Thornton
Academy

Highlight

หนึ่งในโรงเร�ยนที่เกาแกและมีชื่อเสียงที่สุดในสหรัฐอเมร�กา
ไดรับรางวัลและการยกยองจากสถาบันการศึกษาหลายแหง
มีตัวเลือกว�ชาหลักและว�ชาเลือกหลากหลายมากที่สุดแหงหนึ่ง
(มากถึง 200+ ว�ชา)
มีว�ชา AP (Advance Placement) มากถึง 60 ว�ชา และว�ชา
ดานศิลปะมากถึง 30 แขนง
เปนโรงเร�ยนที่มีว�สัยทัศนทันสมัย แนวคิดสมัยใหม และสนับสนุน
ทางดานเทคโนโลยี
สแกนเพ�่อดูว�ดีโอ
สถานที่ตั้ง

เมือง Saco, รัฐ Maine
ประเภทโรงเร�ยน

โรงเร�ยนประจำ(Boarding School)
สนามบินใกลเคียง

PWM (Portland International
Jetport)

ประวัติโรงเร�ยนเบื้องตน
Thornton Academy เปนโรงเร�ยนเอกชนแบบประจำ (Boarding
School) มีหอพักภายในตัวโรงเร�ยน ตั้งอยูในเมือง Saco
รัฐ Maine โดยหางจากเมือง Boston เพ�ยง 1 ชั่วโมง
พ�้นที่โรงเร�ยนกวางใหญถึง 80 เอเคอร ติดชายฝงทะเล สถานที่
ปลอดภัยและสวยงาม มีอาคารเร�ยนที่ทันสมัยมากถึง 13 อาคาร
และมีนักเร�ยนนานาชาติกวา 20 ประเทศ
นักเร�ยนสวนใหญเปนนักเร�ยนประจำ อาศัยอยูในหอพักของ
โรงเร�ยน แตละหองมีเตียงสวนตัวโตะทำงาน ตูเสื้อผาชั้นวางของ
รวมไปถึง WIFI ความเร็วสูง หองพักผอนพรอมทีว�จอใหญ เกมส
โรงอาหาร อาหาร 3 มื้อ ครัวขนาดเล็กในหอพักและ
สิ�งอำนวยความสะดวกมากมาย
โดดเดนทั้งดานว�ชาการ กีฬา ดนตร� ศิลปะ การแสดง การขับรอง
มีว�ชาใหเลือกมาถึง 200+ ว�ชา โดยเฉพาะหลักสูตร STEM, ว�ชา
AP (Advance Placement), กิจกรรมและชมรมตางๆ ครบครัน
ไดรับการยกยองจากสถาบันโรงเร�ยนหลายแหง เชน

สมาคมโรงเร�ยนและว�ทยาลัยนิวอิงแลนด (New England Association of
Schools and Colleges – NEASC)
สมาคมโรงเร�ยนเอกชนรัฐเมน (Maine Association of Independent Schools
– MAIS)
สมาคมโรงเร�ยนเอกชนแหงชาติ (National Association of Independent
Schools – NAIS)
และสมาคมโรงเร�ยนเอกชนแหงนิวอิงแลนดตอนเหนือ (Independent School
Association of Northern New England – ISANNE)

Thornton Academy เหมาะกับนักเร�ยนที่ตองการตื่นตัวตลอด
เวลา ดวยสาขาว�ชาที่หลากหลายและครูผูสอนที่มีคุณภาพ
นักเร�ยนจะไดพัฒนาทั้งดานว�ชาการและความสามารถพ�เศษ
เร�ยกไดวา Thornton Academy เปนตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ
การใชชีว�ตระดับมัธยมเลยก็เปนได

Sports and Arts

ทีมกีฬาของ Thornton Academy อยู
ในระดับท็อปของสมาคมกีฬารัฐ
Maine โดยเฉพาะ Football, Tennis,
Golf, Swimming, Volleyball
นักเร�ยนสามารถรวมแขงขันกีฬาไดทุก
ระดับ

โรงเร�ยนใหความสำคัญกับดานศิลปะ
ดนตร� และการแสดงเปนอยางมาก มี
กิจกรรมชมรมที่มีใหเลือกมากกวา 20
ชมรม และภาษาตางประเทศใหเลือกถึง
6 ภาษา

Academic
and
Facts
สามารถเร�ยนตอเนื่องจนจบ High School ได

จำนวนนักเร�ยนในโรงเร�ยน : 1,630 คน
อัตราครูตอนักเร�ยน : 1 ตอ 11
มีหลักสูตร ESL (English as a Second Language) หร�อ
หลักสูตรปรับพ�้นฐานภาษาอังกฤษ
(มีคาใชจายเพ��มเติมสำหรับนักเร�ยนที่ตองการเร�ยน)

เกณฑการรับสมัคร
รับนักเร�ยนเขาศึกษาในระดับชั้น ม.3-5 (Grade 9-11)
มีผลสอบคะแนน ELTiS 205 คะแนนข�้นไป
เกรดเฉลี่ยแตละเทอมไมต่ำกวา 2.5 โดยมีเกรดในว�ชาหลัก (ว�ทยาศาสตร/
คณิตศาสตร/ภาษาอังกฤษ/สังคม/พลศึกษา) ไมต่ำกวา 2.0

คาใช(1จปากยโครงการ
ารศึกษา)

1,883,500

การจัดหาโรงเร�ยนที่รัฐบาลรับรอง คาเทอม (Tuition Fee) คาหอพัก
(School Dormitory) รวมอาหาร 3 มื้อ
คาธรรมเนียมว�ซา (และคาธรรมเนียม SEVIS เฉพาะประเทศสหรัฐอเมร�กา)
และคาแปลเอกสารสำหรับยื่นขอว�ซา ตามที่สถานทูตกำหนด
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

คาโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
หากโรงเร�ยนพ�จารณาใหทุนการศึกษา (Financial Aids)
สำหรับนักเร�ยนที่มีผลการเร�ยนดีเยี่ยม

คาโครงการครอบคลุม

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

49,000 611,500

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

จำนวนเง�นข�้นอยูกับ
สายการบินที่เลือก
กรณีให OEG ชวยดำเนินการ

ชำระคาโครงการ
งวดสุดทาย
ไมเกินเดือนพฤษภาคม

611,500 611,500

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)

