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โรงเร�ยนเอกชนในราคาย�อมเยา 
โดดเด�นทางด�านว�ชาการ 
ถูกจัดว�าเป�นโรงเร�ยนที่มีว�ชา AP (Advance
Placement) อันดับ TOP 50 ของรัฐ 
มีหลักสูตรว�ชา STEM(Science, Technology,
Engineering and Mathematics) H
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สถานที่ตั ้ง
เมือง Dyersville, รัฐ Iowa
ประเภทโรงเร�ยน
โรงเร�ยนเอกชน (Private School)
สนามบินใกล�เคียง
CID (The Eastern Iowa
Airport)

Beckman Catholic High School ตั ้งอยู �ใน
เมือง Dyersville เป�นเมืองเล็กๆ ที ่สงบและ
รายล�อมไปด�วยธรรมชาติ มีสวนสาธารณะ
กว�างใหญ�ขนาดกว�า 100 เอเคอร� 

โรงเร�ยนถูกจัดให�เป�นอันดับ TOP 50 ของ
โรงเร�ยนเอกชนที่เป�นคาธอลิคระดับประเทศ และ
ยังอยู�ในอันดับ TOP 50 ของโรงเร�ยนที่มีว�ชา AP
(Advance Placement) ของรัฐ Iowa อีกด�วย 

หลักสูตรการเร�ยนการสอนของโรงเร�ยนมี
ความท�าทายและหลากหลาย เหมาะสำหรับ
นักเร�ยนต�างชาติ 

มีโครงการ “Project Lead The Way” ที ่ใช�
หลักสูตร STEM ในการสอน โดยการบูรณาการ
ความรู � ใน 4 ว�ชา ได�แก� ว�ทยาศาสตร� ว�ศวกรรม
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร� โดยเน�นการนำ
ความรู � ไปใช�แก�ป�ญหาในชีว�ตจร�ง 

นักเร�ยนแต�ละคนละได�รับ Chromebook laptop
เพ�่อใช�ในการเร�ยนในแต�ละคาบ ในทุกๆ ห�องเร�ยน
จะมี Wifi ให�นักเร�ยนได�ใช� รวมไปถึง
ห�องคอมพ�วเตอร�และไอแพด 

ประวัติโรงเร�ยนเบื ้องต�น

สแกนเพ�่อดูว�ดีโอ



Academic and Facts
สามารถเร�ยนต�อเนื ่องจนจบ High School ได�

จำนวนนักเร�ยนในโรงเร�ยน : 410 คน
อัตราครูต�อนักเร�ยน : 1 ต�อ 14

มีเคร� ่องแบบนักเร�ยน (School Uniform)  

Sports and Arts
นักเร�ยนต�างชาติสามารถ
ร�วมแข�งขันกีฬาได�ในทุก
ระดับ ตั ้งแต� Freshman 
จนถึง Varsity

    รับนักเร�ยนเข�าศึกษาในระดับชั ้น ม.3-5 (Grade 9-11)
    มีผลสอบคะแนน ELTiS 215 คะแนนข�้นไป
    เกรดเฉลี่ยแต�ละเทอมไม�ต่ำกว�า 2.5 โดยมีเกรดในว�ชาหลัก (ว�ทยาศาสตร�/
คณิตศาสตร�/ภาษาอังกฤษ/สังคม/พลศึกษา) ไม�ต่ำกว�า 2.0
 

เกณฑ�การรับสมัคร

ทีมนักกีฬา Baseball, 
Soccer, Track and 
field, Golf ของโรงเร�ยน
ได�รับชัยชนะระดับประเทศ
มาตลอดหลายป�

แผนกศิลปะของโรงเร�ยน
สนับสนุนให�นักเร�ยนเข�า
ร�วมชมรมและกิจกรรม
หลังเลิกเร�ยน เช�น 
Digital Photography 

and Design, Draw-

ing, Graphic Design, 

Sculpture, Speech, 

Theater, Band, Choir, 

Jazz Band เป�นต�น



ค�าโครงการครอบคลุม
การจัดหาโรงเร�ยนที่รัฐบาลรับรอง และครอบครัว (Host Family) หร�อที ่พัก
ค�าธรรมเนียมว�ซ�า (และค�าธรรมเนียม SEVIS เฉพาะประเทศสหรัฐอเมร�กา)
และค�าแปลเอกสารสำหรับยื ่นขอว�ซ�า ตามที่สถานทูตกำหนด
ค�าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติอาชญากรรม กรณีพักอาศัยกับครอบครัว
(Host Family)
ประกันสุขภาพและประกันอ�บัติเหตุ
หลักสูตรเตร�ยมความพร�อม (OEG- Preparation Language course)
การประชุมให�ข�อมูลสำหรับผู�ปกครอง และกิจกรรมการเตร�ยมความพร�อม
สำหรับนักเร�ยน 
ปฐมนิเทศและทัศนศึกษาในต�างประเทศ (ข� ้นอยู�กับการจัดการในแต�ละประเทศ)
เจ�าหน�าที ่ OEG ดูแลนักเร�ยนระหว�างเดินทางไปเข�าร�วมโครงการ
(กรณีเดินทางเป�นกลุ�ม 10 คนข�้นไป)
การดูแล ให�ความช�วยเหลือ และรายงานผลเข�าร�วมโครงการจาก
ผู�ประสานงานประจำท�องถิ�น และเจ�าหน�าที ่ OEG ตลอดการเข�าร�วมโครงการฯ

ที่ไม�รวมในค�าธรรมเนียม
ค�าใช�จ�ายอื่นๆ 

ค�าตั ๋วเคร� ่องบินไป - กลับ ข� ้นอยู�กับประเทศและปลายทาง
(80,000 - 100,000 บาท โดยประมาณ) ประสานงานโดย

บร�ษัทตัวแทนตั๋วเคร� ่องบิน
ค�าใช�จ�ายส�วนตัวรายเดือน (จำนวนข�้นอยู�กับประเทศและเมือง/

รัฐที ่นักเร�ยนเข�าร�วมโครงการ) 
ค�าใช�จ�ายอื่นๆ เช�น ค�าเร�ยนภาษาเพ��มเติมในต�างประเทศ

ค�ากิจกรรมพ�เศษระหว�างเข�าร�วมโครงการ ค�าเดินทางอื่นๆ หร�อ
ค�าใช�จ�ายที ่ประกันไม�คุ �มครอง เป�นต�น

ค�าใช�จ�ายโครงการ
(1 ป�การศึกษา)

899,000



ตาราง

สแกน QR Code (Mobile Banking) โดยทาง OEG จะจัดส�งเอกสาร
Bill payment ให�หลังจากตัดสินใจ
ชำระเป�นเง�นสด ที ่สำนักงาน OEG 
จ�ายผ�านบัตรเครดิต ที ่สำนักงาน OEG (เฉพาะค�าโครงการงวดที่ 1
จำนวน 49,000 บาท)

ผู�ปกครองสามารถเลือกชำระค�าธรรมเนียมและค�าใช�จ�ายต�างๆ ได� 3 ช�องทาง

ค�าตั ๋วเคร� ่องบิน
OEG จะเร�ยกเก็บเมื ่อ
มีการออกตั๋วเคร� ่องบิน
ซึ ่งส�วนใหญ�จะเป�น
ช�วงเดือนกรกฎาคม –
สิงหาคม ก�อนเดินทาง

จำนวนเง�นข�้นอยู�กับ
สายการบินที่เลือก
กรณีให� OEG ช�วยดำเนินการ

ลงทะเบียน
เข�าร�วม
โครงการ เป�นค�าธรรมเนียม

ไม�สามารถเร�ยกคืนได�
ไม�ว�ากรณีใดๆ

49,000

หลังจาก
ส�งใบสมัคร
ภาษาอังกฤษ
(Application Form) 
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ชำระค�าโครงการ
งวดสุดท�าย

ไม�เกินเดือนพฤษภาคม


