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สามารถรับนักเร�ยนเข�าเร�ยนเกรด 12 และ
รับ High School Diploma ได�ภายใน 1 ป�การศึกษา 
โดดเด�นทางด�านการแสดง ละครเวที เหมาะสำหรับ
นักเร�ยนที่ต�องการเร�ยนการแสดงอย�างจร�งจัง 
มีหลักสูตรว�ชาการที่เข�มข�น (หลักสูตร STEM, 
Engineering, Biomedical และว�ชา AP courses)H
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สถานที่ตั ้ง
เมือง Appleton, รัฐ Wisconsin

ประเภทโรงเร�ยน
โรงเร�ยนเอกชน (Private School)

สนามบินใกล�เคียง
ATW (Appleton International Airport)

โรงเร�ยน St. Francis Xavier Catholic School
เป�นโรงเร�ยนเอกชนขนาดกลาง ของเมือง Appleton
รัฐ Wisconsin ตั ้งอยู �ในชุมชนที่อบอ��น ห�างจากเมืองใหญ�
อย�าง Green Bay เพ�ยง 40 นาที และห�างจาก Milwaukee
ประมาณ 2 ชั ่วโมง 

St. Francis Xavier Catholic มีหลักสูตรว�ชาการที่เข�มข�น
ไม�ว�าจะเป�นหลักสูตร STEM (Science, Technology,
Engineering, Mathematics) ที ่ให�นักเร�ยนสายว�ทย�
ได�ศึกษาอย�างเฉพาะทาง 

โรงเร�ยนยังมีหลักสูตรว�ชา AP (Advance Placement)
ให�นักเร�ยนได�เลือกเร�ยนแบบขั้นกว�า เช�น Biology,
Calculus AB, Computer Science Principles,
English Language and Composition, Physics 1,
Psychology, Statistics, US History, World History

ตึกอาคารของโรงเร�ยนนั้นเต็มไปด�วยห�องเร�ยนที่ทันสมัย
แลปคอมพ�วเจอร� แลปว�ทยาศาสตร� ห�องสมุด ห�องสื ่อ
การเร�ยนการสอน โถงการแสดง ห�องเร�ยนดนตร�ที ่ครบครัน

นอกจากหลักสูตรว�ชาการที่เข�มข�น หลักสูตร Arts program
ของโรงเร�ยนก็โดดเด�นไม�แพ�กัน โดยเฉพาะว�ชาการแสดง
โรงเร�ยนมีหลักสูตร Xavier Theater Academy สำหรับ
นักเร�ยนที่สนใจในการแสดงละครเวทีโดยเฉพาะ และยังมี
โอกาสได�แสดงในเวทีที ่ยิ �งใหญ�อย�าง Boardway อีกด�วย 

ประวัติโรงเร�ยนเบื ้องต�น



Academic and Facts
สามารถรับนักเร�ยนเข�าเร�ยนเกรด 12 และ

รับ High School Diploma ได�ภายใน 1 ป�การศึกษา  
จำนวนนักเร�ยนในโรงเร�ยน : 600 คน

อัตราครูต�อนักเร�ยน : 1 ต�อ 17
ไม�มีเคร� ่องแบบนักเร�ยน (School Uniform)

แต�จะมี Dress code ตามกฏที่โรงเร�ยนกำหนด 

Sports and Arts
มีคลาสกีฬาให�เลือกเร�ยน
ตามฤดูกาล เช�น Base-

ball, Basketball, 

Bowling, Cheerleading, 

Cross Country      

Running, Dance and 

Drill, Football, Golf, 

Hockey, Soccer, 

Softball, Tennis, Track 

and Field, Volleyball

    เกิดระหว�าง 1 มีนาคม 2546 - 31 กรกฎาคม 2550  และกำลังศึกษา
ในระดับชั ้นมัธยมศึกษาป�ที ่ 2 – 5 
    มีผลสอบคะแนน ELTiS ไม�ต่ำกว�า 212 คะแนน 
    สามารถรับนักเร�ยนเข�าเร�ยนชั ้น ม.6 (Grade 12) ได� หากมีเครดิตว�ชาเร�ยน
ครบตาม Graduation Requirements ของโรงเร�ยนเท�านั ้น 
    เกรดเฉลี่ยแต�ละเทอมไม�ต่ำกว�า 2.5 โดยมีเกรดในว�ชาหลัก (ว�ทยาศาสตร�/
คณิตศาสตร�/ภาษาอังกฤษ/สังคม/พลศึกษา) ไม�ต่ำกว�า 2.0 

 

เกณฑ�การรับสมัคร

ในส�วนของดนตร� นักเร�ยน
สามารถเลือกเร�ยนได�ทั ้ง
ว�ชา Choir - Concert, 

Chorale,            

Composition, Jazz 

Ensemble, Music 

Theory, Orchestra, 

Pit Band, Vocal 

Ensemble, Wind 

Ensemble

ว�ชาศิลปะหลากหลาย
แขนง เช�น Acting, Art, 
Ceramics, Drawing, 
Graphic Design - 
Advanced,            
Improvisation, 
Media, Media 
Production, Painting, 
Photoshop, Studio 
Art - 2D Design, 
Studio Art - 3D 
Design, Theater, 
Theater - Design and 
Production, Theater - 
Technical Theater



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)

1,055,000



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

336,000
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ี่

ก�อน
ดำเนินการ
ทำว�ซ�า

334,000

งว
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ชำระค�าโครงการ
งวดสุดท�าย

ไม�เกินเดือนพฤษภาคม


