St. John
Paul II
High School

Highlight

ตั้งอยูในเมืองแหงชายทะเล ใกลชายหาด
North Beach และ Texas State Aqurium
พ�้นที่โรงเร�ยนกวางขวาง มีขนาดใหญถึง 40 เอเคอร
มีหลักสูตร STEM ที่โดดเดนทางดานว�ชาการและศิลปะ
อากาศอบอ�น ไมหนาวจนเกินไป

สแกนเพ�่อดูว�ดีโอ

สถานที่ตั้ง

เมือง Corpus Christi, รัฐ Texas
ประเภทโรงเร�ยน

โรงเร�ยนเอกชน (Private School)
สนามบินใกลเคียง

CRP (Corpus Christi
International Airport)

ประวัติโรงเร�
ย
นเบื
้
อ
งต
น
หองดนตร�โรงเร�ยน St. John Paul II
High School ตั้งอยูแนวชายหาด
Corpus Christi รัฐ Texas
มีพ�้นที่กวางขวางถึง 40 เอเคอร

ชุมชนระแวกโรงเร�ยนมีอากาศที่อบอ�น ไมรอน
ไมหนาวจนเกินไป มีสถานที่ใหทำกิจกรรมมากมาย
เชน Texas state Aquariam /
Shopping malls / Botanical gardens เปนตน
St. John Paul II เปนแหลงการศึกษาที่ดีมาก
สำหรับนักเร�ยนตางชาติ เพ�่อที่จะไดเร�ยนรู
ระบบการศึกษาของ US Education System
อยางมีประสิทธิภาพ
โรงเร�ยนยังมีหลักสูตร STEM Program
ที่โดดเดนเปนของตัวเอง ซึ่งเปนการเพ��มว�ชา
ARTS เขาไปในหลักสูตร โดยมีชื่อวา
STREAM Program (Science, Technology,
Religion, Arts, Mathematics)
นักเร�ยนสามารถลงว�ชาเร�ยนแบบ Dual credit
courses เพ�่อที่จะเก็บหนวยกิตเพ��มเติม
ในการศึกษาตอได

Sports and Arts

นักเร�ยนตางชาติสามารถรวมทีมกีฬา
หลายๆ ชนิด ไดแก Baseball,
Basketball, Cross Country
Running, Football, Soccer,
Softball, Swimming, Tennis,
Track and Field, Volleyball,
Weightlifting

มีว�ชาแขนงศิลปะ ดนตร� และการแสดงให
นักเร�ยนไดเขารวม เชน Band, Choir,
Guitar, Drawing

Academic
and
Facts
สามารถเร�ยนตอเนื่องจนจบ High School ได
จำนวนนักเร�ยนในโรงเร�ยน : 305 คน
อัตราครูตอนักเร�ยน : 1 ตอ 20
มีเคร�่องแบบนักเร�ยน (School Uniform)

เกณฑการรับสมัคร
เกิดระหวาง 1 มีนาคม 2541 - 31 กรกฎาคม 2551 และกำลังศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 – 5
สามารถรับนักเร�ยนเขาเร�ยนชั้น ม.6 (Grade 12) ได หากมีเครดิตว�ชาเร�ยนครบตาม
Graduation Requirements รร.จะพ�จารณาเปนแตละกรณี ไป

เกรดเฉลี่ยแตละเทอมไมต่ำกวา 2.5 โดยมีเกรดในว�ชาหลัก
(ว�ทยาศาสตร/คณิตศาสตร/ภาษาอังกฤษ/สังคม/พลศึกษา) ไมต่ำกวา 2.0

คาใช(1จปากยโครงการ
ารศึกษา)

925,000

คาโครงการครอบคลุม

การจัดหาโรงเร�ยนที่รัฐบาลรับรอง และครอบครัว (Host Family) หร�อที่พัก
คาธรรมเนียมว�ซา (และคาธรรมเนียม SEVIS เฉพาะประเทศสหรัฐอเมร�กา)
และคาแปลเอกสารสำหรับยื่นขอว�ซา ตามที่สถานทูตกำหนด
คาธรรมเนียมตรวจสอบประวัติอาชญากรรม กรณีพักอาศัยกับครอบครัว
(Host Family)
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

49,000 292,000

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

จำนวนเง�นข�้นอยูกับ
สายการบินที่เลือก
กรณีให OEG ชวยดำเนินการ

ชำระคาโครงการ
งวดสุดทาย
ไมเกินเดือนพฤษภาคม

292,000 292,000

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)

