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Bay
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Highlight

อาหารของโรงเร�ยนเสิรฟเปนอาหารมังสว�รัตเทานั้น
(Vegetarian)
พ�้นที่โรงเร�ยนกวางขวาง ติดกับชายหาดสวนตัว
มีว�ชาการบิน และเคร�่องบินสวนตัวสำหรับการเร�ยน
ดานดนตร�และการแสดงโดงดังระดับประเทศ
ราคาไมแพงสำหรับโรงเร�ยนในรัฐ California

ประวัติโรงเร�ยนเบื้องตน

Monterey Bay Academy เปนโรงเร�ยนประจำระดับมัธยมปลาย
ในรัฐ California ที่กวางขวางมาก มีพ�้นที่กวางถึง 380 เอเคอร
โรงเร�ยนใชหลักสูตรเตร�ยมความพรอมเขามหาว�ทยาลัยที่อางอิง
จากระบบของ University of California และนักเร�ยนทุกคน
สามารถสอบเขามหาว�ทยาลัยไดครบ 100%
มีเอกลักษณที่ ไมเหมือนใคร โดยอาหารของโรงเร�ยนจะเสิรฟเปน
มังสว�รัตเทานั้น (Vegetarian food)

สแกนเพ�่อดูว�ดีโอ

สถานที่ตั้ง

ติดกับตัวโรงเร�ยนนั้นเปนชายหาดสวนตัว ที่นักเร�ยนสามารถ
ทำกิจกรรม หร�อพักผอนกับเพ�่อนๆจากทั่วมุมโลก

ประเภทโรงเร�ยน

มีว�ชาการบิน (Aviation) และเคร�่องบินสวนตัว สำหรับนักเร�ยน
ที่สนใจในดานการบิน

สนามบินใกลเคียง

ตึกเร�ยน และสิ�งอำนวยความสำดวกอื่นๆมีความทันสมัย เชน ยิม
สนามกีฬา สระวายน้ำสำหรับฝ
กดำน้ำ

เมือง Watsonville, รัฐ California
โรงเร�ยนประจำ(Boarding School)
SFO (San Francisco
International Airport)

ว�ชาเลือกแปลกใหมและไมเหมือนใคร เชน Scuba Diving หร�อ
Marine Biology ที่ใหนักเร�ยนไดสัมผัสกับธรรมชาติของจร�ง
ในสวนของหอพักโรงเร�ยนนั้น เพ�ยบพรอมไปดวยสิ�งอำนวย
ความสะดวกที่ครบครัน เชน หองนอนพรอมเฟอรนิเจอร
อ�ปกรณซักอบร�ด หองครัว หองโถง หองเลนเกมส wifi
หองสำหรับออกกำลังกาย
ในทุกๆหอพักจะมีครูผูดูแลประจำ 3 คน นักเร�ยนจะไดทำการบาน
ทบทวนบทเร�ยน โดยมีครูอาจารยชวยติวหนังสือในทุกๆ เย็น
ตัวโรงเร�ยนอยูหางจาก Silicon Valley ซึ่งเปนที่ตั้งของบร�ษัท
ระดับโลกอยาง Apple, Google, Facebook เพ�ยง 1 ชั่วโมงเทานั้น

Monterey Bay Academy นั้นมีชื่อเสียงโดงดังใน
ดานดนตร�และการแสดง
ระดับประเทศ และไดรับ
การเชิญไปเลนในสถานที่
ตางๆ ทั้งในและนอก
ประเทศ

Sports and Arts

นักเร�ยนสามารถลงเร�ยน
ศิลปะในแขวงที่สนใจ เชน
Chorale / Symphonic
Band / Oceanaires /
Westwinds / Individual music lessons /
Drama / Art practicum / Art History /
Photography เปนตน

ดานกีฬาก็นาสนใจไมแพ
กัน นักเร�ยนสามารถเลือก
เร�ยนกีฬาทั่วไป อยาง
Football / Volleyball /
Soccer / Soft Ball ไปยัน
กีฬาที่หาเลนไดยาก เชน
Stateboarding /
Scuba Diving /
Surfing เปนตน

Academic
and
Facts
สามารถเร�ยนตอเนื่องจนจบ High School ได

จำนวนนักเร�ยนในโรงเร�ยน : 240 คน
อัตราครูตอนักเร�ยน : 1 ตอ 16
มีหลักสูตร ESL (English as a Second Language) หร�อ
หลักสูตรปรับพ�้นฐานภาษาอังกฤษ
(มีคาใชจายเพ��มเติมสำหรับนักเร�ยนที่ตองการเร�ยน)

เกณฑการรับสมัคร
รับนักเร�ยนเขาศึกษาในระดับชั้น ม.3-5 (Grade 9-11)
มีผลสอบคะแนน ELTiS 205 คะแนนข�้นไป
มีผลสอบคะแนน TOEFL 32 คะแนนข�้นไป
เกรดเฉลี่ยแตละเทอมไมต่ำกวา 2.5 โดยมีเกรดในว�ชาหลัก (ว�ทยาศาสตร/
คณิตศาสตร/ภาษาอังกฤษ/สังคม/พลศึกษา) ไมต่ำกวา 2.0

คาใช(1จปากยโครงการ
ารศึกษา)

1,499,000

คาโครงการครอบคลุม

การจัดหาโรงเร�ยนที่รัฐบาลรับรอง คาเทอม (Tuition Fee) คาหอพัก
(School Dormitory) รวมอาหาร 3 มื้อ
คาธรรมเนียมว�ซา (และคาธรรมเนียม SEVIS เฉพาะประเทศสหรัฐอเมร�กา)
และคาแปลเอกสารสำหรับยื่นขอว�ซา ตามที่สถานทูตกำหนด
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

ที่ ไมรวมในคาธรรมเนียม

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

49,000 484,000

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

จำนวนเง�นข�้นอยูกับ
สายการบินที่เลือก
กรณีให OEG ชวยดำเนินการ

ชำระคาโครงการ
งวดสุดทาย
ไมเกินเดือนพฤษภาคม

484,000 428,000

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)

