Montverde
Academy

Highlight

ประวัติโรงเร�ยนเบื้องตน

มีชื่อเสียงโดงดังระดับโลกในดานกีฬาเหมาะสำหรับนักเร�ยน
ที่ตองการศึกษาและไดรับการฝ
กฝนดานกีฬาโดยเฉพาะ
เปนหนึ่งในโรงเร�ยนประจำที่ใหญที่สุดในประเทศกวางถึง
Montverde Academy เปนโรงเร�ยนประจำขนาดใหญในรัฐ
125 เอเคอร
Florida มีนักเร�ยนมากถึง 1,330 คน และมีชื่อเสียงโดงดัง
มีหลักสูตรว�ชาเฉพาะทาง และว�ชา AP (Advance Placement)
ที่สุดในดานกีฬา
มากถึง 40+ ว�ชา
ตั้งอยูใกลกับสถานที่โดงดังระดับโลก เชน
นอกเหนือจากดานกีฬา โรงเร�ยนมีหลักสูตรว�ชาการหลากหลาย
Disney World, Universal Studios, Sea Worlds, NASA Kennedy Space Center

สแกนเพ�่อดูว�ดีโอ

สถานที่ตั้ง

เมือง Montverde, รัฐ Florida
ประเภทโรงเร�ยน

โรงเร�ยนประจำ(Boarding School)
สนามบินใกลเคียง

MCO (Orlando International
Airport)

มีว�ขา AP (Advance Placement) และ Honors Class
มากถึง 40+ ว�ชา

ตึกเร�ยน อาคาร และสิ�งอำนวยความสะดวกตางๆนั้นกวางขวาง
และทันสมัย เชน โรงละครสำหรับทำการแสดง โถงหองดนตร�
หองแตงตัว สตูดิโอตางๆ หองสมุดที่บรรจ�ดวยหนังสือกวา
13,000 เลม หองอัดเสียง แลปว�ทยาศาสตร ไอแพดสวนตัว
แนนอนวาสถานที่เลนกีฬาของโรงเร�ยนนั้นเพ�ยบพรอมและ
ครบครัน ถูกออกแบบมาสำหรับนักกีฬามืออาชีพโดยเฉพาะ
หอพักนักเร�ยนนั้นตั้งอยูในตัวโรงเร�ยน พรอมกับ House
Parents (ผูปกครองหอพัก) ที่จะดูแลนักเร�ยนตลอด 24 ชั่วโมง
มีสิ�งอำนวยความสะดวกตางๆมากมาย เชน ทีว�จอใหญ พ�้นที่
เลนเกมสตางๆ หองครัวและอ�ปกรณทำครัว หองโถงสำหรับ
พักผอนหยอนใจกับเพ�่อนๆ เปนตน
ในชวงวันหยุดสุดสัปดาห นักเร�ยนประจำสามารถรวมกิจกรรม
ไดหลากหลาย เชน ออกทร�ปไปทะเล เที่ยวชมสวนสนุกชื่อดัง
ระดับโลกอยาง Disney World หร�อ Universal Studios ได
อยางสะดวก

Academic
and
Facts
สามารถเร�ยนตอเนื่องจนจบ High School ได

จำนวนนักเร�ยนในโรงเร�ยน : 1,330 คน
อัตราครูตอนักเร�ยน : 1 ตอ 14
มีเคร�่องแบบนักเร�ยน (School Uniform)
มีหลักสูตร ESL (English as a Second Language) หร�อ
หลักสูตรปรับพ�้นฐานภาษาอังกฤษ
(มีคาใชจายเพ��มเติมสำหรับนักเร�ยนที่ตองการเร�ยน)

Sports and Arts

Montverde Academy
มีข�่อเสียงระดับโลกทาง
ดานกีฬา นักกีฬาชื่อดัง
หลายคนไดจบการโรงเร�ยน
แหงนี้

ทางโรงเร�ยนยังมีศูนยฝ
ก ศิษยเกาของโรงเร�ยนหลาย
บาสเก็ทบอลมืออาชีพ กอ คนนั้นไดรับตำแหนง
ตั้งโดยโคชบาสชื่อดัง
นักกีฬาทีมชาติ โดย
Kevin Boyle ใหกับ
โรงเร�ยนไดรับการขนาน
นักเร�ยนที่ถนัดดานนี้
นามทีมชาติถึง 14
ตำแหนง

ตัวอยางกีฬาที่สามารถ
เลือกได : Baseball,
Basketball, Beach
Volleyball, Cross
Country Running,
Equestrian, Fishing,
Lacrosse, Soccer,
Softball, Swimming,
Track and Field,
Volleyball

โรงเร�ยนยังมีหลักสูตร
ดนตร�และการแสดงที่โดด
เดน รวมไปถึงว�ชา
Media, TV and Radio
Broadcasting, Journalism, Photography
และอีกหลายๆแขนง

ตัวอยางว�ชาศิลปที่
สามารถเลือกได : 2D
Art, 3D Art, Acting,
Art, Directing, Photography, Studio Art,
Drawing, Theater,
Technical Theater,
Theater History,
Visual Arts, Music,
Choir - Concert,
Drumline, Instrumental Ensemble, Music
History, Music
Theory, Orchestra,
Piano, Symphonic
Band เปนตน

เกณฑการรับสมัคร

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

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

1,973,000

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

49,000 642,000

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

จำนวนเง�นข�้นอยูกับ
สายการบินที่เลือก
กรณีให OEG ชวยดำเนินการ

ชำระคาโครงการ
งวดสุดทาย
ไมเกินเดือนพฤษภาคม

642,000 642,000

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)

