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โดดเด�นด�านดนตร�และศิลปะ
มีนักเร�ยนหลากหลายเชื ้อชาติ
ตั ้งอยู �ในใจกลางเมือง Los Angeles 
เดินทางไปสถานที่โด�งดังในตัวเมืองได�ง�าย 

เช�น Hollywood Sign, Santa Monica Beach, Walk of Fame,
Beverly Hills, Universal Studio Hollywood, Griffith Observatory,
Disneyland Los AngelesH
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สถานที่ตั ้ง
เมือง Northridge, รัฐ California
ประเภทโรงเร�ยน
โรงเร�ยนเอกชน (Private School)
สนามบินใกล�เคียง
LAX (Los Angeles
International Airport)  

โรงเร�ยน Heritage Christian School
ตั ้งอยู �ใจกลาง San Fernando Valley
โดยมีสถานที่ใกล�เคียงชื ่อดังในเมือง
Los Angeles มากมาย เช�น Hollywood
และ Beverly Hills 

โรงเร�ยนมีชื ่อเสียงโด�งดังในด�านดนตร�และศิลปะ
มีหลักสูตร AP (Advance Placement)
13 หลักสูตรและกิจกรรมหลังเลิกเร�ยนมากกว�า
20 อย�าง 

นักเร�ยนที่จบจาก Heritage Christian School
สามารถสอบเข�ามหาว�ทยาลัยที ่มีชื ่อเสียงได�
มากถึง 100% รวมไปถึงมหาว�ทยาลัยที ่เป�น
Ivy League Schools 

โรงเร�ยนยังมีเทคโนโลยีที ่ทันสมัย เช�น
คอมพ�วเตอร�แบบ 3D และ SmartBoards
และมีสิ �งอำนวยความสะดวกมากมาย เช�น
ห�องแล็ปว�ทยาศาสตร� ห�องเว�ร�คช็อปงานไม�
ห�องดนตร� 

ประวัติโรงเร�ยนเบื ้องต�น

สแกนเพ�่อดูว�ดีโอ



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

จำนวนนักเร�ยนในโรงเร�ยน : 775 คน
อัตราครูต�อนักเร�ยน : 1 ต�อ 24

มีเคร� ่องแบบนักเร�ยน (School Uniform) 
มีหลักสูตร ESL (English as a Second Language)

หร�อ หลักสูตรปรับพ�้นฐานภาษาอังกฤษ
(มีค�าใช�จ�ายเพ��มเติมสำหรับนักเร�ยนที่ต�องการเร�ยน)

Sports and Arts
มีคลาสกีฬาให�เลือกหลาก
หลาย เช�น Baseball, 
Basketball, Cross 
Country Running, 
Football, Football, 
Golf, Softball, Swim-

ming, Tennis, Track 
and Field, Volleyball 

คอนเสิร�ตวงประสานเสียง
ของโรงเร�ยนมีชื ่อเสียงโด�ง
ดังไปในหลากหลายประเทศ
และได�มีการจัดการแสดง
ที่ประเทศต�างๆ อีก 8 
ประเทศ

ว�ชาศิลปะและดนตร�ที ่โดด
เด�น เช�น Ceramics, 
Commercial Art, 
Computer Graphics, 
Digital Photography 
and Design, Drama, 
Drama, Film Acade-
my, Film Production, 
Photography, Studio 
Art, Studio Art - 3D 
Design, Theater Arts, 
Chorale, Jazz Band, 
Jazz Ensemble, 
Music Theory, 
Orchestra. 

    เกิดระหว�าง 1 มีนาคม 2547 - 31 กรกฎาคม 2551  และกำลังศึกษา
ในระดับชั ้นมัธยมศึกษาป�ที ่ 2 – 5 
สามารถรับนักเร�ยนเข�าเร�ยนชั ้น ม.6 (Grade 12) ได� หาก Transfer มาจากโรงเร�ยน
ในสหรัฐเมร�กา และมีเครดิตว�ชาเร�ยนครบตาม Graduation Requirements เท�านั ้น 
    มีผลสอบคะแนน ELTiS 222 คะแนนข�้นไป สำหรับการเข�าเร�ยน Grade 9 
    มีผลสอบคะแนน ELTiS 227 คะแนนข�้นไป สำหรับการเข�าเร�ยน Grade 10
    มีผลสอบคะแนน ELTiS 232 คะแนนข�้นไป สำหรับการเข�าเร�ยน Grade 11 
    เกรดเฉลี่ยแต�ละเทอมไม�ต่ำกว�า 2.5 โดยมีเกรดในว�ชาหลัก (ว�ทยาศาสตร�/
คณิตศาสตร�/ภาษาอังกฤษ/สังคม/พลศึกษา) ไม�ต่ำกว�า 2.0 
    นักเร�ยนจะได�สัมภาษณ�กับทางโรงเร�ยนโดยการ Video Call และมีการทดสอบ
เข�ยนเร�ยงความ (Essay Writing)   

เกณฑ�การรับสมัคร



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)

1,540,000



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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หลังจาก
โรงเร�ยน
ตอบรับ

497,000
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ก�อน
ดำเนินการ
ทำว�ซ�า

497,000
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ชำระค�าโครงการ
งวดสุดท�าย

ไม�เกินเดือนพฤษภาคม


