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ตั้งอยู �ในเมืองที ่น�าอยู �ที ่สุด
ติดอันดับ 50 ของโลก 
โรงเร�ยนอยู�ใกล�หุบเขา มีความเป�นธรรมชาติสูง 
ค�าใช�จ�ายไม�สูงมาก ราคาย�อมเยา 
มีว�ชาเลือกสายอาชีพให�นักเร�ยนได�ลองปฏิบัติHi
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สถานที่ตั ้ง

เมือง Ammon, รัฐ Idaho
ประเภทโรงเร�ยน

โรงเร�ยนรัฐบาล (Public School)
สนามบินใกล�เคียง
IDA (Idaho Falls
Regional Airport)

Hilcrest High School ก�อตั ้งข� ้นในป� 1992 และ
เป�นหนึ่งในไม�กี ่โรงเร�ยนที่เป�ดสอนภาษาต�างชาติอย�าง
ภาษาเยอรมัน และ ภาษาอิตาลี ่ 

นักเร�ยนยังสามารถเลือกเร�ยนว�ชา AP (Advance
Placement) ที ่หลากหลาย และมีว�ชาสายอาชีพจาก
Eastern Idaho Technical College ให� ได�ลองเร�ยน
เช�น การไฟฟ�า การโลหะ หุ �นยนต� การพยาบาล เป�นต�น 

โรงเร�ยนยังได�รับการโหวตให�เป�นที ่ 1 ในแถบ
Southeastern Idaho ในป� 2016 

พ�้นที ่โรงเร�ยนกว�างขวาง มีขนาดถึง 45 เอเคอร� พร�อม
ไปด�วย โรงละคร หอประชุม โรงยิม ลานกีฬา รวมไปถึง
ลานกีฬาในร�วม เช�น ลานเบสบอล และยังมีแลป
ว�ทยาศาสตร� ห�องสื ่อสารมวลชน ห�องฝ�กว�ชาสายอาชีพ 

โรงเร�ยนตั้งอยู �ในเมือง Ammon ซึ ่งเป�นเมืองที ่ถูกจัดว�า
เป�นเมืองที ่เป�นมิตรที่สุดในประเทศรายล�อมไปด�วย
ธรรมชาติ ภูเขา อ�ทยานแห�งชาติ แม�น้ำ เหมาะสำหรับ
นักเร�ยนที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ�ง เช�น สกี ว�ายน้ำ ป�นเขา 

นักเร�ยนยังสามารถเดินทางเข�าเมือง Idaho Falls ได�
เพ�ยง 15 นาที ซึ ่งมีสถานที่ทำกิจกรรมมากมาย เช�น
ห�างสรรพสินค�า ร�านอาหาร โรงละคร โรงหนัง
เวทีแสดงดนตร� เป�นต�น 

ประวัติโรงเร�ยนเบื ้องต�น

สแกนเพ�่อดูว�ดีโอ



Academic and Facts
ตามกฎของว�ซ�านักเร�ยน(F-1) นักเร�ยนสามารถ

เร�ยนโรงเร�ยนรัฐบาลในสหรัฐอเมร�กาได� 1 ป�การศึกษาเท�านั ้น

(หากต�องการเร�ยนต�อเนื ่อง นักเร�ยนสามารถเร�ยนต�อ

ในโรงเร�ยนเอกชนได�จนจบ High School) 

จำนวนนักเร�ยนในโรงเร�ยน : 1,600 คน

อัตราครูต�อนักเร�ยน : 1 ต�อ 28

Sports and Arts

    รับนักเร�ยนเข�าศึกษาในระดับชั ้น ม.4-5 (Grade 10-11)
    มีผลสอบคะแนน ELTiS 206 คะแนนข�้นไป
    เกรดเฉลี่ยแต�ละเทอมไม�ต่ำกว�า 2.5 โดยมีเกรดในว�ชาหลัก (ว�ทยาศาสตร�/
คณิตศาสตร�/ภาษาอังกฤษ/สังคม/พลศึกษา) ไม�ต่ำกว�า 2.0 
 
 
   

เกณฑ�การรับสมัคร

ทีมนักกีฬาของ 

Hilcrest นั ้นทำชื ่อเสียง

ให�กับโรงเร�ยนและได�รับ

ชัยชนะอย�างต�อเนื ่อง โดย

เฉพาะกีฬาประเภท 

American Football, 

Baseball, Softball, 

Basketball

นักเร�ยนสามารถเลือกเล�น

กีฬาได�หลากหลายใน

ระดับ Junior Varsity 

เช�น Baseball, Basket-

ball, Cross Country 

Skiing, Football, 

Golf, Tennis, Track 

and Field, Volleyball, 

Wrestling

ในด�านของศิลปะและ

ดนตร� นักเร�ยนสามารถ

เลือกลงว�ชาเร�ยนได�หลาก

หลาย เช�น Art,  

Ceramics, Graphic 

Design, Theater, 

Band, Choir, 

Orchestra 



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�ายที่ประกันไม�คุ �มครอง เป�นต�น

ค�าใช�จ�ายโครงการ
(1 ป�การศึกษา)

799,000



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


