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อาหารของโรงเร�ยนเสิร�ฟเป�นอาหารมังสว�รัตเท�านั ้น
(Vegetarian) 

พ�้นที ่โรงเร�ยนกว�างขวาง ติดกับชายหาดส�วนตัว 
มีว�ชาการบิน และเคร� ่องบินส�วนตัวสำหรับการเร�ยน
ด�านดนตร�และการแสดงโด�งดังระดับประเทศ 
ราคาไม�แพงสำหรับโรงเร�ยนในรัฐ CaliforniaH
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สถานที่ตั ้ง
เมือง Watsonville, รัฐ California
ประเภทโรงเร�ยน
โรงเร�ยนประจำ(Boarding School)
สนามบินใกล�เคียง
SFO (San Francisco
International Airport)

Monterey Bay Academy เป�นโรงเร�ยนประจำระดับมัธยมปลาย
ในรัฐ California ที ่กว�างขวางมาก มีพ� ้นที ่กว�างถึง 380 เอเคอร� 

โรงเร�ยนใช�หลักสูตรเตร�ยมความพร�อมเข�ามหาว�ทยาลัยที ่อ�างอิง
จากระบบของ University of California และนักเร�ยนทุกคน
สามารถสอบเข�ามหาว�ทยาลัยได�ครบ 100% 

มีเอกลักษณ�ที ่ไม�เหมือนใคร โดยอาหารของโรงเร�ยนจะเสิร�ฟเป�น
มังสว�รัตเท�านั ้น (Vegetarian food) 

ติดกับตัวโรงเร�ยนนั้นเป�นชายหาดส�วนตัว ที ่นักเร�ยนสามารถ
ทำกิจกรรม หร�อพักผ�อนกับเพ�่อนๆจากทั่วมุมโลก 

มีว�ชาการบิน (Aviation) และเคร� ่องบินส�วนตัว สำหรับนักเร�ยน
ที่สนใจในด�านการบิน 

ตึกเร�ยน และสิ �งอำนวยความสำดวกอื่นๆมีความทันสมัย เช�น ยิม
สนามกีฬา สระว�ายน้ำสำหรับฝ�กดำน้ำ 

ว�ชาเลือกแปลกใหม�และไม�เหมือนใคร เช�น Scuba Diving หร�อ
Marine Biology ที ่ให�นักเร�ยนได�สัมผัสกับธรรมชาติของจร�ง 

ในส�วนของหอพักโรงเร�ยนนั้น เพ�ยบพร�อมไปด�วยสิ�งอำนวย
ความสะดวกที่ครบครัน เช�น ห�องนอนพร�อมเฟอร�นิเจอร�
อ�ปกรณ�ซักอบร�ด ห�องครัว ห�องโถง ห�องเล�นเกมส� wifi
ห�องสำหรับออกกำลังกาย 

ในทุกๆหอพักจะมีครูผู �ดูแลประจำ 3 คน นักเร�ยนจะได�ทำการบ�าน
ทบทวนบทเร�ยน โดยมีครูอาจารย�ช�วยติวหนังสือในทุกๆ เย็น 

ตัวโรงเร�ยนอยู�ห�างจาก Silicon Valley ซึ ่งเป�นที ่ตั ้งของบร�ษัท
ระดับโลกอย�าง Apple, Google, Facebook เพ�ยง 1 ชั ่วโมงเท�านั ้น

ประวัติโรงเร�ยนเบื ้องต�น

สแกนเพ�่อดูว�ดีโอ



Academic and Facts
สามารถเร�ยนต�อเนื ่องจนจบ High School ได� 

จำนวนนักเร�ยนในโรงเร�ยน : 240 คน
อัตราครูต�อนักเร�ยน : 1 ต�อ 16

มีหลักสูตร ESL (English as a Second Language) หร�อ
หลักสูตรปรับพ�้นฐานภาษาอังกฤษ

(มีค�าใช�จ�ายเพ��มเติมสำหรับนักเร�ยนที่ต�องการเร�ยน)

Sports and Arts
Monterey Bay Acade-

my นั้นมีชื ่อเสียงโด�งดังใน
ด�านดนตร�และการแสดง
ระดับประเทศ และได�รับ
การเชิญไปเล�นในสถานที่
ต�างๆ ทั ้งในและนอก
ประเทศ

    รับนักเร�ยนเข�าศึกษาในระดับชั ้น ม.3-5 (Grade 9-11)
    มีผลสอบคะแนน ELTiS 205 คะแนนข�้นไป
    มีผลสอบคะแนน TOEFL 32 คะแนนข�้นไป 
    เกรดเฉลี่ยแต�ละเทอมไม�ต่ำกว�า 2.5 โดยมีเกรดในว�ชาหลัก (ว�ทยาศาสตร�/
คณิตศาสตร�/ภาษาอังกฤษ/สังคม/พลศึกษา) ไม�ต่ำกว�า 2.0 

เกณฑ�การรับสมัคร

นักเร�ยนสามารถลงเร�ยน
ศิลปะในแขวงที่สนใจ เช�น 
Chorale / Symphonic 

Band / Oceanaires / 

Westwinds / Individ-

ual music lessons / 

Drama / Art practi-

cum / Art History / 

Photography เป�นต�น 

ด�านกีฬาก็น�าสนใจไม�แพ�
กัน นักเร�ยนสามารถเลือก
เร�ยนกีฬาทั่วไป อย�าง 
Football / Volleyball / 

Soccer / Soft Ball ไปยัน
กีฬาที่หาเล�นได�ยาก เช�น 
Stateboarding / 

Scuba Diving / 

Surfing เป�นต�น



ค�าโครงการครอบคลุม
การจัดหาโรงเร�ยนที่รัฐบาลรับรอง ค�าเทอม (Tuition Fee) ค�าหอพัก
(School Dormitory) รวมอาหาร 3 มื ้อ 
ค�าธรรมเนียมว�ซ�า (และค�าธรรมเนียม SEVIS เฉพาะประเทศสหรัฐอเมร�กา)
และค�าแปลเอกสารสำหรับยื ่นขอว�ซ�า ตามที่สถานทูตกำหนด
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)

1,499,000



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

484,000
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ก�อน
ดำเนินการ
ทำว�ซ�า

428,000

งว
ดท

ี่

ชำระค�าโครงการ
งวดสุดท�าย

ไม�เกินเดือนพฤษภาคม


