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โครงการแลกเปลียน YES เปิดรับทุนสมทบ รุ่น 33 แล้ววันนี
1 ปีการศึกษา (ประมาณ 8 - 10 เดือน)
คุณสมบัติผู้สมัคร

ขันตอนในการเข้าร่วมโครงการ
1. สมัครสอบกับ YES หรือศูนย์ประสานงาน YES พร้อมรับผลสอบทันที
2. ส่งใบสมัครพร้อมสำ�เนาผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง และสัมภาษณ์กับ
เจ้าหน้าทีจากโครงการฯ
3. YES ยืนยันประเทศในการเข้าร่วมโครงการ/นักเรียนชำ�ระค่าลงทะเบียน
25,000 บาท / รับชุดเอกสาร Application ดำ�เนินการภายใน 3 สัปดาห์

1. กำ�ลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที 3 - 5 ผลการเรียนเฉลีย 2.20
ขึนไป
2. อายุ 15 ปีในวันทียืนวีซ่า/เดินทาง และไม่เกิน 18 ปีครึง ณ วันเดิน
ทางของแต่ละประเทศ
3. มีทักษะความรู้ ความสามารถด้านการ ฟ้ง พูด อ่าน เขียน ภาษา
อังกฤษ ในระดับปานกลาง - ดี
4. กรณีเรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเป็น
นักเรียน แลกเปลียนได้เฉพาะนิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้ เท่านัน
5. มีความประพฤติดี ทัศนคติทีดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับ
ตัวเข้ากับผู้อืนได้เป็นอย่างดี
6. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำ�ตัวหรือโรคอืนๆ

กำ�หนดการเข้าร่วมโครงการ
1. ร่วม YES Camp 3 วัน 2 คืน ในเดือนมีนาคม 2562
2. ส่งเอกสารประกอบการยืนวีซ่า ตามกำ�หนดของแต่ละประเทศ (เมษายน พฤษภาคม 2562)
3. ปฐมนิเทศก่อนเดินทางเดือนมิถุนายน 2562
4. เดินทางตามกำ�หนดการ เดือนเมษายน, สิงหาคม - ตุลาคม 2562
(มีเจ้าหน้าทีจัดส่งทีสนามบิน)

** กรณีทีมีผลการเรียน 1 หรือ 1.5 มากกว่า 3 รายวิชาขึนไป นักเรียน
จะถูกตอบรับเข้าร่วมโครงการแบบมีเงือนไข หรือเข้าร่วมโครงการประเทศ
อเมริกา กลุ่ม 2, 3 แอฟริกาใต้ หรือนิวซีแลนด์ได้**

ค่าใช้จ่ายสมทบทุนเข้าร่วมโครงการ
กลุ่มประเทศทีใช้ภาษาอังกฤษ

ทุนค่าใช้จ่าย (บาท)

กลุ่มประเทศทีใช้ภาษาประจำ�ชาติ

ทุนค่าใช้จ่าย (บาท)

USA กลุ่ม 1 (วีซ่า J-1 แลกเปลียน)

498,800

China (หอพัก)

398,800

USA กลุ่ม 2 (วีซ่า F-1 แลกเปลียน)

648,000

Mexico, Portugal, Brazil, Spain

440,000

USA กลุ่ม 3 (วีซ่า F-1 เลือกศึกษาต่อ)

เริมต้น 658,000

France

440,000

New Zealand (เริมต้น 3 เทอม)

เริมต้น 558,000

Italy, Japan

398,000

Denmark, Finland, Norway, Sweden

420,000

South Africa (Johannesburg)
South Africa (Cape Town)

315,000
415,000
•

USA กลุ่ม 3 และ New Zealand เป็นโครงการ High School (F-1)
สามารถเลือกโรงเรียน เลือกรัฐ ในการเข้าร่วมโครงการได้

•
•

ค่าโครงการรวมค่ากิจกรรมภายในประเทศ ค่าวีซ่า และค่าตัวเครืองบิน
ไปกลับ (ชันประหยัด) พร้อมจัดส่งนักเรียนทีสนามบิน
ยกเว้น USA กลุ่ม 3 และ New Zealand ไม่รวมตัวเครืองบิน
ทุกประเทศไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่ากิจกรรมทีโรงเรียน

Pre-application โครงการนักเรียนแลกเปลียน YES รุ่นที 33 ปี 2019/2020 (ภาคสมทบ)
ชือ (ภาษาไทย): ................................................................ นามสกุล (ภาษาไทย): ................................................................ ชีอเล่น: ..............................................
วันเดือนปีเกิด วัน  เดือน  ปี ค.ศ.  อายุ  เพศ  ชาย  หญิง ศาสนา: ...........................................................
อีเมล์: ............................................................................................................................ LINE ID: .................................................
โรงเรียน: ............................................................................................................................ ระดับชัน: ....................... แผนการเรียน: .................................................
ทีอยู่ (จัดส่งเอกสาร) เลขที: ............................ หมู่บ้าน/อาคาร: ......................... ห้องเลขที: ......................... หมู่: ................ ซอย: ...........................................
ถนน: ..................................... ตำ�บล/แขวง: .......................................... อำ�เภอ/เขต: ........................................... จังหวัด: ....................................................
รหัสไปรษณีย์: ....................... โทร (นร.): ...................................... โทร (บิดา): ...................................... โทร (มารดา): ......................................
ประเทศทีสนใจเข้าร่วมโครงการ 1): .......................................... 2): .........................................
							

ผู้รับสมัคร: .............................................................. วันที: ....................................

หมายเหตุ: YES สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงใดๆ รวมทังอัตราทุนค่าใช้จ่ายหากมีปัจจัยทีทำ�ให้ค่าใช้จ่ายสูงขึนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

