
   08:00 - 08:30 ลงทะเบียน และรับเอกสาร
- นักเรียนที่ชำาระค่าลงทะเบียนแล้ว ให้แสดงใบ TYES และใบ PAY-IN เพื่อรับเอก
สาร Application
- นักเรียนที่ต้องการรับฟังข้อมูลเบื้องต้น แสดงใบตอบรับเข้าร่วมงาน
- ชมนิทรรศการ YES และพบปะศิษย์เก่า YES ตามประเทศอุปถัมภ์

   08:30 - 09:00 เปิดงานและชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับ YES

   09:00 - 09:30 “เด็ก YES หัวใจไทย ก้าวไกล สู่สากล - เด็กไทยยุค 4.0 โดยวิทยากรพิเศษ

   09:30 - 10:00 “เยาวชนได้อะไรจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน YES” พบกับครอบครัวเยส จาก
ประเทศอเมริกา และประเทศอื่นๆ

   09:50 - 10:00 พักเบรค

   10:00 – 10:30 แนะแนวหลักเกณฑ์การเทียบชั้นของนักเรียนแลกเปลี่ยน โดย
- อ.จารุณี มโนรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
- อ.ดร.นภาพร แก้วพันนา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

   10:30 - 11:00 แนะนำาการจัดทำาใบสมัครนานาชาติ (Application)

   11:00 - 12:25 พบปะศิษย์เก่า YES ตามประเทศอุปถัมภ์ จากหลากหลายประเทศ

   12:30  ปิดการปฐมนิเทศลงทะเบียน

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

2. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีนายอาคม ริมทอง เลขที่
บัญชี 039-7-12362-1 สาขาบุญถาวร เกษตร-นวมินทร์ 

3. ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการชำาระเงินมาที่ Line Id: @yesthailand  
หรืออีเมล์: info@yesthailand.org ภายใน 15 สิงหาคมนี้

4. นักเรียนที่จะขอรับทุนตามเกณฑ์คะแนน (ทุนส่วนลด 35,000-55,000 
บาท) สามารถเข้าร่วมโครงการได้เฉพาะอเมริกา กลุ่ม 1,ฝรั่งเศส, แอ
ฟริกาใต้ แนะอิตาลีเท่านั้น

 4.1 ทุนบุตรครู/ทุนบุตรข้าราชการ (ทุนส่วนลด 10,000 บาท) กรุณา
แนบหลักฐานสำาเนาบัตรข้าราชการ และสำาเนาสูติบัตรนักเรียน
4.2 พิเศษ!!! ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 
2562 รับทุนส่วนลดเพิ่ม 15,000 บาท

5. กรณีพิจารณาผลการเรียนแล้ว มีการปฎิเสธ หรือไม่ได้กลุ่มประเทศ
ที่เลือก เนื่องจากโควต้าเต็มหรือคุณสมบัติไม่ครบจะแจ้งให้ทราบก่อน
การปฐมนิเทศ เพื่อเปลี่ยนกลุ่มหรือประเทศ หากไม่ประสงค์จะได้รับ
เงินลงทะเบียนคืน

ขั�นตอนในการเข้าร่วมโครงการ

กำ�หนดก�รปฐมนิเทศลงทะเบียนโครงก�รศึกษ�ภ�ษ�และวัฒนธรรม YES
ปีก�รศึกษ� 2020/2021 รุ่นที� 27/34

ณ ห้องประชุม ชั�น 3 อ�ค�ร ARTISTARN (4) โรงเรียนยุวทูตศึกษ� บึงกุ่ม กรุงเทพมห�นคร

วันเส�ร์ที� 17 สิงห�คม 2562 เวล� 08:00 – 12:30 น. (ไม่เสียค่�ใช้จ่�ยในก�รเข้�ร่วมง�น)

** กำาหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามเหมาะสม **

ใบสมัครลงทะเบียนนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 27/34

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

2. โรงเรียน: ................................................................................... ชั�น: ....................... โทร (นักเรียน / ผู้ปกครอง): ......................................................................

วันเดือนปีเกิด (ปี ค.ศ.) ............. / ............................ / ............. อ�ยุในวันที� 1 สิงห�คม 2563 ……………… 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 (ไม่เสียค่�ใช้จ่�ยใดๆ)

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

3.3 ขึ้นไป 22 ประเทศ USA, Australia, New Zealand, South Africa, Canada, England, Ireland, Austria, Switzerland, German, 
China, Mexico, Portugal, Brazil, Spain, France, Italy, Finland, Japan, Denmark, Norway, Sweden

2.3 - 3.2 13 ประเทศ USA กลุ่ม 2, Australia, New Zealand, South Africa, Austria, Switzerland, German, China, Mexico, Portu-
gal, Spain, France, Italy

 2.2 3 ประเทศ เฉพาะโครงการศึกษาต่อ USA กลุ่ม 3, New Zealand, South Africa

เกณฑ์คะแนน TYES เพื�อเข้�ร่วมโครงก�ร



ตารางสมทบทุนค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาภาษาและแลกเปลี�ยนวัฒนธรรม YES รุ่น 27/34 ปีการศึกษา 2020/2021

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

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ 

(นักเรียนแลกเปลี่ยน)

กำาหนดเดินทาง ทุนค่าใช้จ่าย 
(บาท)

Australia / New Zealand (Exchange)
ประมาณ 2 เดือน (8 สัปดาห์) มีนาคม 63 218,800

USA กลุ่ม 1 (Visa J-1 แลกเปลี่ยน)
Exchange 1 เทอม
Exchange 1 ปีการศึกษา

มกราคม 63
สิงหาคม 63

298,800
498,800

USA กลุ่ม 2 (Visa F-1 แลกเปลี่ยน)
กลุ่ม A
กลุ่ม B

สิงหาคม 63
สิงหาคม 63

550,000
648,800

South Africa
Johannesburg 
Cape Town  Exchange 1 เทอม
Cape Town  Exchange 1 ปีการศึกษา

กรกฎาคม 63
กรกฎาคม 63
กรกฎาคม 63

315,000
278,000
415,000

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ 

(ศึกษาต่อ เลือกเรียน 1 ปี หรือมากกว่า)

กำาหนดเดินทาง ทุนค่าใช้จ่าย 
(บาท)

USA กลุ่ม 3 (Visa F-1 เลือกศึกษาต่อ) สิงหาคม 63 เริ่มต้น 658,000

Canada (ศึกษาต่อ) สิงหาคม 63 เริ่มต้น 512,800

England สิงหาคม 63 698,000

Ireland สิงหาคม 63 598,000

New Zealand (เริ่มต้น 3 เทอม เลือกเดิน

ทางเดือนมกราคม, เมษายน หรือ กรกฎาคม)

มกราคม 63 เริ่มต้น 558,000

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน กำาหนดเดินทาง ทุนค่าใช้จ่าย 
(บาท)

Austria สิงหาคม 63 440,000

Switzerland สิงหาคม 63 520,000

German สิงหาคม 63 486,000

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาประจำาชาติ กำาหนดเดินทาง ทุนค่าใช้จ่าย 
(บาท)

China (หอพัก) สิงหาคม 63 388,000

Mexico, Portugal, Brazil, Spain สิงหาคม 63 440,000

France
 10 เดือน
 5 เดือน
 3 เดือน

สิงหาคม 63
สิงหาคม 63
สิงหาคม 63

440,000
295,000
250,000

กลุ่ม A

Italy, Finland, Japan
 10 เดือน
 5 เดือน (JP เดินทางเมษายน 63)
 3 เดือน (เฉพาะ Italy และ Finland)

สิงหาคม 63
สิงหาคม 63
มกราคม 63

398,000
288,000
238,000

กลุ่ม B

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

สิงหาคม 63
สิงหาคม 63
มกราคม 63

420,000
350,000
330,000

หมายเหตุ: * ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าใช้จ่ายโครงการตามความเหมาะสม หากมีปัจจัยภายนอกทำาให้ค่าใช้จ่ายโครงการสูงขึ้น
   ** ในบางประเทศจะมีการทดสอบและสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศนั้นๆ YES จะแจ้งให้นักเรียนทราบเป็นรายบุคคล กรณีนักเรียนไม่ผ่านการสัมภาษณ์ จะได้รับเงินลงทะเบียนคืน

ค่าใช้จ่ายโครงการรวม

 จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ที่ดูแลนักเรียนเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน
อุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาโครงการ เริ่มต้น 6 สัปดาห์ - 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 
8 – 10 เดือน) แล้วแต่ประเทศ โดยองค์กรต่างประเทศ กรณีเป็นโครงการระยะสั้นจะมี
ระบุไว้

 ค่าวีซ่า ค่าดำาเนินการ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) ประเทศที่ไม่รวมค่าตั๋วเครื่อง
บินไป-กลับ คือ USA กลุ่ม 3, Canada, England, Ireland, Australia, New Zealand 

 ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาในโครงการ

 ปฐมนิเทศในประเทศอุปถัมภ์ (Arrival Oreientation)

 กิจกรรมแคมป์ในประเทศอุปถัมภ์ เช่น ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ ไม่สามารถ 
Refund ได้ ในกรณีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

 กิจกรรมปฐมนิเทศลงทะเบียน เพื่อแนะนำาโครงการ, การเทียบชั้นเรียน, การจัดทำาชุดใบ
สมัครนานาชาติ และพบกับศิษย์เก่า YES

 กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษา (Day Camp) 1 สัปดาห์ (ไป-กลับ) Workshop 
ฝึกภาษา, ทำาอาหาร ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนานาชาติ เช่น งาน Prom, Costume 
day, งานบงโอโดริในญี่ปุ่น และคริสต์มาสของประเทศต่างๆ 

 YES Camp 3 วัน 2 คืน เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ระเบียบ วินัย 
ความอดทน การช่วยเหลือตนเองและฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
และศิษย์เก่า YES (Returnee) จากประเทศต่างๆ

 นักเรียนจะได้รับเสื้อยืด YES เพื่อใส่ในวันเดินทาง และซองพลาสติกสำาหรับใส่พาสปอร์ต
และเอกสารเดินทางต่างๆ

 เจ้าหน้าที่ YES จัดส่งนักเรียนที่สนามบิน แนะนำาการเดินทางให้กับนักเรียน ตลอดจนดูแล 
ให้คำาแนะนำา ประสานงานช่วยเหลือดตลอดระยะเวลาในโครการ

 ประชุมผู้ปกครองก่อนเดินทาง แนะนำาเรื่องกฎระเบียบ การเดินทางต่างๆ และแนะนำา
เกี่ยวกับการเงินโดยเจ้าหน้าที่จากธนาคาร

 ผู้ประสานงานประจำาท้องถิ่น ดูแลให้คำาปรึกษาและช่วยเหลือตลอดระยะเวลาในโครงการ

 ปัจฉิมนิเทศ แนะนำาการกลับเข้าเรียน ช่วยเหลือนักเรียนในการเทียบชั้นเรียนเมื่อเดินทาง
กลับพร้อมรับประกาศนียบัตรหลังจบโครงการ และเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว

ค่าโครงการไม่รวม

 ค่าทำาหนังสือเดินทาง

 ค่าแปลเอกสารเพื่อขอวีซ่า, ค่าตรวจสุขภาพและวัคซีน (ถ้ามี)

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าเรียนพิเศษ ค่าร่วมกิจกรรมใน
โรงเรียน ค่าชุดฟอร์มของโรงเรียน ค่าอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้

งวดที่ 1 เมื่อลงทะเบียน (สงวนสิทธิ์ไม่คืน) 25,000 บาท
งวดที่ 2 เมื่อส่งใบสมัครนานาชาติ (ตุลาคม) 175,000 บาท
งวดที่ 3  ที่เหลือทั้งหมดภายในเดือนเมษายน (จะมีจม.แจ้ง)

 หากถูกปฎิเสธจากองค์กรในต่างประเทศจะได้รับเงินคืน ยกเว้นค่าลงทะเบียน
 กรณีที่มีการจัดส่งเอกสารไปต่างประเทศปรับ 25% ของทุนโครงการฯ
 กรณีที่มีการตอบรับเพลสเม้นท์/หรือมีการออกเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าปรับ 50% ของทุนโครงการฯ
 ไม่มีการคืนในกรณีใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ยกเว้นกรณีตีวีซ่าไม่ผ่านซึ่งจะมีการหักค่าใช้

จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงแล้วแต่ประเทศอุปถัมภ์

หมายเหตุ:
 คุณสมบัติต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามประกาศ
 กลุ่มที่ใช้ภาษาประจำาชาติและภาษาเยอรมัน ต้องมีพื้นฐานภาษานั้นๆ (เป็นไปตามเงื่อนไขของ

องค์กรในต่างประเทศ)
 กรณีมีประเทศซำ้ากัน จะจัดนักเรียนให้เต็มกลุ่ม A ก่อน แล้วจึงจะจัดกลุ่ม B
 โครงการ USA กลุ่ม 2, 3 สามารถรับนักเรียนที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไปได้ (ในวันเดินทาง)
 ประเทศฟินแลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน และเดนมาร์กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุครบ 16 ปี 

ณ. วันที่ 20 มิถุนายน 2563

ค่าโครงการไม่รวม

กำาหนดการชำาระเงิน

นโยบายการคืนเงิน

ค่าโครงการรวม


