
ทำ�ไมต้องศึกษ�ที่โรงเรียนมัธยม 
Kennedy Catholic?
เป็นประตูเข้าสููรัว้มหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กลู่มมหาวิทยาลัย Ivy League และ Public Ivies ด้วย

บริการให้คำาปรึกษาแนะแนวสูวนบ่คคลทางด้านการศึกษา ชีวิต และ
การโอนย้ายการศึกษา 

เปิดรับนักศึกษาชาวตูางชาติปีละ 40 คนเทูานัน้

มิตรภาพตลอดกาล: นักศึกษาท่กคนมีความสำาคัญและได้รับการ
สนับสน่นตลอดชีวิตของเขา

โรงเรียนมัธยมเอกชนชัน้นำาที่ถูกกูอตัง้มาอยูางมีค่ณภาพ: จากรู่น
หน่ึงไปสููอีกรู่นหน่ึง; ตัง้แตูรู่นปููยูาตายายไปจนถึงรู่นพูอแมู สููรู่นลูก
รู่นหลาน

นักศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลายพร้อมกับ
หนูวยกิตมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี

บริการให้ความชูวยเหลือทางด้าน ESL 

เสนอท่นการศึกษาสำาหรับนักศึกษาชาวตูางชาติ

นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในการศึกษาระดับมัธยมในประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่สน่กสนานและมีค่ณคูา: สน่กไปกับการทำากิจกรรม
พิเศษของหลักสูตรและการเรียนรู้ไปพร้อมกับนักศึกษาชาวอเมริกัน

สถานที่ตัง้ที่สะดวกและปลอดภัย:  เดินทางไปยังสนามบินและตัว
เมือง Seattle ได้อยูางแสนสะดวกด้วยการขนสูงสาธารณะ (รถบัส
และรถไฟ)

ทุนก�รศึกษ�
ท่นการศึกษา Diversity (สูงสุดถึง $10,000 ดอลล�ร์สหรัฐ)

ท่นการศึกษา President (สูงสุดถึง $5,000 ดอลล�ร์สหรัฐ)

ที่พักอ�ศัย
ค่�ธรรมเนียมที่พักอ�ศัย: *$11,500 ดอลลาร์สหรัฐ (C. คูาใช้จูาย
ทัง้หมดตูอปี รวมคูาธรรมเนียมน้ีแล้ว) 

* รวมที่พักอาศัย, อาหาร และยานพาหนะสำาหรับการทำากิจกรรม 
ตูาง ๆ ของปีการศึกษาแล้ว จะคิดคูาใช้จูายตูอเมื่อนักศึกษาใช้
โปรแกรมที่พักอาศัยของ Kennedy Catholic 

ร�ค�: คูาหอพักและโฮมสเตย์มีราคาเทูากัน

หอพัก: เด็กผู้ชายเทูานัน้

ครอบครัวโฮมสเตย์: เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง

ที่พักอ�ศัย
คูาธรรมเนียมที่พักอาศัย: *$11,500 ดอลลาร์สหรัฐ (C. คูาใช้จูาย
ทัง้หมดตูอปี รวมคูาธรรมเนียมน้ีแล้ว) 

* รวมที่พักอาศัย, อาหาร และยานพาหนะสำาหรับการทำากิจกรรม
ตูาง ๆ ของปีการศึกษาแล้ว จะคิดคูาใช้จูายตูอเมื่อนักศึกษาใช้
โปรแกรมที่พักอาศัยของ Kennedy Catholic 

ราคา: คูาหอพักและโฮมสเตย์มีราคาเทูากัน

หอพัก: เด็กผู้ชายเทูานัน้

ครอบครัวโฮมสเตย์: เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง

สถ�นที่ตัง้
เมือง Burien รัฐ WA ประเทศ USA:  
http://www.burienwa.gov/ 

ประตูสููแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา 

5 นาทีจากสนามบิน Seattle-Tacoma International 
Airport (SEA)

15 นาทีจากตัวเมือง Seattle

2-3 ชัว่โมงจากเมือง Vancouver และเมือง Victoria 
ประเทศแคนาดา

10 ชัว่โมงจากเมือง London ประเทศอังกฤษ

17 ชัว่โมงจากเมืองกร่งเทพ ประเทศไทย

ค่�ใช้จ่�ยทัง้หมดต่อปี (รวมค่�เล่�เรียน,  
ค่�ธรรมเนียม, ค่�ที่พัก ฯลฯ) 

ประม�ณ $46,000 ดอลล�ร์สหรัฐสำ�หรับปีก�รศึกษ�  
2018-2019 

(เฉพ�ะค่�เล่�เรียน: $32,000 ดอลล�ร์สหรัฐต่อปี)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:
www.kennedyhs.org/int
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ระดับก�รรับสมัคร
1. ระดับ Elite 

คะแนน TOEFL 80 คะแนนหรือมากกวูา 

2. ระดับ Direct Academic 

คะแนน TOEFL 70 คะแนนหรือมากกวูา

3. ระดับ ESL 

คะแนน TOEFL ตูกวูาหรือเทูากับ 70 คะแนน

กำ�หนดวันที่รับสมัครและจำ�นวน
นักศึกษ�ที่รับ/ปี

การลงทะเบียน
กำาหนดวันที่รับสมัครที่
สำาคัญ (การสมัครแบบ 

ROLLING ADMISSIONS)

จำานวนนักศึกษา
ที่รับ

สิงหาคม  
(ภาคการศึกษา

ที่ 1) 
มกราคม  

(ภาคการศึกษา
ที่ 2)

10

4015 ก่มภาพันธ์ 

30 กันยายน

ข้อมูลติดต่อ
Kennedy Catholic High School
International Admissions
ที่อยูู: 140 S. 140th Street, Burien, WA 
98168-3496 USA
อีเมล: INT@kennedyhs.org
โทรศัพท์: USA (+1) 206-957-9757
เว็บไซต์: www.kennedyhs.org/int 

ระยะเวล�กระบวนก�รสมัคร
หลังจากที่ยื่นเอกสารที่จำาเป็นเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้
รับอีเมลยืนยันการสมัครภายในสองวันทำาการ

มัครที่ได้รับการคัดเลือกเทูานัน้จะได้รับการสัมภาษณ์แบบ
ตัวตูอตัวหรือผูานทาง Skype คำาเชิญเข้ารูวม 
การสัมภาษณ์จะถูกสูงไปยังผู้สมัครไมูเกินสิน้เดือน
ก่มภาพันธ์สำาหรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาในเดือน
สิงหาคม และในชูวงต้นเดือนต่ลาคมสำาหรับการลง
ทะเบียนเข้าศึกษาในเดือนมกราคม

ผู้สมัครจะทราบผลหลังการสัมภาษณ์

ผู้สมัครจะได้รับอีเมลที่มีข้อมูลการลงทะเบียนเข้าศึกษา
หากได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษา

เมื่อลงทะเบียนการสมัครแล้ว ผู้สมัครจะได้รับจดหมาย
ยอมรับให้เข้าศึกษา, ฟอร์ม I-20 (เอกสารตรวจคนเข้า
เมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา), ข้อมูลการเดินทางมาถึง
และการเดินทาง และข้อมูลการปฐมนิเทศ ซึ่งจะถูกจัดสูง
แบบข้ามคืนโดย DHL

สมัครขอวีซูานักศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อนักศึกษาได้รับวีซูาแล้วต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ 
และหลังจากนัน้จะมีการจัดที่พักให้แกูนักศึกษาภายใน 5 
วันทำาการ

การเตรียมเที่ยวบิน: จองเที่ยวบินเพื่อให้นักศึกษาเดินทาง
มาถึงทูาอากาศยานนานาชาติ Sea-Tac สองวันกูอนวัน
ปฐมนิเทศ

เข้ารูวมงานปฐมนิเทศ

เริ่มต้นการศึกษา

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

เกณฑ์ก�รรับสมัครและเอกส�รที่ 
ต้องใช ้
 
ยื่นเอกส�รดังต่อไปนี:้

ใบสมัคร (ออนไลน์)

สำาเนาหนังสือเดินทาง

ผลการทดสอบ TOEFL หรือผลการทดสอบวัดความ
สามารถทางภาษาอังกฤษอื่นท่ีเทียบเทูากัน (หากมี)                                                               
รหัสโรงเรียน TOEFL ของเราคือ B057

ใบรับรองผลการศึกษา 3 ปีที่ผูานมา

ใบรับรองผลการศึกษาฉบับแปล (ภาษาอังกฤษ)

จดหมายแนะนำาจากอาจารย์สองทูาน                                        

จดหมายแนะนำาตัวเอง

หลักฐานทางการเงิน: รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากลูาส่ด 
ที่มีจำานวนเงินอยูางน้อย $46,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
(สามารถเป็นเงินสก่ลอื่นที่มีคูาเป็นจำานวนที่เทียบเทูาได้) 
 
นักศึกษ�ที่ได้รับก�รคัดเลือกจะได้รับก�รนัดหม�ยเพื่อทำ� 
ก�รสัมภ�ษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
มีอ�ยุระหว่�ง: 14 – 17 ปี

มีความก้าวหน้าทางวิชาการในชูวง 3 ปีที่ผูานมา

มีบ่คลิกภาพที่ดีและได้รับการแนะนำามาจากอาจารย์/ผู้ให้คำาปรึกษา
แนะแนว

เปิดใจและยินดีที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีใหมู ๆ

หากมีความสามารถพิเศษและ/หรือมีพรสวรรค์จะเป็นประโยชน์อยูางยิ่ง

เรายินดีต้อนรับนักศึกษาที่นับถือศาสนาอื่นด้วย!
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