Tacoma
School
District

Highlight

สามารถเขาเร�ยนชั้น ม.6 (Grade 12) เพ�่อรับ
High School Diploma ได
มีหลักสูตร IB (International Baccalaureate)
มีว�ชาภาษาตางประเทศใหเลือกเร�ยนถึง 6 ภาษา
ตั้งอยูใกลกับเมือง Seattle รัฐ Washington

ประวัติเขตการศึกษาเบื้องตน

สแกนเพ�่อดูว�ดีโอ

สถานที่ตั้ง

เมือง Tacoma, รัฐ Washington
ประเภทโรงเร�ยน

เขตการศึกษารัฐบาล (Public School District)

สนามบินใกลเคียง

SEA (Seattle-Tacoma
International Airport)

Tacoma School District เปนเขตการศึกษา
ที่ตั้งอยูในตัวเมือง Tacoma แหงรัฐ Washington
และเปนเขตการศึกษาที่ใหญที่สุดอันดับที่ 3 ของรัฐ
ตั้งอยูในเมือง Tacoma ที่บรรยากาศเมืองสวยงาม
มาก มีทาเร�อลอมรอบเมือง รวมไปถึงภูเขาและแมน้ำ
เปนการผสมผสานระหวางความเปนเมืองและ
ธรรมชาติไดเปนอยางดี
ทุกๆ โรงเร�ยนมีความโดดเดนดานว�ชาการ โดยเฉพาะ
หลักสูตรว�ชา IB (International Baccalaureate)
และยังมีภาษาตางประเทศใหเลือกเร�ยนถึง 6 ภาษา
(ฝรั่งเศษ เยอรมัน ญี่ปุน เกาหลี รัซเซีย และ เสปน)

Foss

High
School

โดดเดนทางดานว�ชาการ
เนนหลักสูตรว�ชา IB (International Baccalaureate)
มีตึกอาคารและสิ�งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย

Mount
Tahoma
High
School

โดดเดนทางดานกีฬา มีสถานที่เลนกีฬาครบครัน
โรงเร�ยนใหญและเกาแก พ�้นที่โรงเร�ยนกวางขวาง
รายลอมไปดวยภูเขาและธรรมชาติที่สวยงาม

Lincoln
High
School

โรงเร�ยนที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่งในเมือง Tacoma
ตึกโรงเร�ยนเปนสถาปตยกรรมโบราณที่สวยงาม
โดดเดนทางดานศิลปะ การแสดงละครเวที และ Culinary Arts

Stadium

High
School

โรงเร�ยนมีชื่อเสียงโดงดังที่สุดใน Tacoma
เปนที่รูจักในนาม Brown Castle
โดดเดนทางดานว�ชาการและกิจกรรม มีชมรมใหเลือกหลากหลาย
ทั้งศิลปะ กีฬาและดนตร�
เปนที่นิยมอันดับ 1 สำหรับนักเร�ยนตางชาติ

Wilson
High
School

โรงเร�ยนขนาดใหญ มีความเปนกันเองสูง สภาพแวดลอมดี
ครอบคลุมดานว�ชาการ ดนตร� กีฬา และศิลปะ
นักเร�ยนในโรงเร�ยนมีประสิทธิภาพทางดานคณิตศาสตร การอาน
และ จบการศึกษาเพ��มมากข�้นทุกป

Academic and Facts

ตามกฎของว�ซานักเร�ยน(F-1) นักเร�ยนสามารถเร�ยน
โรงเร�ยนรัฐบาลในสหรัฐอเมร�กาได 1 ปการศึกษาเทานั้น
(หากตองการเร�ยนตอเนื่อง นักเร�ยนสามารถเร�ยนตอ
ในโรงเร�ยนเอกชนไดจนจบ High School)
สามารถเขาเร�ยนชั้น ม.6(Grade 12)
เพ�่อรับ High School Diploma ได
มี 5 โรงเร�ยนในเขตการศึกษา ที่เปดรับนักเร�ยนตางชาติ
(เขตการศึกษาจะพ�จารณาเลือกโรงเร�ยนใหเหมาะกับ
ความตองการของนักเร�ยน)
จำนวนนักเร�ยนแตละโรงเร�ยน : 1,700 คน
อัตราครูตอนักเร�ยน : 1 ตอ 20
มีหลักสูตร ESL (English as a Second Language) หร�อ
หลักสูตรปรับพ�้นฐานภาษาอังกฤษ
(มีคาใชจายเพ��มเติมสำหรับนักเร�ยนที่ตองการเร�ยน)

โรงเร�ยนสวนใหญมีสนาม
และสถานที่เลนกีฬาที่ครบ
ครัน กวางขวาง ชวยสง
เสร�มนักเร�ยนใหเลนกีฬาได
เปนอยางดี

Sports and Arts

นักเร�ยนสามารถรวมเลน
กีฬาไดหลายประเภท เชน
Basketball, Bowling,
Cross Country
Running, Football,
Golf, Soccer, Softball, Swimming,
Tennis, Track and
Field, Volleyball,
Water Polo, Wrestling และอื่นๆอีก
มากมาย

ทางดานศิลปะและดนตร�
ก็เชนกัน Tacoma นั้น
สนับสนุนใหนักเร�ยนทุกคน
กลาแสดงออกทางดาน
ความคิดสรางารรค โดย
มีชมรมและว�ชาหลาก
หลาย เชน 3D Art,
Ceramics, Dance,
Drawing, Glass Arts,
Painting, Photography, Studio Art - 2D
Design, Theater,
Band, Choir,
Orchestra

เกณฑการรับสมัคร

รับนักเร�ยนเขาศึกษาในระดับชั้น ม.3-6 (Grade 9-12)

สามารถรับนักเร�ยนเขาเร�ยนชั้น ม.6 (Grade 12) ได หากมีเครดิตว�ชาเร�ยนครบตาม Graduation
Requirements รร.จะพ�จารณาเปนแตละกรณี ไป

มีผลสอบคะแนน ELTiS 215 คะแนนข�้นไป
เกรดเฉลี่ยแตละเทอมไมต่ำกวา 2.5 โดยมีเกรดในว�ชาหลัก (ว�ทยาศาสตร/
คณิตศาสตร/ภาษาอังกฤษ/สังคม/พลศึกษา) ไมต่ำกวา 2.0

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

1,050,000

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

49,000 334,000

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

จำนวนเง�นข�้นอยูกับ
สายการบินที่เลือก
กรณีให OEG ชวยดำเนินการ

ชำระคาโครงการ
งวดสุดทาย
ไมเกินเดือนพฤษภาคม

334,000 333,000

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)

