Hillcrest

High School

Highlight

ตั้งอยูในเมืองที่นาอยูที่สุด
ติดอันดับ 50 ของโลก
โรงเร�ยนอยูใกลหุบเขา มีความเปนธรรมชาติสูง
คาใชจายไมสูงมาก ราคายอมเยา
มีว�ชาเลือกสายอาชีพใหนักเร�ยนไดลองปฏิบัติ

ประวัติโรงเร�ยนเบื้องตน
Hilcrest High School กอตั้งข�้นในป 1992 และ
เปนหนึ่งในไมกี่โรงเร�ยนที่เปดสอนภาษาตางชาติอยาง
ภาษาเยอรมัน และ ภาษาอิตาลี่

สถานที่ตั้ง

นักเร�ยนยังสามารถเลือกเร�ยนว�ชา AP (Advance
Placement) ที่หลากหลาย และมีว�ชาสายอาชีพจาก
Eastern Idaho Technical College ให ไดลองเร�ยน
เชน การไฟฟา การโลหะ หุนยนต การพยาบาล เปนตน

ประเภทโรงเร�ยน

โรงเร�ยนยังไดรับการโหวตใหเปนที่ 1 ในแถบ
Southeastern Idaho ในป 2016

สแกนเพ�่อดูว�ดีโอ

เมือง Ammon, รัฐ Idaho
โรงเร�ยนรัฐบาล (Public School)
สนามบินใกลเคียง

IDA (Idaho Falls
Regional Airport)

พ�้นที่โรงเร�ยนกวางขวาง มีขนาดถึง 45 เอเคอร พรอม
ไปดวย โรงละคร หอประชุม โรงยิม ลานกีฬา รวมไปถึง
ลานกีฬาในรวม เชน ลานเบสบอล และยังมีแลป
ว�ทยาศาสตร หองสื่อสารมวลชน หองฝกว�ชาสายอาชีพ
โรงเร�ยนตั้งอยูในเมือง Ammon ซึ่งเปนเมืองที่ถูกจัดวา
เปนเมืองที่เปนมิตรที่สุดในประเทศรายลอมไปดวย
ธรรมชาติ ภูเขา อ�ทยานแหงชาติ แมน้ำ เหมาะสำหรับ
นักเร�ยนที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจง เชน สกี วายน้ำ ปนเขา
นักเร�ยนยังสามารถเดินทางเขาเมือง Idaho Falls ได
เพ�ยง 15 นาที ซึ่งมีสถานที่ทำกิจกรรมมากมาย เชน
หางสรรพสินคา รานอาหาร โรงละคร โรงหนัง
เวทีแสดงดนตร� เปนตน

ทีมนักกีฬาของ
Hilcrest นั้นทำชื่อเสียง
ใหกับโรงเร�ยนและไดรับ
ชัยชนะอยางตอเนื่อง โดย
เฉพาะกีฬาประเภท
American Football,
Baseball, Softball,
Basketball

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

Sports and Arts

นักเร�ยนสามารถเลือกเลน
กีฬาไดหลากหลายใน
ระดับ Junior Varsity
เชน Baseball, Basketball, Cross Country
Skiing, Football,
Golf, Tennis, Track
and Field, Volleyball,
Wrestling

ในดานของศิลปะและ
ดนตร� นักเร�ยนสามารถ
เลือกลงว�ชาเร�ยนไดหลาก
หลาย เชน Art,
Ceramics, Graphic
Design, Theater,
Band, Choir,
Orchestra

เร�ยนโรงเร�ยนรัฐบาลในสหรัฐอเมร�กาได 1 ปการศึกษาเทานั้น
(หากตองการเร�ยนตอเนื่อง นักเร�ยนสามารถเร�ยนตอ
ในโรงเร�ยนเอกชนไดจนจบ High School)
จำนวนนักเร�ยนในโรงเร�ยน : 1,600 คน
อัตราครูตอนักเร�ยน : 1 ตอ 28

เกณฑการรับสมัคร
รับนักเร�ยนเขาศึกษาในระดับชั้น ม.4-5 (Grade 10-11)
มีผลสอบคะแนน ELTiS 206 คะแนนข�้นไป
เกรดเฉลี่ยแตละเทอมไมต่ำกวา 2.5 โดยมีเกรดในว�ชาหลัก (ว�ทยาศาสตร/
คณิตศาสตร/ภาษาอังกฤษ/สังคม/พลศึกษา) ไมต่ำกวา 2.0

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

799,000

ที่ ไมรวมในคาธรรมเนียม

คาใช(1จปากยโครงการ
ารศึกษา)

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

49,000 250,000

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

จำนวนเง�นข�้นอยูกับ
สายการบินที่เลือก
กรณีให OEG ชวยดำเนินการ

ชำระคาโครงการ
งวดสุดทาย
ไมเกินเดือนพฤษภาคม

250,000 250,000

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)

