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ประเภทของโรงเรียน: เป็ นโรงเรี ยนเอกชนขนาดกลางทีม่ ีหลักสูตรเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั นักเรียนที่สนใจเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
รับสมัครนักเรี ยนตังแต่
้ ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (Grade 6-12)
การรับรอง: เป็ นโรงเรี ยนเอกชนที่ได้ รับการยอมรับในรัฐมินนิโซต้ า และได้ รับ
การรับรองจากสานักงานเขตการศึกษาโดยสมาคมโรงเรี ยนเอกชนในรัฐมินนิโซต้ า
และยังถูกจัดลาดับให้ เป็ นโรงเรี ยนคริ สต์เตียน แบบโรงเรี ยนประจาที่ดีที่สดุ ใน
อเมริ กาเมื่อปี 2014 “The 30 Best Boarding Schools in America” by
TheBestSchools.org. http://www.thebestschools.org/features/30-bestchristian-boarding-school
ที่ตงั ้ ของโรงเรียน : ตังอยู
้ ท่ ี่ เมือง Twin cities ติดอยูก่ บั เมือง St. Paul ในรัฐ Minnesota, Minneapolis โรงเรี ยน St. Croix มีเนื ้อที่ประมาณ
30 เอเคอร์ หรื อมากกว่า 75 ไร่ ในสภาพแวดล้ อมที่เป็ นธรรมชาติ สวยงามลอบล้ อมด้ วยทะเลสาบและสวนสาธารณะ ห่างจากสนามบิน
นานาชาติ (MSP) และอยูใ่ กล้ กบั มหาวิทยาลัยทีม่ ีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึง University of Minnesota
จานวนนักเรียน : นักเรี ยนทังหมดประมาณ
้
500 คน (110 คน เรี ยนอยูใ่ นระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 – 6 (Grade 9-12)
โดยมีอตั ราส่วน 20 ต่อครู 1 คน และมีนกั เรี ยนนานาชาติจาก 18 ประเทศทัว่ โลก ประมาณ 120 คน
ลักษณะที่อยู่อาศัย: ทางโรงเรี ยนจัดหาที่พกั ให้ กบั เด็กนักเรี ยนในทุกระดับชัน้ เกรด
6-12 โดยมีคณ
ุ ครูผ้ คู มุ หอคอยดูแลตลอด 24 ชัว่ โมง และมีการแบ่งแยกระหว่างหอพัก
ชาย และหอพักหญิงอย่างชัดเจน
ผู้ท่ ดี ูแล: ทางโรงเรี ยนมีคณ
ุ ครูให้ คาแนะนา ช่วยเหลือ นักเรี ยนตลอดปี การศึกษา รวมไป
ถึงกรณีที่นกั เรี ยนต้ องการความดูแลทางการแพทย์ และอื่นๆ
การคมนาคม: Twin Cities ห่างจากสนามบินนานาชาติ St. Paul เพียง 20 นาที ห่าง
จากตัวเมือง และโรงพยาบาลเพียง 5 นาที และอยูไ่ ม่ไกลจากห้ างสรรพสินค้ าชันน
้ าของ
อเมริ กา ตลอดจนสิง่ อานวยความสะดวกอื่นๆ ประมาณ 20 นาที
ปฏิทินปี การศึกษา: เรียนเริ่ม 23 สิงหาคม 2018 และสิน้ สุด 31 พฤษภาคม 2019
หลักสูตร ESL: โรงเรี ยนมีหลักสูตรปรับพื ้นฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักเรี ยนที่ต้องการ
เรี ยน ESL ในวิชาประวัติศาสตร์ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา และวิชาการเมืองการปกครอง เพื่อเป็ นการปรับพื ้นฐานภาษาอังกฤษให้ แน่นขึ ้น

หลักสูตรเตรียมความพร้ อมเข้ ามหาวิทยาลัย: ทางโรงเรี ยนมีครูผ้ สู อนในหลักสูตรเข้ มข้ นสาหรับวิชา AP ในรายวิชา คณิตศาสตร์ ,
วิทยาศาสตร์ , อังกฤษ, ประวัติศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ , ดนตรี, ศิลปะ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกจากภาษาอังกฤษ
แนะแนวการศึกษา / มหาวิทยาลัย: โรงเรี ยนให้ ความช่วยเหลือพิเศษสาหรับนักเรี ยนทีต่ ้ องการวางแผนการเตรียมความพร้ อมในการศึกษา
ต่อในระดับมหาวิทยาลัย / วิทยาลัย ในประเทศสหรัฐอเมริ กา อีกทังโรงเรี
้
ยนให้ ความช่วยเหลือในการพาไปชมมหาวิทยาลัยในอนาคต และมี
การเตรี ยมความพร้ อมในการสอบ TOEFL, SAT เป็ นประจาอยูเ่ สมอ
กิจกรรมและการกีฬา: โรงเรี ยนส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนทากิจกรรมนอกห้ องเรี ยน รวมถึงการเข้ าชมรม และการแข่งกีฬาทังในและนอกโรงเรี
้
ยน
เช่น โบว์ลงิ่ , วิ่งข้ ามประเทศ, เชียร์ ลดี เดอร์ , ฟุตบอล, อเมริ กนั ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, ฮอกกี ้,บาสเกตบอล, ทีมเต้ น, มวยปล ้า, เบสบอล,
ว่ายน ้า,กอล์ฟ, ซอฟท์บอล, วิ่งประเภท ลู-่ ลาน และเทนนิส ทังนี
้ ้ทางโรงเรี ยนยังมีกิจกรรมอื่นๆ ให้ เลือกอาทิเช่น ละคร,การพูดในที่สาธารณะ,
วงดนตรี แจ๊ ส, ร้ องเพลงประสานเสียง, การแข่งขันคณิตศาสตร์ โดยบางกิจกรรมมีคณะกรรมการหรื อผู้ทรงเกียรติเข้ ามามีสว่ นร่วมในการฟั ง
หรื อชมการแสดงนันๆ
้ ด้ วย

เป็ นเลิศทางวิชาการ: มีหลักสูตรการเตรี ยมการศึกษาล่วงหน้ า Advanced Placement หรื อ AP ซึ่งเป็ นแบบทดสอบที่มีเนือ้ หาในระดับ
มหาวิทยาลัยแต่เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนในระดับมัธยมปลาย (High School) สามารถทาการทดสอบ หรื อทาความเตรี ยมพร้ อมก่อนเข้ าศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศแคนาดา โดยผู้ที่สอบ AP ผ่านและได้ คะแนนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจะได้ รับ
การพิจารณาเข้ าศึกษาต่อโดยการเทียบโอนหน่วยกิต (Credit) ในวิชาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ และในแต่ละปี มีนกั เรี ยนจากโรงเรี ยน St. Croix
จานวนไม่น้อยกว่า 62 คนที่เข้ าสอบโดยใช้ คะแนน AP ยื่น ซึง่ นักเรี ยน St. Croix ได้ รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยชันน
้ าไม่น้อยกว่าครึ่ง
คะแนนโดยเฉลี่ย (ACT): นักเรี ยนที่จบจาก St. Croix ได้ 25 คะแนน นักเรี ยนที่จบจากโรงเรี ยนอื่นๆใน รัฐ Minnesota ซึง่ ได้ 23 คะแนน
และสาหรับนักเรี ยนที่เรี ยนโรงเรี ยนอื่นๆในสหรัฐอเมริ กาได้ เฉลีย่ ที่ 21 คะแนน
ตัวอย่ างของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ที่นกั เรียนโรงเรี ยน St.Croix Academy สาเร็ จการศึกษาและได้ รับการยอมรับเข้ าเรี ยนต่อ
Cornell University
University of Minnesota
Chulalongkorn University
UC – Berkeley
MIT
New York University
Penn State University
Boston College
Harvard
Carnegie Mellon University
Wisconsin Lutheran
Amherst College
ค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด: $ 35,200 รวมค่าใบสมัคร ค่าลงทะเบียนเรี ยน ที่พกั ตารา อาหาร และ กิจกรรมส่วนใหญ่ สาหรับหนึง่ ปี การศึกษา
St. Croix Academy
1200 Oakdale Avenue
St. Paul, MN 55118-2601 USA
Tel: (651) 455-1521
FAX: (651) 451-3968
Email: international@StCroixLutheran.org
URL: www.StCroixUSA.org
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