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สามารถเข�าเร�ยนชั ้น ม.6 (Grade 12) เพ� ่อรับ

High School Diploma ได� 

มีหลักสูตร IB (International Baccalaureate)  

มีว�ชาภาษาต�างประเทศให�เลือกเร�ยนถึง 6 ภาษา 

ตั ้งอยู �ใกล�กับเมือง Seattle รัฐ Washington 
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สถานที่ตั ้ง

เมือง Tacoma, รัฐ Washington
ประเภทโรงเร�ยน

เขตการศึกษารัฐบาล (Public School District)

สนามบินใกล�เคียง
SEA (Seattle-Tacoma
International Airport)

Tacoma School District เป�นเขตการศึกษา

ที่ตั ้งอยู �ในตัวเมือง Tacoma แห�งรัฐ Washington

และเป�นเขตการศึกษาที่ใหญ�ที ่สุดอันดับที ่ 3 ของรัฐ 

ตั ้งอยู �ในเมือง Tacoma ที ่บรรยากาศเมืองสวยงาม

มาก มีท�าเร�อล�อมรอบเมือง รวมไปถึงภูเขาและแม�น้ำ

เป�นการผสมผสานระหว�างความเป�นเมืองและ

ธรรมชาติได�เป�นอย�างดี 

ทุกๆ โรงเร�ยนมีความโดดเด�นด�านว�ชาการ โดยเฉพาะ

หลักสูตรว�ชา IB (International Baccalaureate)

และยังมีภาษาต�างประเทศให�เลือกเร�ยนถึง 6 ภาษา

(ฝรั ่งเศษ เยอรมัน ญี่ปุ �น เกาหลี รัซเซีย และ เสปน) 

ประวัติเขตการศึกษาเบื ้องต�น

สแกนเพ�่อดูว�ดีโอ



Foss
High

School

Mount
Tahoma
High
School

โดดเด�นทางด�านว�ชาการ

เน�นหลักสูตรว�ชา IB (International Baccalaureate)

มีตึกอาคารและสิ �งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย

โดดเด�นทางด�านกีฬา มีสถานที่เล�นกีฬาครบครัน

โรงเร�ยนใหญ�และเก�าแก� พ� ้นที ่โรงเร�ยนกว�างขวาง

รายล�อมไปด�วยภูเขาและธรรมชาติที ่สวยงาม
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Lincoln
High
School

โรงเร�ยนมีชื ่อเสียงโด�งดังที ่สุดใน Tacoma

เป�นที ่รู �จักในนาม Brown Castle

โดดเด�นทางด�านว�ชาการและกิจกรรม มีชมรมให�เลือกหลากหลาย

ทั้งศิลปะ กีฬาและดนตร�

เป�นที ่นิยมอันดับ 1 สำหรับนักเร�ยนต�างชาติ

โรงเร�ยนที่เก�าแก�ที ่สุดแห�งหนึ่งในเมือง Tacoma 

ตึกโรงเร�ยนเป�นสถาป�ตยกรรมโบราณที่สวยงาม 

โดดเด�นทางด�านศิลปะ การแสดงละครเวที และ Culinary Arts



Wilson
High
School

โรงเร�ยนขนาดใหญ� มีความเป�นกันเองสูง สภาพแวดล�อมดี

ครอบคลุมด�านว�ชาการ ดนตร� กีฬา และศิลปะ 

นักเร�ยนในโรงเร�ยนมีประสิทธิภาพทางด�านคณิตศาสตร� การอ�าน

และ จบการศึกษาเพ��มมากข�้นทุกป�



Academic and Facts
ตามกฎของว�ซ�านักเร�ยน(F-1) นักเร�ยนสามารถเร�ยน

โรงเร�ยนรัฐบาลในสหรัฐอเมร�กาได� 1 ป�การศึกษาเท�านั ้น

(หากต�องการเร�ยนต�อเนื ่อง นักเร�ยนสามารถเร�ยนต�อ

ในโรงเร�ยนเอกชนได�จนจบ High School) 

สามารถเข�าเร�ยนชั ้น ม.6(Grade 12)

เพ�่อรับ High School Diploma ได�

มี 5 โรงเร�ยนในเขตการศึกษา ที ่เป�ดรับนักเร�ยนต�างชาติ

(เขตการศึกษาจะพ�จารณาเลือกโรงเร�ยนให�เหมาะกับ

ความต�องการของนักเร�ยน) 

จำนวนนักเร�ยนแต�ละโรงเร�ยน : 1,700 คน 

อัตราครูต�อนักเร�ยน : 1 ต�อ 20 

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.3-6 (Grade 9-12)
สามารถรับนักเร�ยนเข�าเร�ยนชั ้น ม.6 (Grade 12) ได� หากมีเครดิตว�ชาเร�ยนครบตาม Graduation
Requirements รร.จะพ�จารณาเป�นแต�ละกรณีไป 
    มีผลสอบคะแนน ELTiS 215 คะแนนข�้นไป
    เกรดเฉลี่ยแต�ละเทอมไม�ต่ำกว�า 2.5 โดยมีเกรดในว�ชาหลัก (ว�ทยาศาสตร�/
คณิตศาสตร�/ภาษาอังกฤษ/สังคม/พลศึกษา) ไม�ต่ำกว�า 2.0 

เกณฑ�การรับสมัคร

โรงเร�ยนส�วนใหญ�มีสนาม

และสถานที่เล�นกีฬาที่ครบ

ครัน กว�างขวาง ช�วยส�ง

เสร�มนักเร�ยนให�เล�นกีฬาได�

เป�นอย�างดี 

นักเร�ยนสามารถร�วมเล�น

กีฬาได�หลายประเภท เช�น 

Basketball, Bowling, 

Cross Country 

Running, Football, 

Golf, Soccer, Soft-

ball, Swimming, 

Tennis, Track and 

Field, Volleyball, 

Water Polo, Wres-

tling และอื ่นๆอีก

มากมาย 

ทางด�านศิลปะและดนตร�

ก็เช�นกัน Tacoma นั ้น

สนับสนุนให�นักเร�ยนทุกคน

กล�าแสดงออกทางด�าน

ความคิดสร�างารรค� โดย

มีชมรมและว�ชาหลาก

หลาย เช�น 3D Art, 

Ceramics, Dance, 

Drawing, Glass Arts, 

Painting, Photogra-

phy, Studio Art - 2D 

Design, Theater, 

Band, Choir, 

Orchestra



ค�าโครงการครอบคลุม
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�ายที่ประกันไม�คุ �มครอง เป�นต�น

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

ค�าใช�จ�ายโครงการ
(1 ป�การศึกษา)

1,050,000



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) 

งว
ดท

ี่

334,000
งว

ดท
ี่

หลังจาก
โรงเร�ยน
ตอบรับ

334,000

งว
ดท

ี่

ก�อน
ดำเนินการ
ทำว�ซ�า

333,000

งว
ดท

ี่

ชำระค�าโครงการ

งวดสุดท�าย

ไม�เกินเดือนพฤษภาคม


