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ตั้งอยู �ในเมืองแห�งชายทะเล ใกล�ชายหาด
North Beach และ Texas State Aqurium 
พ�้นที ่โรงเร�ยนกว�างขวาง มีขนาดใหญ�ถึง 40 เอเคอร� 
มีหลักสูตร STEM ที่โดดเด�นทางด�านว�ชาการและศิลปะ 
อากาศอบอ��น ไม�หนาวจนเกินไป
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สถานที่ตั ้ง
เมือง Corpus Christi, รัฐ Texas
ประเภทโรงเร�ยน
โรงเร�ยนเอกชน (Private School)
สนามบินใกล�เคียง
CRP (Corpus Christi
International Airport) 

ห�องดนตร�โรงเร�ยน St. John Paul II
High School ตั ้งอยู �แนวชายหาด
Corpus Christi รัฐ Texas
มีพ� ้นที ่กว�างขวางถึง 40 เอเคอร� 

ชุมชนระแวกโรงเร�ยนมีอากาศที่อบอ��น ไม�ร�อน
ไม�หนาวจนเกินไป มีสถานที่ให�ทำกิจกรรมมากมาย
เช�น Texas state Aquariam /
Shopping malls / Botanical gardens เป�นต�น 

St. John Paul II เป�นแหล�งการศึกษาที่ดีมาก
สำหรับนักเร�ยนต�างชาติ เพ� ่อที ่จะได�เร�ยนรู �
ระบบการศึกษาของ US Education System
อย�างมีประสิทธิภาพ

โรงเร�ยนยังมีหลักสูตร STEM Program
ที่โดดเด�นเป�นของตัวเอง ซึ ่งเป�นการเพ��มว�ชา
ARTS เข�าไปในหลักสูตร โดยมีชื ่อว�า
STREAM Program (Science, Technology,
Religion, Arts, Mathematics)

นักเร�ยนสามารถลงว�ชาเร�ยนแบบ Dual credit
courses เพ�่อที ่จะเก็บหน�วยกิตเพ��มเติม
ในการศึกษาต�อได� 

ประวัติโรงเร�ยนเบื ้องต�น

สแกนเพ�่อดูว�ดีโอ



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

จำนวนนักเร�ยนในโรงเร�ยน : 305 คน
อัตราครูต�อนักเร�ยน : 1 ต�อ 20 

มีเคร� ่องแบบนักเร�ยน (School Uniform)

Sports and Arts
นักเร�ยนต�างชาติสามารถร�วมทีมกีฬา
หลายๆ ชนิด ได�แก� Baseball,

Basketball, Cross Country

Running, Football, Soccer,

Softball, Swimming, Tennis, 

Track and Field, Volleyball, 

Weightlifting 

มีว�ชาแขนงศิลปะ ดนตร� และการแสดงให�
นักเร�ยนได�เข�าร�วม เช�น Band, Choir, 

Guitar, Drawing 

    เกิดระหว�าง 1 มีนาคม 2541 - 31 กรกฎาคม 2551 และกำลังศึกษาใน
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาป�ที ่ 2 – 5 
สามารถรับนักเร�ยนเข�าเร�ยนชั ้น ม.6 (Grade 12) ได� หากมีเครดิตว�ชาเร�ยนครบตาม
Graduation Requirements รร.จะพ�จารณาเป�นแต�ละกรณีไป 
    เกรดเฉลี่ยแต�ละเทอมไม�ต่ำกว�า 2.5 โดยมีเกรดในว�ชาหลัก
(ว�ทยาศาสตร�/คณิตศาสตร�/ภาษาอังกฤษ/สังคม/พลศึกษา) ไม�ต่ำกว�า 2.0 
   

เกณฑ�การรับสมัคร



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)

925,000



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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ชำระค�าโครงการ
งวดสุดท�าย

ไม�เกินเดือนพฤษภาคม


