Beckman
Catholic
High School

Highlight

โรงเร�ยนเอกชนในราคายอมเยา
โดดเดนทางดานว�ชาการ
ถูกจัดวาเปนโรงเร�ยนที่มีว�ชา AP (Advance
Placement) อันดับ TOP 50 ของรัฐ
มีหลักสูตรว�ชา STEM(Science, Technology,
Engineering and Mathematics)

สแกนเพ�่อดูว�ดีโอ

สถานที่ตั้ง

เมือง Dyersville, รัฐ Iowa
ประเภทโรงเร�ยน

โรงเร�ยนเอกชน (Private School)
สนามบินใกลเคียง

CID (The Eastern Iowa
Airport)

ประวัติโรงเร�ยนเบื้องตน

Beckman Catholic High School ตั้งอยูใน
เมือง Dyersville เปนเมืองเล็กๆ ที่สงบและ
รายลอมไปดวยธรรมชาติ มีสวนสาธารณะ
กวางใหญขนาดกวา 100 เอเคอร
โรงเร�ยนถูกจัดใหเปนอันดับ TOP 50 ของ
โรงเร�ยนเอกชนที่เปนคาธอลิคระดับประเทศ และ
ยังอยูในอันดับ TOP 50 ของโรงเร�ยนที่มีว�ชา AP
(Advance Placement) ของรัฐ Iowa อีกดวย
หลักสูตรการเร�ยนการสอนของโรงเร�ยนมี
ความทาทายและหลากหลาย เหมาะสำหรับ
นักเร�ยนตางชาติ
มีโครงการ “Project Lead The Way” ที่ใช
หลักสูตร STEM ในการสอน โดยการบูรณาการ
ความรู ใน 4 ว�ชา ไดแก ว�ทยาศาสตร ว�ศวกรรม
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร โดยเนนการนำ
ความรู ไปใชแกปญหาในชีว�ตจร�ง
นักเร�ยนแตละคนละไดรับ Chromebook laptop
เพ�่อใช ในการเร�ยนในแตละคาบ ในทุกๆ หองเร�ยน
จะมี Wifi ใหนักเร�ยนได ใช รวมไปถึง
หองคอมพ�วเตอรและไอแพด

นักเร�ยนตางชาติสามารถ
รวมแขงขันกีฬาได ในทุก
ระดับ ตั้งแต Freshman
จนถึง Varsity

Academic
and
Facts
สามารถเร�ยนตอเนื่องจนจบ High School ได

Sports and Arts

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

แผนกศิลปะของโรงเร�ยน
สนับสนุนใหนักเร�ยนเขา
รวมชมรมและกิจกรรม
หลังเลิกเร�ยน เชน
Digital Photography
and Design, Drawing, Graphic Design,
Sculpture, Speech,
Theater, Band, Choir,
Jazz Band เปนตน

จำนวนนักเร�ยนในโรงเร�ยน : 410 คน
อัตราครูตอนักเร�ยน : 1 ตอ 14
มีเคร�่องแบบนักเร�ยน (School Uniform)

เกณฑการรับสมัคร
รับนักเร�ยนเขาศึกษาในระดับชั้น ม.3-5 (Grade 9-11)
มีผลสอบคะแนน ELTiS 215 คะแนนข�้นไป
เกรดเฉลี่ยแตละเทอมไมต่ำกวา 2.5 โดยมีเกรดในว�ชาหลัก (ว�ทยาศาสตร/
คณิตศาสตร/ภาษาอังกฤษ/สังคม/พลศึกษา) ไมต่ำกวา 2.0

คาใช(1จปากยโครงการ
ารศึกษา)

899,000

คาโครงการครอบคลุม

การจัดหาโรงเร�ยนที่รัฐบาลรับรอง และครอบครัว (Host Family) หร�อที่พัก
คาธรรมเนียมว�ซา (และคาธรรมเนียม SEVIS เฉพาะประเทศสหรัฐอเมร�กา)
และคาแปลเอกสารสำหรับยื่นขอว�ซา ตามที่สถานทูตกำหนด
คาธรรมเนียมตรวจสอบประวัติอาชญากรรม กรณีพักอาศัยกับครอบครัว
(Host Family)
ประกันสุขภาพและประกันอ�บัติเหตุ
หลักสูตรเตร�ยมความพรอม (OEG- Preparation Language course)
การประชุมใหขอมูลสำหรับผูปกครอง และกิจกรรมการเตร�ยมความพรอม
สำหรับนักเร�ยน
ปฐมนิเทศและทัศนศึกษาในตางประเทศ (ข�้นอยูกับการจัดการในแตละประเทศ)
เจาหนาที่ OEG ดูแลนักเร�ยนระหวางเดินทางไปเขารวมโครงการ
(กรณีเดินทางเปนกลุม 10 คนข�้นไป)
การดูแล ใหความชวยเหลือ และรายงานผลเขารวมโครงการจาก
ผูประสานงานประจำทองถิ�น และเจาหนาที่ OEG ตลอดการเขารวมโครงการฯ

คาใชจายอื่นๆ

ที่ ไมรวมในคาธรรมเนียม

คาตั๋วเคร�่องบินไป - กลับ ข�้นอยูกับประเทศและปลายทาง
(80,000 - 100,000 บาท โดยประมาณ) ประสานงานโดย
บร�ษัทตัวแทนตั๋วเคร�่องบิน
คาใชจายสวนตัวรายเดือน (จำนวนข�้นอยูกับประเทศและเมือง/
รัฐที่นักเร�ยนเขารวมโครงการ)
คาใชจายอื่นๆ เชน คาเร�ยนภาษาเพ��มเติมในตางประเทศ
คากิจกรรมพ�เศษระหวางเขารวมโครงการ คาเดินทางอื่นๆ หร�อ
คาใชจายที่ประกันไมคุมครอง เปนตน

ลงทะเบียน
เขารวม
โครงการ

เปนคาธรรมเนียม
ไมสามารถเร�ยกคืนได
ไมวากรณีใดๆ

งวดที่

งวดที่

ตาราง
หลังจาก
สงใบสมัคร
ภาษาอังกฤษ
(Application Form)

กอน
ดำเนินการ
ทำว�ซา

งวดที่

หลังจาก
โรงเร�ยน
ตอบรับ

งวดที่

49,000 285,000

คาตั๋วเคร�่องบิน
OEG จะเร�ยกเก็บเมื่อ
มีการออกตั๋วเคร�่องบิน
ซึ่งสวนใหญจะเปน
ชวงเดือนกรกฎาคม –
สิงหาคม กอนเดินทาง

จำนวนเง�นข�้นอยูกับ
สายการบินที่เลือก
กรณีให OEG ชวยดำเนินการ

ชำระคาโครงการ
งวดสุดทาย
ไมเกินเดือนพฤษภาคม

285,000 280,000

ผูปกครองสามารถเลือกชำระคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ได 3 ชองทาง
สแกน QR Code (Mobile Banking) โดยทาง OEG จะจัดสงเอกสาร
Bill payment ใหหลังจากตัดสินใจ
ชำระเปนเง�นสด ที่สำนักงาน OEG
จายผานบัตรเครดิต ที่สำนักงาน OEG (เฉพาะคาโครงการงวดที่ 1
จำนวน 49,000 บาท)

