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เนือ้หาของหลกัสูตร
ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุีษยวัทิั้ยา, การสืี�อสีาร (สืี�อสีารใหม่ศึกษาและการ
ประชาสีม้พิน้ีธ์), เศรษฐศาสีต้ร์, เศรษฐศาสีต้ร์และค่ณิิต้ศาสีต้ร์
, เศรษฐศาสีต้ร์และการเมืองศึกษาภาษาอง้กฤษ, ภมิูศาสีต้ร์
และสิี�งแวัดลอ้มศึกษา, ประวัติ้้ศาสีต้ร์, สีหวัทิั้ยาการศึกษา, 
วัารสีารศาสีต้ร์, ภาษาสีมย้ใหม่, ค่ณิิต้ศาสีต้ร์, ปร้ชญา, จิต้วัทิั้ยา, 
สีง้ค่มวัทิั้ยา, ละค่รเวัทีั้, ทั้ศ้นีศิลป์

ธุรกจิและเศรษฐศาสตร์
การบญ้ชี, บริหารธุรกิจ,  เศรษฐศาสีต้ร์,  ผูป้ระกอบการ, 
เศรษฐศาสีต้ร์สิี�งแวัดลอ้มและการพิฒ้นีาทีั้�ย ้�งยนืี, การเงินีการค่ลง้  
การบริหารงานีบุค่ค่ล,  ธุรกิจระหวัา่งประเทั้ศ, การเป็นีผูน้ีำา, การ
จด้การ, การต้ลาด, การจด้การจด้หาจด้ส่ีงแบบลกูโซ่

การศึกษา สังคมสงเคราะห์ทางสวสัดกิาร  
และการบริการของมนุษย์ชาติ
การศึกษา (ปฐมวัย้, ประถมศึกษา, มธ้ยมศึกษา, ค่วัามเป็นีผูน้ีำา, 
หลก้สูีต้ร STEM, ภาษาอง้กฤษ TESL, ภาษาอง้กฤษเป็นีภาษาทีั้�
สีอง ESL), สีง้ค่มสีงเค่ราะห์ 

วทิยาศาสตร์สุขภาพและการพยาบาล
การพิยาบาล, การแพิทั้ยพ์ิื�นีฐานี, การบำาบด้ระบบทั้างเดินีหายใจ

กฎหมายและความยุตธิรรม
กฏหมายแพิทั้ยศ์าสีต้ร์ ต้ำารวัจและค่วัามยติุ้ธรรมศึกษา

วทิยาศาสตร์และคอมพวิเตอร์ศาสตร์
ฟาร์มเกษต้รประยกุต้อ์ยา่งย ้�งยนืี, เทั้ค่โนีโลยสีีถาป้ต้ยกรรมและ
วัศิวักรรม, ชีวัวัทิั้ยาสีต้้วั,์ ชีวัวัทิั้ยา, เซลลลู่าร์, ชีวัวัทิั้ยาโมเลกลุ
และจุลินีทั้รีย,์ ชีวัวัทิั้ยาเค่มี, เค่มี,วัทิั้ยาศาสีต้ร์ค่อมพิิวัเต้อร์, 
วัทิั้ยาศาสีต้ร์ค่อมพิิวัเต้อร์และค่ณิิต้ศาสีต้ร์, 
วัทิั้ยาศาสีต้ร์ขอ้มูล, วัศิวักรรม, นิีเวัศวัทิั้ยาและชีวัวัทิั้ยาสิี�ง
แวัดลอ้ม, เค่มีสิี�งแวัดลอ้ม, ป่าไม,้ ธรณีิวัทิั้ยา, ค่ณิิต้ศาสีต้ร์, 
ฟิสิีกส์ี, วัทิั้ยาศาสีต้ร์สุีขภาพิพิื�นีฐานี (ไค่โรแพิรค่ติ้ก, ทั้น้ีต้กรรม, 
แพิทั้ยศาสีต้ร์, การแพิทั้ยต์้ามธรรมชาติ้, ทั้ศ้นีมาต้รศาสีต้ร์, 
วัทิั้ยาศาสีต้ร์เภสีช้กรรม, วัทิั้ยาศาสีต้ร์การฟื� นีฟ,ู สีต้้วัแพิทั้ย์
ศาสีต้ร์), วัศิวักรรมซอฟต้แ์วัร์, สีถิติ้

การผจญภยั, ศิลปะการปรุงอาหารและการท่อง
เทีย่ว 
การศึกษาเชิงผจญภย้, ศิลปะการปรุงอาหาร (Red Seal), การ
พิฒ้นีา Destination, นีวัต้้กรรมและการเป็นีผูป้ระกอบการ,  
การจด้การเทั้ศกาลและกิจกรรม, รีสีอร์ทั้และการจด้การโรงแรม, 
การจด้การรีสีอร์ทั้อยา่งมีประสีบการณ์ิ, การจด้การกิจกรรมกีฬา, 
การแปรรูปเนืี�อสีต้้วัค์่า้ปลีก

วชิาชีพและเทคโนโลยี
การปลกูพิืชสีวันี, ช่างเค่รื�องมือวัด้และค่วับคุ่ม, วัศิวักรรม
พิลง้งานี, พิื�นีฐานีวัชิาชีพิ, เค่รื�องทั้ำาค่วัามเยน็ีและการปร้บอากาศ, 
ค่วัามเป็นีผูน้ีำาในีวัชิาชีพิและเทั้ค่โนีโลย,ี เทั้ค่โนีโลยกีารบำาบด้
นีำ�าเสีีย

หลกัสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการของ
กลุ่มผู้เรียน
ภาค่ฤดูร้อนี ภาค่ฤดูหนีาวัและการฝึกอบรมระยะสี้�นี

|    แค่มลปูส์ี บีซี แค่นีาดา
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ระดบั 1
หลก้สูีต้รภาษาอง้กฤษ  

เป็นีภาษาทีั้�สีอง (ESL) 5 วัชิา  

ระดบัที ่2
หลก้สูีต้รภาษาอง้กฤษ  

เป็นีภาษาทีั้�สีอง (ESL) 5 วัชิา  

ระดบัที ่3
หลก้สูีต้รภาษาอง้กฤษ 

เป็นีภาษาทีั้�สีอง (ESL) 5 วัชิา

ระดบัที ่4
เรียนีภาษาอง้กฤษเป็นีภาษาทีั้�สีอง (ESL) 4 วัชิา +  

วัชิาการ 1 วัชิา

ระดบัที ่5
เรียนีภาษาอง้กฤษเป็นีภาษาทีั้�สีอง (ESL) +  

วัชิาการ 3 วัชิา

หลกัเกณฑ์ในการเข้าศึกษา:  
ต้อ้งสีอบภาษาอง้กฤษของ
มหาวัทิั้ยาลย้ TRU   
เพิื�อจด้ระดบ้ภาษาอง้กฤษ ขอ้
กำาหนีดในีการเขา้ต้อ้งไดค้่ะแนีนี 
โทั้เฟิล TOEFL iBT 20

หลกัเกณฑ์ในการเข้าศึกษา: 
ต้อ้งเรียนีภาษาอง้กฤษจบ ระดบ้ 1;
ต้อ้งสีอบภาษาอง้กฤษของ
มหาวัทิั้ยาลย้ TRU เพืิ�อจด้ระดบ้
ภาษาอง้กฤษ

หลกัเกณฑ์ในการเข้าศึกษา: ต้อ้งไดค้่ะแนีนี  
IELTS:มากกวัา่ 5.0; โทั้เฟิล TOEFL iBT: มากกวัา่ 61;  
โทั้เฟิล TOEFL PBT: ระหวัา่ง 500-529;  
MELAB: มากกวัา่ 69; CanTEST: มากกวัา่ 3.5;  
CAEL: โดยรวัมมากกวัา่ 40; ภาษาอง้กฤษ 
ESLของมหาวัทิั้ยาลย้ TRU  ระดบ้ 2

หลกัเกณฑ์ในการเข้าศึกษา: ต้อ้งไดค้่ะแนีนี  IELTS: มากกวัา่ 5.5 
โดยบางส่ีวันีของทั้ดสีอบต้อ้งไดไ้ม่ต้ำ�ากวัา่ 5.0; โทั้เฟิล TOEFL 
iBT: มากกวัา่ 71; โทั้เฟิล TOEFL PBT: ระหวัา่ง  530-549; MELAB: 
มากกวัา่ 74; CanTEST: มากกวัา่ 4.0 โดยส่ีวันีประกอบของทั้ดสีอบ
ต้อ้งไดไ้ม่ต้ำ�ากวัา่  3.5; CAEL: โดยรวัมมากกวัา่ 50 การสีอบยอ่ยต้อ้ง
ไดไ้ม่ต้ำ�ากวัา่ 40;  ภาษาอง้กฤษ ESL ของมหาวัทิั้ยาลย้ TRU  ระดบ้ 3

หลกัเกณฑ์ในการเข้าศึกษา: ต้อ้งไดค้่ะแนีนี IELTS: มากกวัา่ 6.0   
โดยบางส่ีวันีของทั้ดสีอบต้อ้งไดไ้ม่ต้ำ�ากวัา่ 5.5; โทั้เฟิล  TOEFL 
iBT: มากกวัา่ 80; โทั้เฟิล TOEFL PBT: ระหวัา่ง 550-569; MELAB: 
มากกวัา่ 77; CanTEST: มากกวัา่ 4.0 โดยส่ีวันีประกอบของทั้ดสีอบ
ต้อ้งไดไ้ม่ต้ำ�ากวัา่ 4.0; CAEL: โดยรวัมไดม้ากกวัา่ 60 การสีอบ
ยอ่ยต้อ้งไดไ้ม่ต้ำ�ากวัา่ 50; ภาษาอง้กฤษเป็นีภาษาทีั้�สีอง (ESL) ของ
มหาวัทิั้ยาลย้  TRU  ระดบ้ 4

เข้าสู่การศึกษาทางวชิาการโดยตรง

หลกัเกณฑ์ในการเข้าศึกษา
• IELTS: มากกวัา่ 6.5 บางส่ีวันีต้อ้งไดไ้ม่ต้ำ�ากวัา่ 6.0
• โทั้เฟิล TOEFL iBT: มากกวัา่ 88 โดยบางส่ีวันีของทั้ดสีอบต้อ้งไดไ้ม่ต้ำ�ากวัา่ 20
• โทั้เฟิล TOEFL PBT: มากกวัา่ 570, TWE มากกวัา่ 4.5
• MELAB: มากกวัา่ 81  

• CanTEST: มากกวัา่ 4.5  โดยส่ีวันีประกอบของทั้ดสีอบต้อ้งไดไ้ม่ต้ำ�ากวัา่ 4.0
• CAEL: โดยรวัมต้อ้งไดม้ากกวัา่ 70  การสีอบยอ่ยต้อ้งไดไ้ม่ต้ำ�ากวัา่ 60
• PTE: มากกวัา่ 58

• ภาษาอง้กฤษเป็นีภาษาทีั้�สีอง (ESL) ของมหาวัทิั้ยาลย้TRU ระดบ้ 5

• DAAD / CEFR:

• B2 (นีก้ศึกษาช้�วัค่ราวัเท่ั้านี้�นี); จะต้อ้งสีอบวัด้ระดบ้ภาษาอง้กฤษ 
เมื�อเดินีทั้างมาถึงเพืิ�อกำาหนีดวัา่นีก้ศึกษาต้อ้งเรียนีภาษาอง้กฤษเพิิ�มเติ้มหรือไม่

• C1 สีำาหร้บนีก้ศึกษาทีั้�ต้อ้งการศึกษาระดบ้ปริญญา

หลกัสูตรภาษาองักฤษ (ELP)

2021 ค่าเล่าเรียนของหลกัสูตร* เป็นเงนิสกลุดอลล่าร์แคนาดา
ค่าเล่าเรียนระดบัปริญญาตรี ค่าเล่าเรียนระดบัปริญญาตรี (เตรียมเข้ามหาวทิยาลยัและวชิาการ) $7,540 ต่้อภาค่การศึกษา (ถึง 12 หน่ีวัยกิต้ / 4 วัชิา)

$9,177 ต่้อภาค่การศึกษา (15 หน่ีวัยกิต้/ 5 วัชิา)

แต่้ละหน่ีวัยกิต้ทีั้�เพิิ�มต้อ้งเสีียเพิิ�ม: $546 (ภาค่ฤดูใบไมร่้วัง/ภาค่ฤดูหนีาวั)  
$628 (ภาค่ฤดูร้อนี)

ยกเวัน้ี:   หลก้สูีต้รประกาศนีียบต้้รไก๊ดด์า้นีการผจญภย้ $15,914-21,218 ต่้อ ปี ขึ�นีอยูก่บ้การเลือกหลก้สูีต้รภาค่สีนีาม

สีถาป้ต้ยกรรมและวัศิวักรรมเทั้ค่โนีโลยี $10,817 ต่้อภาค่การศึกษา (ประมาณิ18 หน่ีวัยกิต้)

ฟาร์มเกษต้รประยกุต้อ์ยา่งย ้�งยนืี $15,300 ต่้อปีทีั้� 1

ศิลปะการปรุงอาหาร (Red Seal) $16,027 ระดบ้ 1, $8,039  ระดบ้ 2

วัชิาโอนีเขา้วัศิวักรรม $22,729 ต่้อปีทีั้� 1

การทั้ำาพิชืสีวันี $18,025 ค่่าเล่าเรียนีเต้ม็

วัศิวักรรมซอฟต้แ์วัร์ $25,099 ต่้อปีทีั้� 1

การแปรรูปเนืี�อสีต้้วัข์ายปลีก $19,500 ค่่าเล่าเรียนีเต้ม็

เทั้ค่โนีโลยกีารบำาบด้นีำ�าเสีีย $21,582 ต่้อปีทีั้� 1

ค่าเล่าเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาทีส่อง (ESL) $6,900 ต่้อภาค่การศึกษา (ถึง 12 หน่ีวัยกิต้ / 4 วัชิา)
$8,400 ต่้อภาค่การศึกษา (15 หน่ีวัยกิต้/ 5 วัชิา)

ค่าเล่าเรียนหลกัสูตรประกาศนียบัตรหลงัเตรียมอดุมแบคคาลอเรียต $1,885 ต่้อวัชิา ($628 ต่้อหน่ีวัยกิต้)

$7,540 ต่้อภาค่การศึกษา (ถึง 12 หน่ีวัยกิต้ / 4 วัชิา)

2020 ค่าเล่าเรียนหลกัสูตรบัณฑติศึกษา
ประกาศนีียบต้้รบณ้ิฑิิต้บริหารธุรกิจ (GDBA)  (ถือเป็นีเสีมือนีปริญญาโทั้บริหารธุรกิจ(MBA) 
หรือปริญญาโทั้เศรษฐศาสีต้ร์และการจด้การสิี�งแวัดลอ้ม(MEEM)
หรือปีหนึี�งของปริญญาโทั้วัทิั้ยาศาสีต้รสีาขาเศรษฐศาสีต้ร์สิี�งแวัดลอ้มและการจด้การ(MScEEM)

$2,334 ต่้อวัชิา (ถึง $14,000, สูีงสุีด 6 วัชิา)

ปริญญาโทั้บริหารธุรกิจ (MBA) (3 ภาค่การศึกษา) $30,571 ค่่าเล่าเรียนีเต้ม็

ปริญญาโทั้เศรษฐศาสีต้ร์และการจด้การสิี�งแวัดลอ้ม (MEEM)หรือ
ปริญญาโทั้วัทิั้ยาศาสีต้ร์สีาขาเศรษฐศาสีต้ร์สิี�งแวัดลอ้มและการจด้การ(MScEEM)

$33,630 ค่่าเล่าเรียนีเต้ม็

ประกาศนีียบต้้รบณ้ิฑิิต้สีาขาการศึกษา (GCES) (Pre-MEd) $7,900 ต่้อภาค่การศึกษา 

ปริญญาโทั้สีาขาศึกษาศาสีต้ร์(MEd) (3 ภาค่การศึกษา)  
ภาค่การศึกษาทีั้�4อาจต้อ้งลงถา้เลือกทั้ำาโค่รงการหรือทั้ำาวัทิั้ยานิีพินีธ์ 

$8,760 ต่้อภาค่การศึกษา $4,325 ต่้อภาค่การศึกษาทีั้� 4 ถา้จำาเป็นี

ปริญญาโทั้สีาขาวัทิั้ยาศาสีต้ร์สิี�งแวัดลอ้ม (MSc) (2 ปี / 6 ภาค่การศึกษา) $5,839 ต่้อภาค่การศึกษา

ปริญญาโทั้การพิยาบาล (MN) (2 ปี / 6 ภาค่การศึกษา) $5,217 ต่้อภาค่การศึกษา

Master of Science in Data Science (MScDS) (2 ปี / 4 ภาค่การศึกษา) $35,700 ค่่าเล่าเรียนีเต้ม็

ค่าธรรมเนียมทัว่ไป (ห้องสมุด, ค่ากจิกรรม, ค่าสโมสรนักศึกษา, ค่าบัตรรถประจ�าทาง  เป็นต้น) $553 ต่้อภาค่การศึกษา (ถึง 12 หน่ีวัยกิต้)

ค่าธรรมเนียมการสมคัร (คร้ังเดยีวและไม่สามารถเรียกเงนิคนืได้) $100

ค่าทีพ่กั เชครายละเอยีดที ่ tru.ca/housing
โปรแกรมโฮมสเตย์
อาหารสีามมื�อต่้อวัน้ี เป็นีหอ้งส่ีวันีต้ว้ั หอ้งพิก้ทีั้�มีเฟอร์นิีเจอร์ 
อยูร่วัมในีบา้นีพิก้ของค่รอบค่ร้วัชาวัแค่นีาดา

$3,500 ต่้อภาค่การศึกษา (ประมาณิ $875 ต่้อเดือนี)
$150 ค่่าลงทั้ะเบียนี
$420 ค่่าประกน้ีค่วัามเสีียหาย 

หอพกั North Tower (ในวทิยาเขต)
พิร้อมเฟอร์นิีเจอร์, เค่รื�องปร้บอากาศ, ปลอดบุหรี� , อาค่ารทีั้�ปลอดภย้, 
มีอินีเทั้อร์เน็ีต้, โทั้รศพ้ิทั้,์ เค่เบิลทีั้วั,ี แม่บา้นีทั้ำาค่วัามสีะอาด หอ้งสีวัทีั้แบบ  
4 หอ้งนีอนีทีั้�ใชร่้วัมกน้ีมีหอ้งนีอนีส่ีวันีต้ว้ั ไม่มีอาหาร พิก้ไดอ้ยา่งต้ำ�า 2 เทั้อม

$7,730* ภาค่ฤดูใบไมร่้วังและภาค่ฤดูหนีาวั
$500 ค่่าใบสีมค้่รและค่่าประกน้ีค่วัามเสีียหาย
* อต้้รานีี�รวัมค่่ากิจกรรมทีั้�มีชีวัติ้ชีวัาในีหอพิก้มหาวัทิั้ยาลย้ทีั้�เรียกคื่นีไม่ได้

หอพกั McGill (ในวทิยาเขต)
หอ้งส่ีวันีต้ว้ัทีั้�ไดร้้บการต้กแต่้งพิร้อมหอ้งค่ร้วัทีั้�เรียบง่าย หอ้งนีำ�ารวัม. ไม่มีอาหาร

$5,180* ภาค่ฤดูใบไมร่้วังและภาค่ฤดูหนีาวั
$500 ค่่าใบสีมค้่รและค่่าประกน้ีค่วัามเสีียหาย
* อต้้รานีี�รวัมค่่ากิจกรรมทีั้�มีชีวัติ้ชีวัาในีหอพิก้มหาวัทิั้ยาลย้ทีั้�เรียกคื่นีไม่ได้

หอพกั East Village (ใกล้กบัวทิยาเขต)
หอ้งชุด 2 หรือ 4 หอ้งนีอนีพิร้อมหอ้งค่ร้วัส่ีวันีกลางและพิื�นีทีั้�นี้�งเล่นีพิร้อมหอ้งนีอนีทีั้�เขา้
ถึงไดจ้ากพิื�นีทีั้�ส่ีวันีกลาง ไม่มีอาหาร 

$7,065*แต่้ละภาค่, หอ้งแบบ 4 หอ้งนีอนี
$8,400*แต่้ละภาค่, หอ้งแบบ 2 หอ้งนีอนี
$500 ค่่าใบสีมค้่รและค่่าประกน้ีค่วัามเสีียหาย
*3 ภาค่การศึกษา: 31 สิีงหาค่ม 2019 ถึง 8 สิีงหาค่ม 2020. อต้้รานีี�รวัมค่่ากิ
จกรรมทีั้�มีชีวัติ้ชีวัาในีหอพิก้มหาวัทิั้ยาลย้ทีั้�เรียกคื่นีไม่ได้

ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องโดยประมาณ:
• ค่่าสุีขภาพิ
• ค่่าต้ำาราเรียนี
• ค่่าแผนีประกน้ีสุีขภาพิทีั้�เพิิ�มการคุ่ม้ค่รองของTRUSUและ ค่่าแผนีประกน้ีทั้น้ีต้กรรม  

(เชค่ไดที้ั้� trusu.ca)

$75 ต่้อเดือนี
$100–500 ต่้อภาค่การศึกษา 
$248 ต่้อปี

ค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณต่อภาคการศึกษา   
(เทีั้ยบค่่าใชจ่้ายของระดบ้ปริญญาต้รีและค่่าหอพิ ้ก McGill) $13,102 โดยเฉลี�ยต่้อภาค่การศึกษา
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100,000 ค่นี
แคมลูปส์ 
มีประชากร

 

27oC - 33oC
เป็นเมอืงทีม่แีดดจดัเป็นีอน้ีดบ้  
2 ของมณิทั้ลบริติ้ชโค่ลม้เบีย

 

-5oC - +4oC 
เป็นสถานที่เล่นสกี  

และสโนว์บอร์ดระด้บโลก

14,000 ค่นี    17,000 ค่นี
นีก้ศึกษา นีก้ศึกษาเรียนีทั้างไกล 

หลกัสูตรปริญญาโท, หลก้สูีต้รประกาศนีียบต้้รบณ้ิฑิิต้,  

หลกัสูตรปริญญาตรี,  
หลก้สูีต้รหลก้สูีต้รประกาศนีียบต้้รหลง้เต้รียมอุดม แบค่ค่าลอเรียต้,  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรและปริญญาบัตร,  
หลก้สูีต้รอนุีปริญญา, หลกัสูตรภาษาองักฤษเป็นภาษาทีส่อง (ESL),  

หลก้สูีต้รโอนีหน่ีวัยกิต้เขา้มหาวัทิั้ยาลย้,  

หลกัสูตรเตรียมเข้ามหาวทิยาลยั

หมดเขตการรับสมคัร
ภาค่การศึกษาระหวัา่ง มกราค่ม -

เมษายนี: สิี�นีสุีดร้บสีมค้่รวัน้ีทีั้�  

1 ตุลาคม

ภาค่การศึกษาระหวัา่ง พิฤษภาค่ม -  
สิีงหาค่ม: สิี�นีสุีดร้บสีมค้่รวัน้ีทีั้� 

1 กมุภาพนัธ์

ภาค่การศึกษาระหวัา่ง กน้ียายนี - 
ธน้ีวัาค่ม : สิี�นีสุีดร้บสีมค้่รวัน้ีทีั้�  

1 พฤษภาคม

สมคัรออนไลน์ได้ที ่ truworld.ca/apply
หมายเหตุ้: ใบสีมค้่รทีั้�ล่าชา้จะไดร้้บการพิิจารณิาถา้หากยง้มีทีั้�วัา่งโปรแกรมทีั้�มีการแข่งขน้ีสูีง อาจมีวัน้ีสิี�นีกำาหนีดเวัลาทีั้�แต้กต่้างออกไป กรุณิายนืียน้ีกบ้ทีั้มงานีร้บเขา้เรียนี  

บางโปรแกรมอาจปิดก่อนีกำาหนีดขึ�นีอยูก่บ้ร้บจำานีวันีนีก้ศึกษาเต้ม็แลว้ั

คุณภาพการศึกษา ไดร้้บรางวัล้ การบริการเกื�อกลูพิิเศษระดบ้นีานีาชาติ้ มอุีปกรณ์สันทนาการระดบัโลก เป็นีมหาวัทิั้ยาลย้ทีั้�สีวัยงามและมีวัทิั้ยาลย้เขต้ทีั้�ทั้น้ีสีมย้ มขีนาดช้ันเรียนเลก็    

การโอนีหน่ีวัยกิต้ทีั้�ยดืหยุน่ี มโีปรแกรมการศึกษาภาคปฏิบัต ิฝึกงาน มีกรีฑิาทั้้�งลู่และลานีของมหาวัทิั้ยาลย้ มทุีนการศึกษา มีทีั้�พิก้ในีมหาวัทิั้ยาลย้ ทีั้�ดีเลิศใหเ้ลือก  

รวมหลกัสูตร ภาษาองักฤษ ESLกบัหลกัสูตรวชิาการ ยอมร้บค่ะแนีนี TOEFL และ IELTS แลว้ั มกีารสอบวดัระดบัภาษาองักฤษ

truworld truworld truworld truworldtruworld tru.ca/videos


