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หนึ่งในโรงเร�ยนที่เก�าแก�และมีชื ่อเสียงที ่สุดในสหรัฐอเมร�กา 
ได�รับรางวัลและการยกย�องจากสถาบันการศึกษาหลายแห�ง 
มีตัวเลือกว�ชาหลักและว�ชาเลือกหลากหลายมากที่สุดแห�งหนึ่ง
(มากถึง 200+ ว�ชา)
มีว�ชา AP (Advance Placement) มากถึง 60 ว�ชา และว�ชา
ด�านศิลปะมากถึง 30 แขนง 
เป�นโรงเร�ยนที่มีว�สัยทัศน�ทันสมัย แนวคิดสมัยใหม� และสนับสนุน
ทางด�านเทคโนโลยี
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สถานที่ตั ้ง
เมือง Saco, รัฐ Maine
ประเภทโรงเร�ยน
โรงเร�ยนประจำ(Boarding School)
สนามบินใกล�เคียง
PWM (Portland International
Jetport)

Thornton Academy เป�นโรงเร�ยนเอกชนแบบประจำ (Boarding
School) มีหอพักภายในตัวโรงเร�ยน ตั ้งอยู �ในเมือง Saco
รัฐ Maine โดยห�างจากเมือง Boston เพ�ยง 1 ชั ่วโมง 

พ�้นที ่โรงเร�ยนกว�างใหญ�ถึง 80 เอเคอร� ติดชายฝ��งทะเล สถานที่
ปลอดภัยและสวยงาม มีอาคารเร�ยนที่ทันสมัยมากถึง 13 อาคาร
และมีนักเร�ยนนานาชาติกว�า 20 ประเทศ 

นักเร�ยนส�วนใหญ�เป�นนักเร�ยนประจำ อาศัยอยู�ในหอพักของ
โรงเร�ยน แต�ละห�องมีเตียงส�วนตัวโต�ะทำงาน ตู �เสื ้อผ�าชั ้นวางของ
รวมไปถึง WIFI ความเร็วสูง ห�องพักผ�อนพร�อมทีว�จอใหญ� เกมส�
โรงอาหาร อาหาร 3 มื ้อ ครัวขนาดเล็กในหอพักและ
สิ �งอำนวยความสะดวกมากมาย 

โดดเด�นทั ้งด�านว�ชาการ กีฬา ดนตร� ศิลปะ การแสดง การขับร�อง
มีว�ชาให�เลือกมาถึง 200+ ว�ชา โดยเฉพาะหลักสูตร STEM, ว�ชา
AP (Advance Placement), กิจกรรมและชมรมต�างๆ ครบครัน
 
ได�รับการยกย�องจากสถาบันโรงเร�ยนหลายแห�ง เช�น
    สมาคมโรงเร�ยนและว�ทยาลัยนิวอิงแลนด� (New England Association of
Schools and Colleges – NEASC) 
    สมาคมโรงเร�ยนเอกชนรัฐเมน (Maine Association of Independent Schools
– MAIS) 
    สมาคมโรงเร�ยนเอกชนแห�งชาติ (National Association of Independent
Schools – NAIS) 
    และสมาคมโรงเร�ยนเอกชนแห�งนิวอิงแลนด�ตอนเหนือ (Independent School
Association of Northern New England – ISANNE)

Thornton Academy เหมาะกับนักเร�ยนที่ต�องการตื่นตัวตลอด
เวลา ด�วยสาขาว�ชาที ่หลากหลายและครูผู �สอนที่มีคุณภาพ
นักเร�ยนจะได�พัฒนาทั้งด�านว�ชาการและความสามารถพ�เศษ
เร�ยกได�ว�า Thornton Academy เป�นตัวเลือกที่ดีที ่สุดสำหรับ
การใช�ชีว�ตระดับมัธยมเลยก็เป�นได� 

ประวัติโรงเร�ยนเบื ้องต�น

สแกนเพ�่อดูว�ดีโอ



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

จำนวนนักเร�ยนในโรงเร�ยน : 1,630 คน
อัตราครูต�อนักเร�ยน : 1 ต�อ 11 

มีหลักสูตร ESL (English as a Second Language) หร�อ
หลักสูตรปรับพ�้นฐานภาษาอังกฤษ

(มีค�าใช�จ�ายเพ��มเติมสำหรับนักเร�ยนที่ต�องการเร�ยน)

Sports and Arts
ทีมกีฬาของ Thornton Academy อยู�
ในระดับท็อปของสมาคมกีฬารัฐ 
Maine โดยเฉพาะ Football, Tennis, 
Golf, Swimming, Volleyball 
นักเร�ยนสามารถร�วมแข�งขันกีฬาได�ทุก
ระดับ

    รับนักเร�ยนเข�าศึกษาในระดับชั ้น ม.3-5 (Grade 9-11)
    มีผลสอบคะแนน ELTiS 205 คะแนนข�้นไป
    เกรดเฉลี่ยแต�ละเทอมไม�ต่ำกว�า 2.5 โดยมีเกรดในว�ชาหลัก (ว�ทยาศาสตร�/
คณิตศาสตร�/ภาษาอังกฤษ/สังคม/พลศึกษา) ไม�ต่ำกว�า 2.0

เกณฑ�การรับสมัคร

โรงเร�ยนให�ความสำคัญกับด�านศิลปะ 
ดนตร� และการแสดงเป�นอย�างมาก มี
กิจกรรมชมรมที่มีให�เลือกมากกว�า 20 
ชมรม และภาษาต�างประเทศให�เลือกถึง 
6 ภาษา



ค�าโครงการครอบคลุม
การจัดหาโรงเร�ยนที่รัฐบาลรับรอง ค�าเทอม (Tuition Fee) ค�าหอพัก
(School Dormitory) รวมอาหาร 3 มื ้อ 
ค�าธรรมเนียมว�ซ�า (และค�าธรรมเนียม SEVIS เฉพาะประเทศสหรัฐอเมร�กา)
และค�าแปลเอกสารสำหรับยื ่นขอว�ซ�า ตามที่สถานทูตกำหนด
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�าโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
หากโรงเร�ยนพ�จารณาให�ทุนการศึกษา (Financial Aids)

สำหรับนักเร�ยนที่มีผลการเร�ยนดีเยี ่ยม

ค�าใช�จ�ายโครงการ
(1 ป�การศึกษา)

1,883,500



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


