาชาติ 
 เทือกเขาร็อกกี้อยูหางเพียงไมก่ีช่ัวโมงและ
มีช่ือเสียงในการเลนสกี 
สโนวบอรดและการเที่ยวชม 
 
 
การรับเขาเรียน 
 
 ผูสมัครเขาเรียนใน EPS 
จําเปนตองสงขอมูลตอไปนี้พรอมดวยแบบฟอร
มท่ีกรอกขอมูลอยางครบถวน 
ซึ่งประกอบดวยสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือเดินท
างพรอมดวยรูปถาย 
ทรานสคริบของคะแนนเปนภาษาอังกฤษท่ีมีตร
าประทับของโรงเรียนอยางเปนทางการ 
จดหมายแนะนํา (recommendation letter) 
คําประกาศของผูดูแลรับผิดชอบ (custodian 
declaration) บันทึกการรับวัคซีน 
และเช็คส่ังจาย (bank draft) money order 
เช็คท่ีไดรับการรับรองหรือการโอนเงิน (wire 
transfer) 
เพื่อใหครอบคลุมคาธรรมเนียมสําหรับคาเลาเรี
ยนในปการศึกษานั้น 
 ปการศึกษาสําหรับ EPS 
เริ่มขึ้นในเดือนกันยายนและส้ินสุดในเดือนมิถุน
ายน 
ดังนั้นนักเรียนนานาชาติอาจเขาเรียนในเดือนกุ
มภาพันธได  
นักเรียนไดรับการสนับสนุนใหสมัครลวงหนาอย
างนอยท่ีสามถึงส่ีเดือนเพื่อใหมีเวลาในการไดรั
บใบอนุญาตเพื่อเรียนหนังสือ  
จดหมายการยอมรับอยางเปนทางการจาก EPS 
นั้นจําเปนสําหรับนักเรียนในการขอใบอนุญาตเ
พื่อเรียนหนังสือ  
การขอใบอนุญาตท่ีสมบูรณจะตองสงไปยัง 
Canadian diplomatic missions abroad 
ท่ีมีบริการดําเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต 
 Edmonton Public Schools 
มีแผนการประกนัสุขภาพของนักเรียนท่ีบังคับสํา
หรับนักเรียนนานาชาติทุกคน  
นักเรียนรับผิดชอบคาใชจายในการรักษาและคา
ใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกินวงเงินประกันสุขภาพนั้น 

 หลักสูตรนานาชาติของ Edmonton Public 
Schools 
ทํางานกับเครือขายโฮมสเตยของแคนาดา (CHN) 
ในการจัดนักเรียนนานาชาติท่ีสมัครเขาพักในโฮมส
เตยในขณะท่ีศึกษาที่ EPS  
ท้ังหลักสูตรนานาชาติของ Edmonton Public 
Schools และ CHN 
รอคอยท่ีจะจัดโฮมสเตยท่ีอบอุนและพรอมตอนรับ 
ดังนั้นนักเรียนจะไดรับความชวยเหลือเปนอยางดีใ
นระหวางหลักสูตรการศึกษากับ Edmonton Public 
Schools 
 นักเรียนนานาชาติทุกคนท่ีตองการโฮมสเตยใ
นระหวางท่ีศึกษาท่ี EPS จะสมัครแบบออนไลน  
โดยอาจเขาถึงขอมูลและแบบฟอรมจากเวบไซตข
องหลักสูตรนานาชาติของ EPS ท่ี 
http://internationalprograms.epsb.caและการค
ลิกท่ีลิงก ‘Homestay Program’    
 จะไมมีการชําระเงินคืนสําหรับผูท่ีมาถึงชา  
นักเรียนท่ีถอนตัวจากหลักสูตรหรือฝาฝนกฎของห
ลักสูตรไมไดรับการชําระเงินคืน  
โดยจะมีการชําระเงินคืนแกผูท่ีชําระเงินเทานั้น 
 
 
การสนับสนุนสําหรับ 
นักเรียนนานาชาติ 
 
 เจาหนาท่ีของ EPS นักเรียน 
คณะและคณะทํางานชวยเหลือนักเรียนนานาชาติใ
นการรับมือและการปรับตัวกับส่ิงแวดลอมใหมของ
นักเรียนเหลานั้นใหมีความเครียดใหนอยท่ีสุดเทาท่ี
จะเปนไปได 
 มีอาจารยและท่ีปรึกษาของนักเรียนในการให
คําปรึกษาปญหาดานการเงิน 
โรงเรียนและความสุขสบายสวนตัว  
มีคณะทํางานหลายภาษาเพ่ือใหบริการลามและกา
รแปลภาษา 
 บางโรงเรียนภายในเขตไดต้ังชมรมนานาชาติ
ท่ีจัดการสถานการณทางวัฒนธรรมเฉพาะของนักเรี
ยนนานาชาติ  
ดวยความชวยเหลือของคณะทํางานดานการสนับส
นุนชวยเหลือ 
นักเรียนสามารถจัดงานเฉลิมฉลองและการจับกลุม
ทางสังคมกับนักเรียนนานาชาติอ่ืนๆ 
เพื่อลดความเครียดจากการอยูตัวคนเดียวในประเท
ศแคนาดา 

 



 

 

เตรยีมนกัเรยีนใหพรอมสูอนาคต!  

  

นกัเรียนที ่Edmonton Public Schools 
จะไดรับประโยชนจากระบบการศกึษาที่ยอดเยีย่ม!  

พรอมดวยผลงานทีพ่สิจูนได! 
 

 นกัเรียนจากอัลเบอรตายังครองอนัดับสองของโลกในวิ
ชาวิทยาศาสตรและการอานอยางตอเนือ่งจากการทดส
อบมาตรฐานรับสากลสาํหรับนกัเรียนอาย ุ15 ป 
 

 นกัเรียนจากอัลเบอรตาไดคะแนนสอบวชิาคณติศาสตร
เปนอนัดับแปดของโลก  

 
 ที ่Edmonton Public Schools นกัเรยีนนานาชาต ิ

80% ถงึ 100% 
ทําคะแนนสอบระดับทองทีไ่ดสงูตามมาตรฐานที่ยอมรบั 

 
การจดัอนัดบัคะแนนสากลของการทดสอบมาตรฐานสาํหรบันกัเรยีนอาย ุ15 ป* 

 

วทิยาศาสตร  การอาน  คณติศาสตร 
1. เซีย่งไฮ-จีน  1. เซีย่งไฮ-จีน  1. เซีย่งไฮ-จีน 

2. ฟนแลนด ฮองกง-จนี 
อลัเบอรตา 

 2. เกาหล ีฟนแลนด ฮองกง-จีน 
อลัเบอรตา  

 2. สงิคโปร 

3. สงิคโปร  3. ออนตารโิอ  3. ฮองกง-จนี 

4. ญีปุ่น  4. สงิคโปร  4. เกาหล ี

5. เกาหล ี  5. บรติชิโคลมัเบยี  5. จีนไทเป ควเิบก ฟนแลนด
6. บรติชิโคลมัเบยี  6. แคนาดา  6. ลกิเตนสไตน 
7. นวิซแีลนด  7. ควเิบก  7. สวติเซอรแลนด 
8. ออนตารโิอ  8. นวิซแีลนด  8. ญีปุ่น, อลัเบอรตา 

9. แคนาดา  9. ญีปุ่น  9. แคนาดา 
10. เอสโตเนยี  10. โนวาสโกเชยี  10. เนเธอรแลนดและออนตารโิอ
11. ออสเตรเลยี  11. ออสเตรเลยี  11.มาเกา-จีน 

12. ควเิบก  12. เนเธอรแลนด  12.บรติชิโคลมัเบยี 

13. โนวาสโกเชยี  13. เบลเยยีม นวิฟาวนแลนด 
และลาบราดอร 

 13.นวิซแีลนด 

14. เนเธอรแลนด  14. ซาสกตัชวีาน  14. เบลเยยีม 
 
*จากแบบสาํรวจโดย Organisation for Economic Cooperation and Development 
(องคกรเพื่อการรวมมือและพฒันาทางเศรษฐกจิ) และการทดสอบระดบันานาชาตขิอง Programme for International Student 
Assessment (โครงการประเมนิผลนกัเรยีนนานาชาติ) ประจาํป 2009 (OECD PISA)   
คะแนนการทดสอบ PISA ใชคาเฉลีย่ภายในพิสยัคะแนน ผลการสอบของอลัเบอรตามกีารพจิารณาชวงความเชือ่มัน่รวมดวย 
เยีย่มชมเว็บไซตของ OECD PISA ไดที:่  www.pisa.oecd.org 



 

 

ความสําเร็จทางวิชาการท่ีเปนเลิศ 
 

ความสาํเร็จของนักเรียนนานาชาต ิ
ท่ี Edmonton Public Schools 
ในหลักสตูรทางวชิาการ! 

 
 ความสามารถของนักเรียนนานาชาติในระดับมัธยมปลายในหลักสูตรประกาศนียบั
ตรทางการศึกษาของอัลเบอรตาสําหรับป 2011-2012 
เปอรเซ็นตของนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่สามารถยอมรับไดของม
ณฑล 

 

 วิทยาศาสตร 30: 100%  สังคมศึกษา 30-2: 93% 

 สังคมศึกษา 30-1: 100%  เคมี 30:  92% 

 คณิตศาสตร 31: 98%  ภาษาอังกฤษ 30-2: 90%

 คณิตศาสตรบริสุทธิ์ 30: 95%  ชีววิทยา 30: 90% 

 ฟสิกส 30: 94%  ภาษาอังกฤษ 30-1: 84%
 
 90% 
ของนักเรียนมัธยมตนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานท่ียอมรับไดจากการทดสอบผลสัม
ฤทธิ์ของมณฑลอัลเบอรตาในวิชาคณิตศาสตร 56% 
มีคุณสมบัติตามมาตรฐานดานวิทยาศาสตร และ 56% 
มีคุณสมบัติตามมาตรฐานดานสังคมศึกษา 

 
 นักเรียนนานาชาติไดคะแนนท่ีเกือบจะเปนคะแนนของผูเขาเรียนในโรงเรียนที่สมบู
รณแบบในปการศึกษา 2011-2012 
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