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สามารถเข�าเร�ยนชั ้น ม.6 (Grade 12) เพ� ่อรับ
High School Diploma ได�
โรงเร�ยนรัฐบาลขนาดเล็ก นักเร�ยนและครูเข�าถึงกันได�ง�าย 
ตั ้งอยู �ในแหล�งชุมชน มีสิ �งอำนวยความสะดวกหลากหลาย 
ราคาย�อมเยาที่สุดในฝ��ง West Coast 
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สถานที่ตั ้ง
เมือง Caza Grande, รัฐ Arizona
ประเภทโรงเร�ยน
โรงเร�ยนรัฐบาล (Public School)
สนามบินใกล�เคียง
PHX (Phoenix Sky Harbor
International Airport)

Mission Heights Preparatory High School
เป�นโรงเร�ยนเตร�ยมอ�ดมศึกษาแห�งใหม�
ก�อตั ้งในป� 2011 

ตั ้งอยู �ในรัฐ Arizona ในฝ��ง West Coast ที ่มี
สถานที่อันโด�งดังมากมาย เช�น อ�ทยานแห�งชาติ
Grand Canyon, ทะเลทราย Painted Desert,
ถนนสายประวัติศาสตร� Route 66 เป�นต�น 

โรงเร�ยนได�ร�วมมือกับว�ทยาลัยชุมชน
(Community Colleges) ในพ�้นที ่ ทำให�นักเร�ยน
สามารถเก็บเครดิตเพ�่อนำไปใช�ในว�ทยาลัยได� 

ตึกเร�ยน อาคาร สิ �งอำนวยความสะดวกต�างๆ
ถูกสร�างข� ้นมาอย�างครบครันและทันสมัย
รวมไปถึง สมาร�ทบอร�ด แล็บคอมพ�วเตอร� ฯลฯ 

อาจารย� ในโรงเร�ยนได�รับรางวัล Teacher of
the Year Awards ในป� 2018 ด�วยกันถึง 5 คน 

ประวัติโรงเร�ยนเบื ้องต�น

สแกนเพ�่อดูว�ดีโอ



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

ในสหรัฐอเมร�กาได� 1 ป�การศึกษาเท�านั ้น
(หากต�องการเร�ยนต�อเนื ่อง นักเร�ยนสามารถเร�ยนต�อ

ในโรงเร�ยนเอกชนได�จนจบ High School)
จำนวนนักเร�ยนในโรงเร�ยน : 360 คน

อัตราครูต�อนักเร�ยน : 1 ต�อ 25
สามารถเข�าเร�ยนชั ้น ม.6 (Grade 12)
เพ�่อรับ High School Diploma ได�

Sports and Arts
มีกีฬาให�นักเร�ยนได�เลือก
เร�ยนมากมาย อาทิเช�น 
Baseball, Basketball, 
Bowling, Softball, 
Cheerleading, Foot-
ball, Table Tennis, 
Tennis, Track and 
Field 

     รับนักเร�ยนเข�าศึกษาในระดับชั ้น ม.3-6 (Grade 9-12)
สามารถรับนักเร�ยนเข�าเร�ยนชั ้น ม.6 (Grade 12) ได� หากมีเครดิตว�ชาเร�ยนครบตาม Graduation
Requirements รร.จะพ�จารณาเป�นแต�ละกรณีไป 
    มีผลสอบคะแนน ELTiS 215 คะแนนข�้นไป
    เกรดเฉลี่ยแต�ละเทอมไม�ต่ำกว�า 2.5 โดยมีเกรดในว�ชาหลัก (ว�ทยาศาสตร�/
คณิตศาสตร�/ภาษาอังกฤษ/สังคม/พลศึกษา) ไม�ต่ำกว�า 2.0 

   

เกณฑ�การรับสมัคร

นักเร�ยนระดับชั ้น ม.3 - 
ม.5 หร�อ Grade 9-11 
สามารถเข�าร�วมการ
แข�งขันกีฬาได�ในระดับ 
Junior Varsity       
(ยกเว�นนักเร�ยนระดับชั ้น
ม.6 หร�อ Grade 12) 

ด�านศิลปะ นักเร�ยน
สามารถเลือกเร�ยนว�ชา
ต�างๆ ได� เช�น Photo-
shop, Game Design, 
Digital Painting, 
Introduction to
Drama, Acting, 
Music,  Musical
Theory, Piano, 
Survey of American                    
Broadways เป�นต�น



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)

825,000



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

260,000

งว
ดท

ี่

ก�อน
ดำเนินการ
ทำว�ซ�า

256,000
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ชำระค�าโครงการ
งวดสุดท�าย

ไม�เกินเดือนพฤษภาคม


