ประกาศรับสมัคร

สอบชิงทุนเต็มจำ�นวน รุ่น 28

ประเทศสหรัฐอเมริกา อิตาลี และแอฟริกาใต้
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ YES
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ปี 2021/2022

Don’t just dream. Make it happen. Go Exchange.
องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน YES เป็นองค์กรเอกชนในประเทศไทยดำ�เนินการโดยไม่แสวงหาผลกำ�ไร ทำ�หน้าที่เป็นตัวแทนของ
เยาวชนและผู้ปกครอง เพื่อประสานงานกับองค์การแลกเปลี่ยนเยาวชนในต่างประเทศกว่า 19 ประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา
นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน และอีกหลากหลายประเทศทั่วโลก
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีครึ่ง เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมด้วยประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตในประเทศต่าง ๆ เช่น อเมริกา แคนาดา แอฟริกาใต้
ญี่ปุ่น หรือนิวซีแลนด์ เป็นต้น โดยโครงการฯ จัดหาโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนระดับ High School ในท้องถิ่นและจัดให้นักเรียนพักกับ
ครอบครัวอุปถัมภ์ของโครงการที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี โดยนักเรียนไม่ต้องกลับมาเรียนซํ้าชั้นตามระเบียบการขอเทียบชั้นเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนเป็นสำ�คัญ

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
“มั่นคง มั่นใจ เลือกไป ทุน YES”

คุณสมบัติ:

นักเรียนชั้น ม.3 – 5 อายุ 15 – 18.6 เดือน เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี

รับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ตุลาคม 2563
สอบ:
พร้อมกันทั่วไทย วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 10.30 น.
หมายเหตุ

กำ�หนดการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19
รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่เอกสารระเบียบการรับสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ YES รุ่น 35

ขั้นตอนการสมัครสอบทุนเต็มจำ�นวน รุ่น 28
1. ขอระเบียบการ / ใบสมัครได้ที่:- สำ�นักงาน YES, ศูนย์ประสานงาน YES (โรงเรียน, กวดวิชาทั่วไทย) และอาสา YES ทั่วไป หรือ
ดาวน์โหลดได้ที่ www.yesthailand.org
2. สมัครผ่านศูนย์ประสานงาน YES / สนามสอบ YES ชำ�ระค่าสมัครสอบ 200 บาทที่อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ จากนั้นเลือก
ดำ�เนินการเพียง 1 วิธีเท่านั้น โดยกรอกใบสมัครและส่งใบสมัครที่อาจารย์ หรือกรอกสมัครออนไลน์โดยระบุชื่ออาจารย์ให้ชัดเจน
3. กรณีที่ไม่มีศูนย์ประสานงาน YES ในพื้นที่ ให้นักเรียนสมัครออนไลน์ https://is.gd/uvPVw6 พร้อมชำ�ระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
200 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีนายอาคม   ริมทอง เลขที่บัญชี 039-7-13056-8 สาขาบุญถาวรเกษตรนวมินทร์ จากนั้นส่งสำ�เนาการโอนเงินที่ Line: @yesthailand พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุลผู้สมัคร
4. สนามสอบ ตรวจสอบรายชื่อที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในเช้าวันสอบ กรณีสมัครออนไลน์ ตรวจสอบรายชื่อและสนามสอบ
ได้ที่ www.yesthailand.org ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป (เฉพาะผู้ที่ชำ�ระค่าสมัครสอบมาแล้วเท่านั้น)
5. เอกสารที่ใช้ในการสอบ บัตรประจำ�ตัวนักเรียน หรือ บัตรประจำ�ตัวประชาชน  มาแสดงในวันสอบ  ** แต่งกายชุดนักเรียนเข้าสอบ **
การทดสอบ:
สนามสอบ:
ห้องสอบ:
สิ่งที่ใช้ในการสอบ:

TYES เป็นข้อสอบมาตรฐานปรนัยภาษาอังกฤษ เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป จำ�นวน 150 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
คือ Conversation 50 ข้อ Structure 50 ข้อ Reading 50 ข้อ เพื่อวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการอ่าน และ
การเขียนรวม 90 นาที
สอบถามได้ที่ Line ID: @yesthailand
เช็คห้องสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในเช้าวันสอบ
1) ดินสอ 2B หรือมากกว่า   2) ยางลบ   3) บัตรประชาชนหรือบัตรประจำ�ตัวนักเรียน
หมายเหตุ: YES ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES (http://www.yesthailand.org)

ปฏิทินการรับสมัครและสอบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 28/35
รายละเอียด
รับสมัคร
สอบพร้อมกันทั่วไทย
ประกาศผลสอบทุน “ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES” รุ่น 35 สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วม
โครงการได้ทันที**
รายงานตัว / ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ รุ่น 35
ประกาศรายชื่อ (เฉพาะผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด 100 คน*
สอบสัมภาษณ์รอบแรก เฉพาะผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด 100 คน
ประกาศรายชื่อ (เฉพาะผู้ที่มีคะแนนสัมภาษณ์สูงสุด 10 คน*
สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกทุนเต็มจำ�นวนรอบสุดท้าย
ประกาศผลทุน “ยุวทูต YES” ทุน “ยอดเยี่ยม YES” รุ่น 28*
ปฐมนิเทศลงทะเบียน รุ่น 28/35 ณ โรงเรียนยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร***

วันที่
บัดนี้ – วันที่ 16 ตุลาคม 2563
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
11 พฤศจิกายน 2563
14 พฤศจิกายน 2563
18 พฤศจิกายน 2563
21 พฤศจิกายน 2563
25 พฤศจิกายน 2563
28 พฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ
* ประกาสผลสอบและประกาศรายชื่อ ตรวจสอบได้ที่ www.yesthailand.org 15.00 น. เป็นต้นไป
** ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตรวจสอบผลสอบแล้วดาวน์โหลดใบสมัครลงทะเบียนแนบผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง พร้อมค่าลงทะเบียน
*** จะดำ�เนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย

แนะนำ�ทุน YES
ที่
1
2
3
4

ประเภททุน
ทุนเต็มจำ�นวน “ทุนยุวทูต YES” (3 ทุน)
ทุน “ยอดเยี่ยม YES”
      รับทุนส่วนลด 60,000 บาท (จำ�นวน 7 ทุน)
ทุน “ดีเด่น YES”
      รับทุนส่วนลด 30,000 บาท (จำ�นวน 10 ทุน)
ทุน “ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES” ทุนสมทบ (150
ทุน) *สำ�หรับนักเรียนที่เป็นบุตร-ธิดา ข้าราชการและ
รัฐวิสาหกิจ รับทุนส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท (30 ทุน)
เฉพาะที่เลือกเข้าร่วมโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา
กลุ่ม 1 และแอฟริกาใต้เท่านั้น

ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
สหรัฐอเมริกา อิตาลี และแอฟริกาใต้
สหรัฐอเมริกา อิตาลี แอฟริกาใต้ และ
ฝรั่งเศส

กำ�หนดการสมัครและสอบ
รับสมัคร – 16 ตุลาคม 2563
สอบ วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 – 10.30 น.

สหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์, แอฟริกาใต้, สมั ค รสอบได้ ตั้ ง แต่ บั ด นี้ เ ป็ น ต้ น ไป
เยอรมัน, ฝรั่งเศส, จีน, ญี่ปุ่น, เดนมาร์ก, หรือจนกว่าโควตาเต็ม
อิตาลี, ฟินแลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน, การสมัครและสอบโดยระบบออนไลน์
ออสเตรีย, สวิสเซอร์แลนด์, ไอร์แลนด์,
สเปน, ออสเตรเลีย, อังกฤษ และแคนาดา

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกทุนเต็มจำ�นวนและทุนยอดเยี่ยม
1.
2.
3.

4.

YES จะใช้ข้อสอบ TYES ในการคัดเลือกเยาวชนทั่วประเทศไทยจากทั้งหมดที่ร่วมสมัครสอบโดยพิจารณาจากผู้ที่สามารถทำ�คะแนนได้
สูงสุด 100 คนแรก
การเข้าสอบสัมภาษณ์รอบแรกและรอบสุดท้ายนั้น  YES จะคัดเลือกนักเรียนที่มีผลสอบ TYES 100 อันดับแรกทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกให้
เหลือ 10 คนตามลำ�ดับแบ่งออกเป็นทุน“ยุวทูต” 3 ทุน และทุน “ยอดเยี่ยม YES” 7 ทุน โดยพิจารณาเฉพาะผลสอบสัมภาษณ์เท่านั้น
โดย YES ไม่นำ�คะแนน TYES มาถัวเฉลี่ยคิดรวมด้วย เนื่องจากผลสัมภาษณ์ทำ�ให้ได้เข้าใจผู้สมัครแต่ละรายและมีเหตุผลสนับสนุนดังนี้
3.1.1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ติดหนึ่งในร้อยทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแข่งขันสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโดยไม่ค�ำ นึงถึงว่านักเรียน
มีคะแนน TYES มากกว่า   หรือน้อยกว่า
3.1.2 เพื่อเฟ้นหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการรับทุนนอกเหนือจากความสามารถทางด้านวิชาการและภาษาอังกฤษแล้ว
ต้องพิจารณาถึง
คุณสมบัติสำ�คัญดังต่อไปนี้เป็นเช่น อุปนิสัยและทัศนคติ การวางตัวและการแสดงความคิดเห็น ความกล้าแสดงออก ฯลฯ
ความรอบรู้เกี่ยวกับข้อมูลขององค์กร YES และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และความเป็นไปในปัจจุบัน และ ฯลฯ
หมายเหตุ: YES ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YOUTH EXCHANGE SCHOLARSHIP

ตารางสมทบทุนค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม YES รุ่น 35 ปีการศึกษา 2021/2022
(รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ โรงเรียนและครอบครัวอุปภัมภ์ ฯลฯ)

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
AUSTRALIA / NEW ZEALAND
(8 สัปดาห์)
ENGLAND
IRELAND
USA กลุ่ม 1 (Visa J-1 แลกเปลี่ยน)
1 เทอม
1 ปีการศึกษา (ราคาเต็ม 498,800)
USA กลุ่ม 2 (Visa F-1 แลกเปลี่ยน)
SOUTH AFRICA
Johannesburg 1 ปีการศึกษา (ราคาเต็ม 315,000)
Cape Town 1 เทอม
Cape Town 1 ปีการศึกษา (ราคาเต็ม 415,000)

กำ�หนดเดินทาง
มีนาคม 64
มิถุนายน 64
กันยายน 64
กันยายน 64

ทุนค่าใช้จ่าย (บาท)
218,800

มกราคม 64
สิงหาคม 64
สิงหาคม 64

298,800
456,800
550,000

กรกฎาคม 64
กรกฎาคม 64
กรกฎาคม 64

280,000
278,000
380,000

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน
AUSTRIA
GERMAN
SWITZERLAND

กำ�หนดเดินทาง
สิงหาคม 64
สิงหาคม 64
สิงหาคม 64

ทุนค่าใช้จ่าย (บาท)
398,800
398,800
488,000

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาประจำ�ชาติ
CHINA (หอพัก)
DENMARK, NORWAY, SWEDEN
10 เดือน (ราคาเต็ม 420,000)
FINLAND, JAPAN
10 เดือน
5 เดือน (JP เดินทางเมษายน 64)
3 เดือน (JP เดินทางเมษายน 64)
FRANCE
10 เดือน (ราคาเต็ม 440,000)
5 เดือน
3 เดือน
ITALY
10 เดือน (ราคาเต็ม 398,000)
5 เดือน
3 เดือน
SPAIN

กำ�หนดเดินทาง
สิงหาคม 64

ทุนค่าใช้จ่าย (บาท)
388,000

สิงหาคม 64

398,000

สิงหาคม 64
มกราคม 64
มกราคม 64

398,000
288,000
238,000

สิงหาคม 64
สิงหาคม 64
สิงหาคม 64

405,000
295,000
250,000

สิงหาคม 64
สิงหาคม 64
มกราคม 64
สิงหาคม 64

363,000
288,000
238,000
440,000

738,000
568,000

โครการศึกษาต่อ เลือกเรียน 1 ปี หรือมากกว่า
กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
กำ�หนดเดินทาง
AUSTRALIA
สิงหาคม 64
CANADA (ศึกษาต่อ)
สิงหาคม 64
NEW ZEALAND (เริ่มต้น 3 เทอม) เลือกเดินทาง
มกราคม 64
เดือนมกราคม, เมษายน หรือกรกฎาคม
USA (Visa F-1 เลือกศึกษาต่อ)
สิงหาคม 64
*** ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ***
หมายเหตุ: YES ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทุนค่าใช้จ่าย (บาท)
590,000
เริ่มต้น 848,000
เริ่มต้น 487,000
เริ่มต้น 658,000

กำ�หนดการชำ�ระเงินสมทบทุน
งวดที่ 1 เมื่อลงทะเบียน (สงวนสิทธิ์ไม่คืนไม่ว่า
กรณีใดๆ) จำ�นวน 25,000 บาท
งวดที่ 2 เมื่อจัดส่งเอกสาร Application จำ�นวน
175,000 บาท
งวดที่ 3 ส่วนที่เหลือทั้งหมดภายในเดือนเมษายน
(จะมีจดหมายแจ้ง)
นโยบายการคืนเงิน
1. หากถูกปฎิเสธจากองค์กรในต่างประเทศจะ
ได้รับเงินคืน ยกเว้นค่าลงทะเบียน
2. กรณีที่มีการจัดส่งเอกสารไปต่างประเทศปรับ
25% ของทุนโครงการ
3. กรณี ที่ มี ก ารตอบรั บ เพลสเม้ น ท์ / หรื อ มี ก าร
ออกเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าปรับ 50% ของทุน
โครงการ
4. ไม่มีการคืนในกรณีใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุ
ข้างต้น ยกเว้นกรณีวีซ่าไม่ผ่านซึ่งจะมีการหัก
ค่าใช้จ่าย 40,000 บาท และค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้นจริงแล้วแต่ประเทศอุปถัมภ์
5. กรณีมีเหตุสุดวิสัย ซื่งอาจจะทำ�ให้ไม่สามารถ
เดินทางได้ เช่น โรคระบาด เหตุจลาจล ภัย
พิบัติ หรืออื่นๆ เงื่อนไขเป็นไปตามสัญญา
โครงการฯ

Apply Online

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YOUTH EXCHANGE SCHOLARSHIP
ค่าใช้จ่ายโครงการรวม
1. จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ที่ดูแลนักเรียนเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวและ
โรงเรียนอุปถัมภ์ในต่างประเทศตลอดระยะเวลาในโครงการ
2. ค่าวีซ่า ค่าดำ�เนินการ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) ประเทศที่ไม่
รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ คือโครงการศึกษาต่อ Australia, Canada,
New Zealand, USA
3. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาในโครงการ
กิจกรรมเด่น ห้ามพลาดนะคะ!!!
4. ปฐมนิเทศในประเทศอุปถัมภ์ (Arrival Oreientation)
5. กิจกรรมแคมป์ในประเทศอุปถัมภ์ เช่น ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น และประเทศ
อื่นๆ ไม่สามารถ Refund ได้ ในกรณีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
6. กิจกรรมปฐมนิเทศลงทะเบียน เพื่อแนะนำ�โครงการ, การเทียบชั้นเรียน,
การจัดทำ�ชุดใบสมัครนานชาติ และพบกับศิษย์เก่า YES
7. กิจกรรมสัมภาษณ์และฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ
ตั้งแต่ลงทะเบียนจนกว่าจะเดินทาง เพื่อฝึกความพร้อมในการสื่อสาร
8. กิจกรรม Workshop (Day Camp) 4 วัน (ไป-กลับ) โดยวิทยากรชาวต่างชาติ
และชาวไทย ฝึกภาษา, ประวัติศาสตร์นานาชาติ ทำ�อาหาร และวัฒนธรรม
ไทย วิถีพุทธสำ�หรับนักเรียนแลกเปลี่ยน
9. ค่าย YES Camp 3 วัน 2 คืน เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในต่าง
ประเทศ ระเบียบ วินัย ความอดทน การช่วยเหลือตนเองและฝึกการอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่น เรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ เช่น งาน Prom, Costume
day, งานบงโอโดริในญี่ปุ่น และคริสต์มาสของประเทศต่างๆ โดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ และศิษย์เก่า YES (Returnee) จากประเทศต่างๆ
10. กิจกรรม Workshop ออนไลน์ โดยจัด Meeting ตามกลุ่ม
11. ประชุมผู้ปกครองก่อนเดินทาง แนะนำ�เรื่องกฎระเบียบ การเดินทางต่างๆ
และแนะนำ�เกี่ยวกับการเงินโดยเจ้าหหน้าที่จากธนาคาร
12. ปัจฉิมนิเทศ แนะนำ�การกลับเข้าเรียน ช่วยเหลือนักเรียนในการเทียบชั้น
เรียนเมื่อเดินทางกลับพร้อมรับประกาศนียบัตรหลังจบโครงการ และเดิน
ทางกลับประเทศไทยแล้ว
13. เข้าร่วมกิจกรรม YES Alumni สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า (Day Trip) เช่น
โครงการปันน้ำ�ใจ, กิจกรรมเพื่อสังคม, ท่องเที่ยว ฯลฯ
14. นักเรียนจะได้รับเสื้อยืด YES เพื่อใส่ในวันเดินทาง และซองพลาสติก
สำ�หรับใส่พาสปอร์ตและเอกสารเดินทางต่างๆ

เครือข่าย YES

15. เจ้าหน้าที่ YES จัดส่งนักเรียนที่สนามบิน แนะนำ�การเดินทางให้กับนักเรียน
ตลอดจนดูแล ให้คำ�แนะนำ� ประสานงานช่วยเหลือดตลอดระยะเวลาใน
โครงการ
16. ผู้ประสานงานประจำ�ท้องถิ่น ดูแลให้คำ�ปรึกษาและช่วยเหลือตลอดระยะ
เวลาในโครงการ
ค่าโครงการไม่รวม
1. ค่าทำ�หนังสือเดินทาง
2. ค่าแปลเอกสารเพื่อขอวีซ่า, ค่าตรวจสุขภาพและวัคซีน (ถ้ามี)
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าเรียนพิเศษ ค่าร่วม
กิจกรรมในโรงเรียน ค่าชุดฟอร์มของโรงเรียน ค่าอาหารกลางวันและค่าใช้
จ่ายอื่นๆ
4. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้
หมายเหตุ:
* ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าใช้จ่ายโครงการตามความเหมาะสม หากมี
ปัจจัยภายนอกทำ�ให้ค่าใช้จ่ายโครงการสูงขึ้น
** ในบางประเทศจะมีการทดสอบและสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและภาษา
ของประเทศนั้นๆ YES จะแจ้งให้นักเรียนทราบเป็นรายบุคคล กรณีนักเรียนไม่ผ่าน
การสัมภาษณ์ จะได้รับเงินลงทะเบียนคืน
*** กิจกรรมข้อ 4 - 13 YES สามารถปรับเปลี่ยนหรืองดกิจกรรมใดโดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
พี่ติ่ง
081 638 9706
พี่อุ้ย
089 685 0944
พี่หน่อย 063 878 8859
พี่ม่อน
081 345 0532
พี่อรทัย 084 673 0744

•
•
•

English Program
กรุงเทพมหานคร
www.yes.ac.th

โครงการอื่น ๆ

Summer 4 สัปดาห์ 129,800฿
อายุ 12 - 27 ปี UK, USA, Canada
Exchange Group 233,900฿
อายุ 13 - 18 ปี UK, New Zealand
ศึกษาต่อต่างประเทศ (Full Fee) เริ่มต้น 550,000฿
อายุ 14 - 18.5 ปี USA, New Zealand

เรียนฟรีทุกระดับชั้น
อุบลราชธานี

www.boyschool.org

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม วายอีเอส ประเทศไทย
โทร 02 508 0099, info@yesthailand.org

