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มีชื ่อเสียงโด�งดังระดับโลกในด�านกีฬาเหมาะสำหรับนักเร�ยน
ที่ต�องการศึกษาและได�รับการฝ�กฝนด�านกีฬาโดยเฉพาะ 
เป�นหนึ่งในโรงเร�ยนประจำที่ใหญ�ที ่สุดในประเทศกว�างถึง
125 เอเคอร� 
มีหลักสูตรว�ชาเฉพาะทาง และว�ชา AP (Advance Placement)
มากถึง 40+ ว�ชา 
ตั ้งอยู �ใกล�กับสถานที่โด�งดังระดับโลก เช�นH
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สถานที่ตั ้ง
เมือง Montverde, รัฐ Florida
ประเภทโรงเร�ยน
โรงเร�ยนประจำ(Boarding School)
สนามบินใกล�เคียง
MCO (Orlando International
Airport)

Montverde Academy เป�นโรงเร�ยนประจำขนาดใหญ�ในรัฐ
Florida มีนักเร�ยนมากถึง 1,330 คน และมีชื ่อเสียงโด�งดัง
ที ่สุดในด�านกีฬา 

นอกเหนือจากด�านกีฬา โรงเร�ยนมีหลักสูตรว�ชาการหลากหลาย
มีว�ขา AP (Advance Placement) และ Honors Class 
มากถึง 40+ ว�ชา 

ตึกเร�ยน อาคาร และสิ �งอำนวยความสะดวกต�างๆนั้นกว�างขว�าง
และทันสมัย เช�น โรงละครสำหรับทำการแสดง โถงห�องดนตร�
ห�องแต�งตัว สตูดิโอต�างๆ ห�องสมุดที ่บรรจ�ด�วยหนังสือกว�า
13,000 เล�ม ห�องอัดเสียง แลปว�ทยาศาสตร� ไอแพดส�วนตัว 

แน�นอนว�าสถานที่เล�นกีฬาของโรงเร�ยนนั้นเพ�ยบพร�อมและ
ครบครัน ถูกออกแบบมาสำหรับนักกีฬามืออาชีพโดยเฉพาะ 

หอพักนักเร�ยนนั้นตั ้งอยู �ในตัวโรงเร�ยน พร�อมกับ House
Parents (ผู �ปกครองหอพัก) ที ่จะดูแลนักเร�ยนตลอด 24 ชั ่วโมง
มีสิ �งอำนวยความสะดวกต�างๆมากมาย เช�น ทีว�จอใหญ� พ�้นที ่
เล�นเกมส�ต�างๆ ห�องครัวและอ�ปกรณ�ทำครัว ห�องโถงสำหรับ
พักผ�อนหย�อนใจกับเพ�่อนๆ เป�นต�น

ในช�วงวันหยุดสุดสัปดาห� นักเร�ยนประจำสามารถร�วมกิจกรรม
ได�หลากหลาย เช�น ออกทร�ปไปทะเล เที ่ยวชมสวนสนุกชื ่อดัง
ระดับโลกอย�าง Disney World หร�อ Universal Studios ได�
อย�างสะดวก

ประวัติโรงเร�ยนเบื ้องต�น

Disney World, Universal Studios, Sea Worlds, NASA Kennedy Space Center 

สแกนเพ�่อดูว�ดีโอ



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

จำนวนนักเร�ยนในโรงเร�ยน : 1,330 คน
อัตราครูต�อนักเร�ยน : 1 ต�อ 14

มีเคร� ่องแบบนักเร�ยน (School Uniform) 
มีหลักสูตร ESL (English as a Second Language) หร�อ

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

Sports and Arts

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

เกณฑ�การรับสมัคร

Montverde Academy 
มีข� ่อเสียงระดับโลกทาง
ด�านกีฬา นักกีฬาชื ่อดัง
หลายคนได�จบการโรงเร�ยน
แห�งนี ้

ทางโรงเร�ยนยังมีศูนย�ฝ�ก
บาสเก็ทบอลมืออาชีพ ก�อ
ตั้งโดยโค�ชบาสชื่อดัง 
Kevin Boyle ให�กับ
นักเร�ยนที่ถนัดด�านนี้

ศิษย�เก�าของโรงเร�ยนหลาย
คนนั้นได�รับตำแหน�ง
นักกีฬาทีมชาติ โดย
โรงเร�ยนได�รับการขนาน
นามทีมชาติถึง 14 
ตำแหน�ง

ตัวอย�างกีฬาที่สามารถ
เลือกได� : Baseball, 

Basketball, Beach 

Volleyball, Cross 

Country Running, 

Equestrian, Fishing, 

Lacrosse, Soccer, 

Softball, Swimming, 

Track and Field, 

Volleyball

โรงเร�ยนยังมีหลักสูตร
ดนตร�และการแสดงที่โดด
เด�น รวมไปถึงว�ชา 
Media, TV and Radio 
Broadcasting, Jour-
nalism, Photography 
และอีกหลายๆแขนง

ตัวอย�างว�ชาศิลป�ที ่
สามารถเลือกได� : 2D 

Art, 3D Art, Acting, 

Art, Directing, Pho-

tography, Studio Art, 

Drawing, Theater, 

Technical Theater, 

Theater History, 

Visual Arts, Music, 

Choir - Concert, 

Drumline, Instrumen-

tal Ensemble, Music 

History, Music 

Theory, Orchestra, 

Piano, Symphonic 

Band 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)

1,973,000



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

642,000

งว
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ี่

ก�อน
ดำเนินการ
ทำว�ซ�า

642,000

งว
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ชำระค�าโครงการ
งวดสุดท�าย

ไม�เกินเดือนพฤษภาคม


