
   07:30 - 08:30 ลงทะเบียน และรับเอกสาร / ชมนิทรรศการแนะนำาประเทศอุปถัมภ์

   08:30 - 09:00 เปิดงานและชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับ YES

   09:00 - 09:30 “เด็ก YES หัวใจไทย ก้าวไกล Go Inter” ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษคุณรัชเขต 
วีสเพ็ญ ซึ่งอดีตเคยเป็นเด็กเกเร ต้องเรียนซ้ำาชั้น ได้เกรดเฉลี่ย 0.60 ชีวิตพลิกผัน
ไปเรียนต่อต่างประเทศ วันนี้เป็นเจ้าของสำานักพิมพ์ พร้อมที่จะถ่ายทอดเรื่องราว
ชีวิตด้วยพลังและความสุข

   09:30 - 09:45 “เยาวชนได้อะไรจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน YES” พบกับครอบครัวเยส

   09:45 - 10:00 รับประทานอาหารว่าง

   10:00 – 10:30 แนะแนวหลักเกณฑ์การเทียบชั้นเรียน ได้รับเกียรติจาก อ.จารุณี มโนรัตน์ โรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และ อ.ดร.นภาพร แก้วพันนา โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ตรงในการแนะนำานักเรียนแลกเปลี่ยนในโรงเรียน

   10:30 - 11:00 แนะนำาการจัดทำาใบสมัครนานาชาติ (Application)

   11:00 - 12:30 พบปะ YES Returnees ตามประเทศอุปถัมภ์

   12:30 - 13:30 รับประทานอาหารร่วมกัน

   13:30 - 15:00 สอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบชุด Application (เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้า
ร่วมโครงการ)

1. ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการโดยส่งใบสมัครลงทะเบียนและ
แนบสำาเนาผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง (Transcript หรือสมุดพกที่
แสดงผลการเรียนชัดเจน) พร้อมระบุประเทศ และชำาระค่าลงทะเบียน 
25,000 บาท (Non Refundable) 

2. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีนายอาคม ริมทอง เลขที่
บัญชี 039-7-11466-1 สาขาบุญถาวร เกษตร-นวมินทร์ 

3. ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการชำาระเงินมาที่ Line Id: @yesthailand  
หรืออีเมล์: info@yesthailand.org ภายใน 21 สิงหาคมนี้

4. นักเรียนที่จะขอรับทุนดีเด่น (ผู้ที่มีคะแนนสอบสูงสุด 100 ลำาดับแรก
ตามประกาศรายชื่อในเว็บไซต์) สามารถเข้าร่วมโครงการได้เฉพาะ
ประเทศอเมริกา กลุ่ม 1 ฝรั่งเศส และแอฟริกาใต้ เท่านั้น

5. นักเรียนที่จะขอรับทุนบุตรครู และทุนบุตรข้าราชการ กรุณาแนบหลัก
ฐานของบิดาหรือมารดา คือ สำาเนาบัตรข้าราชการ และสำาเนาสูติบัตร
นักเรียน ทั้งนี้สามารถเข้าร่วมโครงการได้เฉพาะประเทศอเมริกากลุ่ม 1  
ฝรั่งเศส และแอฟริกาใต้ เท่านั้น

6. กรณีพิจารณาผลการเรียนแล้ว มีการปฎิเสธ หรือไม่ได้กลุ่มประเทศ
ที่เลือก เนื่องจากโควต้าเต็มหรือคุณสมบัติไม่ครบจะแจ้งให้ทราบก่อน
การปฐมนิเทศ เพื่อเปลี่ยนกลุ่มหรือประเทศ หากไม่ประสงค์จะได้รับ
เงินลงทะเบียนคืน

ขั�นตอนในการเข้าร่วมโครงการ

กำ�หนดก�รปฐมนิเทศลงทะเบียนโครงก�รศึกษ�ภ�ษ�และวัฒนธรรม YES
ปีก�รศึกษ� 2019/2020 รุ่นที� 26/33

วันอ�ทิตย์ที� 26 สิงห�คม 2561 เวล� 07:00 – 15:00 น.

ณ ห้องบอลรูม ชั�น 6 โรงแรมไอยรินทร์ ตึกช้�ง (Tower A) ถ.พหลโยธิน กรุงเทพมห�นคร

** กำาหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามเหมาะสม **

ใบสมัครลงทะเบียนเข้�ร่วมก�รปฐมนิเทศลงทะเบียน

1. ชื�อ-สกุลนักเรียน: ........................................................................................................ รหัสสอบ: ................................ ระดับคะแนน TYES: ................................

2. โรงเรียน: ....................................................................................................................... ชั�น: ....................... มือถือ: ......................................................................

วันเดือนปีเกิด (ปี ค.ศ.) ............. / ............................ / ............. อ�ยุในวันที� 1 สิงห�คม 2562 ……………… ปี .................... เดือน
ผลก�รเรียนเฉลี�ย 3 ปี ล่�สุด (ปีที� 1) ……………...…………...…….... (ปีที� 2) ………..……………………………… (ปีที� 3) .......................................................
วิช�ที�ได้ต�ำ�กว่�เกรด 2 (ถ้�มี) ........................................................................................................................................................................................................

3. ก�รเข้�ร่วมง�น    รับฟังเบื�องต้นเพื�อพิจ�รณ�ก่อนเข้�ร่วมโครงก�ร
 ยืนยันสิทธิ�ในก�รเข้�ร่วมโครงก�รประเทศ ลำ�ดับที� 1) ......................................... กลุ่ม ............  ลำ�ดับที� 2) ......................................... กลุ่ม ............
 สำ�เน�ผลก�รเรียน 3 ปีย้อนหลัง  ประเภททุน: ...............................................   หลักฐ�นก�รรับทุน บุตรครู/บุตรข้�ร�ชก�ร

4. จำ�นวนผู้ติดต�มนักเรียน .......................... คน รวมทั�งหมด .......................... คน กรณีมีผู้ติดต�มม�กกว่� 1 ท่�น ชำ�ระค่�ใช้จ่�ยเพิ่ม 450 บ�ท/ท่�น

ลงชื�อ: .......................................................... นักเรียน  วันที�: .......................    ลงชื�อ: .......................................................... ผู้ปกครอง วันที�: .......................

หม�ยเหตุ: YES สงวนสิทธิ�ในก�รเปลี�ยนแปลงใดๆ รวมทั�งอัตร�สมทบทุนค่�ใช้จ่�ยห�กมีปัจจัยที�ทำ�ให้ค่�ใช้จ่�ยสูงขึ�นในก�รดำ�เนินก�รโดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บส่วงหน้�

ระดับคะแนน TYES จำ�นวนประเทศ ประเทศ

4.00 ขึ้นไป 19 ประเทศ USA, Canada, New Zealand, South Africa, Denmark, Italy, Finland, Norway, Sweden, Mexico, Portugal, 
Brazil, German, Japan, China, France, Switzerland, Spain, Austria

3.00 - 3.99 16 ประเทศ USA กลุ่ม 2, USA กลุ่ม 3, New Zealand, South Africa, Denmark, Italy, Finland, Norway, Sweden, Mexico, 
Portugal, German, China, France, Switzerland, Spain, Austria

2.00 - 2.99 7 ประเทศ USA กลุ่ม 3, New Zealand, South Africa, Mexico, Portugal, China, France

เกณฑ์คะแนน TYES เพื�อเข้�ร่วมโครงก�ร



ตารางสมทบทุนค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาภาษาและแลกเปลี�ยนวัฒนธรรม YES รุ่น 26/33 ปีการศึกษา 2019/2020

กลุ่มประเทศที�ใช้ภ�ษ�อังกฤษ ทุนค่�ใช้จ่�ย (บ�ท)

USA กลุ่ม 1 (วีซ่� J-1 แลกเปลี�ยน) 498,800 

USA กลุ่ม 2 (วีซ่� F-1 แลกเปลี�ยน) 648,800

USA กลุ่ม 3 (วีซ่� F-1 เลือกศึกษ�ต่อ) เริ�มต้น 658,000

Canada (ศึกษ�ต่อ) เริ�มต้น 848,000

New Zealand (เริ�มต้น 3 เทอม) เริ�มต้น 558,000

South Africa

   Johannesburg

   Cape Town

     - Exchange 1 ปีก�รศึกษ�

     - Exchange 1 เทอม 

     - Gap Year 3 เดือน (จบม.6 อ�ยุ 18 ปี)

315,000

415,000

278,000

238,000

กลุ่มประเทศที�ใช้ภ�ษ�เยอรมัน ทุนค่�ใช้จ่�ย (บ�ท)

Austria 440,000

Switzerland 520,000

German กลุ่ม 1
    10 เดือน
     5 เดือน
     3 เดือน

440,000
350,000
330,000

German กลุ่ม 2 (บังคับเรียนภ�ษ� 2 สัปด�ห์ ที� ตปท.) 486,800

กลุ่มประเทศที�ใช้ภ�ษ�ประจำ�ช�ติ ทุนค่�ใช้จ่�ย (บ�ท)

China (หอพัก) 398,800

Mexico, Portugal, Brazil, Spain 440,000

France
    10 เดือน
     5 เดือน
     3 เดือน

440,000
295,000
250,000

กลุ่ม A

Italy, Finland, Japan,
    10 เดือน
     5 เดือน
     3 เดือน (เฉพ�ะ Italy และ Finland)
     1 เดือน (เฉพ�ะ Japan)

398,000
288,000
238,000
148,000

กลุ่ม B

Italy, Denmark, Finland, Norway, Sweden
    10 เดือน
     5 เดือน
     3 เดือน

420,000
350,000
330,000

กำ�หนดก�รชำ�ระเงินสมทบทุน

งวดที� 1 เมื�อลงทะเบียน (สงวนสิทธิ�ไม่คืน) 25,000 บ�ท
งวดที� 2 เมื�อส่งใบสมัครน�น�ช�ติ (ตุล�คม) 175,000 บ�ท
งวดที่ 3  ที�เหลือทั�งหมดภ�ยในเดือนเมษ�ยน (จะมีจม.แจ้ง)

นโยบ�ยก�รคืนเงิน

• ห�กถูกปฎิเสธจ�กองค์กรในต่�งประเทศจะได้รับเงินคืน ยกเว้นค่�ลงทะเบียน
• กรณีที�มีก�รจัดส่งเอกส�รไปต่�งประเทศปรับ 25% ของทุนโครงก�รฯ
• กรณีที�มีก�รตอบรับเพลสเม้นท์/หรือมีก�รออกเอกส�รเพื�อยื่นขอวีซ่�ปรับ 

50% ของทุนโครงก�รฯ
• ไม่มีก�รคืนในกรณีใดๆ นอกเหนือจ�กที�ระบุข้�งต้น ยกเว้นกรณีตีวีซ่�ไม่ผ่�นซึ�ง 

จะมีก�รหักค่�ใช้จ่�ยต�มที�เกิดขึ�นจริงแล้วแต่ประเทศอุปถัมภ์

กำ�หนดก�รเดินท�ง

ประเทศนิวซีแลนด์ เดินท�ง มกร�คม, เมษ�ยน หรือกรกฎ�คม 2562
ประเทศอื�นๆ เดินท�ง สิงห�คม - กันย�ยน 2562
ระยะสั�น 1-5 เดือน เดินท�ง มกร�คม 2562

หม�ยเหตุ:

• คุณสมบัติต่�งๆ ในก�รเข้�ร่วมโครงก�รให้เป็นไปต�มประก�ศ
• กลุ่มที�ใช้ภ�ษ�ประจำ�ช�ติและภ�ษ�เยอรมัน ต้องมีพื�นฐ�นภ�ษ�นั�นๆ (เป็นไปต�ม 

เงื�อนไขขององค์กรในต่�งประเทศ)
• กรณีมีประเทศซำ��กัน จะจัดนักเรียนให้เต็มกลุ่ม A ก่อน แล้วจึงจะจัดกลุ่ม B
• โครงก�ร USA กลุ่ม 2, 3 ส�ม�รถรับนักเรียนที�มีอ�ยุ 13 ปีขึ�นไปได้ (ในวันเดินท�ง)
• ประเทศโซนยุโรปนักเรียนที�เข้�ร่วมฯ ต้องมีอ�ยุครบ 16 ปี ณ 20 มิ.ย. 2562

หม�ยเหตุ: YES สงวนสิทธิ�ในก�รเปลี�ยนแปลงใดๆ รวมทั�งอัตร�สมทบทุนค่�ใช้จ่�ยห�กมีปัจจัยที�ทำ�ให้ค่�ใช้จ่�ยสูงขึ�นในก�รดำ�เนินก�รโดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บส่วงหน้�

ค่�โครงก�รรวม

 จัดห�ครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนอุปถัมภ์ ในต่�งประเทศระยะเวล�โครงก�ร 
1 ปีก�รศึกษ�ประม�ณ 9-10 เดือนแล้วแต่ประเทศ (โดยองค์กรต่�งประเทศ 
กรณีเป็นโครงก�รระยะสั�นจะมีระบุไว้)

 ค่�วีซ่�ก�รดำ�เนินก�ร และค่�ตั�วเครื�องบินไปกลับ (ชั�นประหยัด) พร้อมจัดส่ง
นักเรียนที�สน�มบิน ยกเว้น USA กลุ่ม 3, Canada และ New Zealand ไม่
รวมตั�วเครื�องบิน

 ค่�ประกันสุขภ�พและอุบัติเหตุตลอดระยะเวล�โครงก�ร
 ปฐมนิเทศในประเทศอุปถัมภ์ (arrival orientation)
 กิจกรรมแคมป์ในประเทศอุปถัมภ์ (ฝรั�งเศส และ ญี�ปุ�น) ไม่ส�ม�รถ Refund 

ได้กรณีไม่ได้เข้�ร่วมกิจกรรม
 ปฐมนิเทศลงทะเบียน กิจกรรมเข้�ค่�ย 2 คืน 3 วัน ปฐมนิเทศก่อนเดินท�ง 

และปัจฉิมนิเทศพร้อมรับประก�ศนียบัตร หลังจบโครงก�ร
 เฉพ�ะโครงก�ร Gap Year โครงก�รจัดห�ครอบครัวอุปถัมภ์ และองค์กร

อุปถัมภ์ ให้นักเรียนได้ฝึกก�รเป็นอ�ส�สมัคร เช่นศูนย์ health care, sports, 
arts & culture, homeless เป็นต้น

 ก�รประส�นง�นและให้คำ�ปรึกษ�ตลอดระยะเวล�ในโครงก�ร
 เจ้�หน้�ที�ปรึกษ�ประจำ�ท้องถิ�นเพื�อดูแลนักเรียน
 ช่วยเหลือนักเรียนในก�รเทียบชั�นเรียนเมื�อเดินท�งกลับ

ค่�โครงก�รไม่รวม

 ค่�ทำ�หนังสือเดินท�ง
 ค่�แปลเอกส�รเพื�อก�รขอวีซ่�
 ค่�ตรวจสุขภ�พและวัคซีน
 ค่�ใช้จ่�ยส่วนตัวเช่น ค่�เรียนพิเศษ ค่�ร่วมกิจกรรมในโรงเรียน
 ค่�อ�ห�รกล�งวันที�โรงเรียน
 ค่�ใช้จ่�ยอื�นใดที�นอกเหนือจ�กที�ระบุไว้

ค่�โครงก�รรวม

ค่�โครงก�รไม่รวม

กำ�หนดก�รชำ�ระเงินสมทบทุน

นโยบ�ยก�รคืนเงิน

กำ�หนดก�รเดินท�ง


