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Highlight

สามารถเขาเร�ยนชั้น ม.6 (Grade 12) เพ�่อรับ
High School Diploma ได
โรงเร�ยนใหญและมีชื่อเสียง มีชมรมกิจกรรม
หลังเลิกเร�ยนที่หลากหลาย
มีอ�ปกรณและสถานที่เลนกีฬาที่ดีที่สุด
ในรัฐ Califormia
ครอบคลุมทั้งทางดานว�ชาการ ศิลปะ และกีฬา

สแกนเพ�่อดูว�ดีโอ

สถานที่ตั้ง

เมือง Van Nuys, รัฐ California
ประเภทโรงเร�ยน

โรงเร�ยนรัฐบาล (Public School)
สนามบินใกลเคียง

LAX (Los Angeles
International Airport)

ประวัติโรงเร�ยนเบื้องตน
Birmingham Community Charter
High School เปนโรงเร�ยนรัฐบาลชื่อดัง
ขนาดใหญในเมือง Los Angeles โดยมีนักเร�ยน
มากถึง 3,700 คน
มีหลักสูตรการเร�ยนการสอนที่เนนในดาน
ว�ทยาศาสตร สุขศึกษา และเทคโนโลยีบร�หารธุรกิจ
และหลักสูตร STEM ที่เนนทางดาน ว�ทยาศาสตร
ว�ศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร
โรงเร�ยนไดลงทุนสรางสิ�งอำนวยความสะดวก
อัพเกรดอ�ปกรณ ในการสอน ตึกอาคาร แล็ป
และสนามกีฬาตางๆ ไปมากกวา 1 ลาน
ดอลลารสหรัฐ
ดวยสถานที่ตั้งของโรงเร�ยนที่อยูใกลกับ
Downtown Los Angeles นักเร�ยนสามารถ
เดินทางไปสถานที่โดงดังในตัวเมืองไดงาย เชน
Hollywood Sign, Santa Monica Beach,
Walk of Fame, Beverly Hills, Universal
Studio Hollywood, Griffith Observatory,
Disneyland Los Angeles เปนตน

Sports and Arts

Academic
and
Facts
ตามกฎของว�ซานักเร�ยน (F-1) นักเร�ยนสามารถเร�ยน

โรงเร�ยนรัฐบาลในสหรัฐอเมร�กาได 1 ปการศึกษาเทานั้น
(หากตองการเร�ยนตอเนื่อง นักเร�ยนสามารถเร�ยนตอ
ในโรงเร�ยนเอกชนไดจนจบ High School)
สามารถเขาเร�ยนชั้น ม.6(Grade 12) เพ�่อรับ
High School Diploma ได

โรงเร�ยนมีอ�ปกรณและสถานที่เลนกีฬา
ที่ดีที่สุดในรัฐ Califormia และยังข�้นชื่อ
วามีโปรแกรมการกีฬาที่ใหญที่สุดใน
เมือง San Fernando Valley

ว�ชาศิลปะ ดนตร� และการแสดง ที่
สามารถเลือกได : Drawing, Musical Theater, Photography,
Playwriting, Studio Art, Theater,
Jazz Band, Marching Band,
Orchestra, Vocal

กีฬาที่สามารถเลือกได : Basketball,
Cheerleading, Cross Country
Running Football, Golf,
Lacrosse, Softball, Swimming
and Diving, Tennis, Track and
Field, Volleyball, Water Polo,
Wrestling

โรงเร�ยนมีการสงเสร�มใหนักเร�ยนรวม
ทำกิจกรรมทางสายศิลป เชน การผลิต
ภาพยนตร ละครเวที โดยมีดารานัก
แสดงมากมายที่จบจาก Birmingham
Community Charter

จำนวนนักเร�ยนในโรงเร�ยน : 3,700 คน
อัตราครูตอนักเร�ยน : 1 ตอ 25
มีหลักสูตร ESL (English as a Second Language) หร�อ
หลักสูตรปรับพ�้นฐานภาษาอังกฤษ
(มีคาใชจายเพ��มเติมสำหรับนักเร�ยนที่ตองการเร�ยน)

เกณฑการรับสมัคร

รับนักเร�ยนเขาศึกษาในระดับชั้น ม.3-6 (Grade 9-12)

สามารถรับนักเร�ยนเขาเร�ยนชั้น ม.6 (Grade 12) ได หากมีเครดิตว�ชาเร�ยนครบตาม Graduation
Requirements รร.จะพ�จารณาเปนแตละกรณี ไป

นักเร�ยนจะตองทำขอสอบภาษาอังกฤษของรัฐแคลิฟอรเนีย California state
English exam (CELDT)
มีผลสอบคะแนน ELTiS 215 คะแนนข�้นไป
เกรดเฉลี่ยแตละเทอมไมต่ำกวา 2.5 โดยมีเกรดในว�ชาหลัก (ว�ทยาศาสตร/
คณิตศาสตร/ภาษาอังกฤษ/สังคม/พลศึกษา) ไมต่ำกวา 2.0

คาใช(1จปากยโครงการ
ารศึกษา)

1,080,000

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

49,000 345,000

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

จำนวนเง�นข�้นอยูกับ
สายการบินที่เลือก
กรณีให OEG ชวยดำเนินการ

ชำระคาโครงการ
งวดสุดทาย
ไมเกินเดือนพฤษภาคม

345,000 341,000

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)

