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Highlight

สามารถเขาเร�ยนชั้น ม.6 (Grade 12) เพ�่อรับ
High School Diploma ได
โรงเร�ยนรัฐบาลขนาดเล็ก นักเร�ยนและครูเขาถึงกันไดงาย
ตั้งอยูในแหลงชุมชน มีสิ�งอำนวยความสะดวกหลากหลาย
ราคายอมเยาที่สุดในฝง West Coast

สแกนเพ�่อดูว�ดีโอ

สถานที่ตั้ง

เมือง Caza Grande, รัฐ Arizona
ประเภทโรงเร�ยน

โรงเร�ยนรัฐบาล (Public School)
สนามบินใกลเคียง

PHX (Phoenix Sky Harbor
International Airport)

ประวัติโรงเร�ยนเบื้องตน
Mission Heights Preparatory High School
เปนโรงเร�ยนเตร�ยมอ�ดมศึกษาแหงใหม
กอตั้งในป 2011
ตั้งอยูในรัฐ Arizona ในฝง West Coast ที่มี
สถานที่อันโดงดังมากมาย เชน อ�ทยานแหงชาติ
Grand Canyon, ทะเลทราย Painted Desert,
ถนนสายประวัติศาสตร Route 66 เปนตน
โรงเร�ยนไดรวมมือกับว�ทยาลัยชุมชน
(Community Colleges) ในพ�้นที่ ทำใหนักเร�ยน
สามารถเก็บเครดิตเพ�่อนำไปใช ในว�ทยาลัยได
ตึกเร�ยน อาคาร สิ�งอำนวยความสะดวกตางๆ
ถูกสรางข�้นมาอยางครบครันและทันสมัย
รวมไปถึง สมารทบอรด แล็บคอมพ�วเตอร ฯลฯ
อาจารย ในโรงเร�ยนไดรับรางวัล Teacher of
the Year Awards ในป 2018 ดวยกันถึง 5 คน

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

มีกีฬาใหนักเร�ยนไดเลือก
เร�ยนมากมาย อาทิเชน
Baseball, Basketball,
Bowling, Softball,
Cheerleading, Football, Table Tennis,
Tennis, Track and
Field

Sports and Arts

นักเร�ยนระดับชั้น ม.3 ม.5 หร�อ Grade 9-11
สามารถเขารวมการ
แขงขันกีฬาได ในระดับ
Junior Varsity
(ยกเวนนักเร�ยนระดับชั้น
ม.6 หร�อ Grade 12)

ดานศิลปะ นักเร�ยน
สามารถเลือกเร�ยนว�ชา
ตางๆ ได เชน Photoshop, Game Design,
Digital Painting,
Introduction to
Drama, Acting,
Music, Musical
Theory, Piano,
Survey of American
Broadways เปนตน

ในสหรัฐอเมร�กาได 1 ปการศึกษาเทานั้น

(หากตองการเร�ยนตอเนื่อง นักเร�ยนสามารถเร�ยนตอ
ในโรงเร�ยนเอกชนไดจนจบ High School)

จำนวนนักเร�ยนในโรงเร�ยน : 360 คน
อัตราครูตอนักเร�ยน : 1 ตอ 25
สามารถเขาเร�ยนชั้น ม.6 (Grade 12)
เพ�่อรับ High School Diploma ได

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

มีผลสอบคะแนน ELTiS 215 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

825,000

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

49,000 260,000

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

จำนวนเง�นข�้นอยูกับ
สายการบินที่เลือก
กรณีให OEG ชวยดำเนินการ

ชำระคาโครงการ
งวดสุดทาย
ไมเกินเดือนพฤษภาคม

260,000 256,000

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)

