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ลักษณะโครงการและประโยชน์ที่จะได้รับ

	 โครงการ	 High	 School	 Exchange	 Program	 เปิดโอกาสให้นักเรียนที่

มีอายุระหว่าง	 15	ปี	 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน	 18	ปีครึ่ง	 ได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม

ด้วยประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตในประเทศต่างๆ	 เช่น	 อเมริกา	 แคนาดา	

แอฟริกาใต้	ญี่ปุ่น	หรือนิวซีแลนด์	เป็นต้น	โดยโครงการฯ	จัดหาโรงเรียนรัฐบาล

หรือเอกชนระดับ	High	School	ในท้องถิ่นและจัดให้นักเรียนพักกับครอบครัว

อุปถัมภ์ของโครงการที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี	 โดยนักเรียนไม่ต้องกลับมา

เรียนซํ้าชั้นตามระเบียบการขอเทียบชั้นเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ	 ทั้งนี้ขึ้น

อยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนเป็นสําคัญ

	 ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการฯ	 นักเรียนจะได้ศึกษาในระดับ	 High	 School	 

ระหว่างมัธยม	 4	 –	 6	 โดยปกตินักเรียนจะได้เรียนในชั้นถัดไปจากที่เรียนจบ 

ในเมืองไทย	 แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของโรงเรียนในต่างประเทศ	 ซึ่งอาจ 

พิจารณาลดชั้นได้	 โดยนักเรียนก็จะได้เรียนวิชาหลักๆ	 เช่น	 อังกฤษ	

คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	ฯลฯ	และเข้าร่วมในกิจกรรมหรือชมรวมต่างๆ	ของ

โรงเรียน	 ซึ่งครอบครัวอุปถัมภ์ในท้องถิ่นจะเป็นครอบครัวอาสาสมัครที่ช่วย

ดูแลนักเรียนในเรื่องต่างๆ	 เสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว	 เช่น	 อาหาร

เช้าและเย็น,	 ให้คําปรึกษาในเรื่องต่างๆ	 ฯลฯ	 ดังนั้นนักเรียนเองก็มีหน้าที่ 

ช่วยเหลือตอบแทนนํ้าใจครอบครัวอุปถัมภ์ต่างๆ	ตามสมควร

	 การเข้าร่วมโครงการจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการปรับตัวให้สามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	 ซึ่งการอาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นมีความ

แตกต่างทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรม	 	 ดังนั้นนักเรียนจะได้ประสบการณ์

ตรงและโอกาสที่ดีในการพัฒนาภาษาและทักษะการสื่อสารในเวลาเดียวกัน	อีก

ทั้งการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกอีกด้วย	YES	จะส่งเสริม

ให้มีการแลกเปล่ียนเยาวชนไปยังประเทศท่ีเปิดโอกาสมากที่สุดเรียงตามลําดับ

ดังนี้

	 (1)	 สหรัฐอเมริกา	 	 (2)	 นิวซีแลนด์	 	 (3)	 แอฟริกาใต้	 	 (4)	 เยอรมัน		 

(5)	ฝรั่งเศส	 	 (6)	จีน	 	 (7)	ญี่ปุ่น	 	 (8)	 เดนมาร์ก	 	 (9)	อิตาลี	 	 (10)	ฟินแลนด์		 

(11)	นอร์เวย์		(12)	สวีเดน		(13)	ออสเตรีย		(14)	สเปน		(15)	ไอร์แลนด์		(16)	

ออสเตรเลีย		(17)	สวิสเซอร์แลนด์		(18)	อังกฤษ		(19)	แคนาดา

คุณสมบัติ

1.	 มีสัญชาติไทยและกําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่	3	-	5	ณ	วันที่สมัคร

2.	 มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะ

เข้าร่วมโครงการ

3.	 อายุผู้เข้าร่วมโครงการ

3.1	 ประเทศอเมริกา	แอฟริกาใต้	จีน	ญี่ปุ่น	เยอรมัน	ฝรั่งเศส	อิตาลี	สเปน		

ออสเตรีย	สวิสเซอร์แลนด์	แคนาดา	มีอายุ	15	–	18.5	ปี	ในวันที่	14	

สิงหาคม	2564

3.2	 ประเทศอังกฤษ	 ไอร์แลนด์	 ฟินแลนด์	 นอร์เวย์	 สวีเดน	 เดนมาร์ก	 อายุ	

16	ปีบริบูรณ์ในวันที่	20	มิถุนายน	2564

3.3	 ประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย	 อายุ	 15	 ปีในวันเดินทาง	 และไม่

เกิน	18	ปี	6	เดือนในวันจบโครงการ

4.	 ระดับของภาษา

4.1	 ประเทศอังกฤษ	และ	ไอร์แลนด์	นักเรียนจะต้องมีผลสอบ	IELTS	5.5	

ขึ้นไป

4.2	 ประเทศเยอรมัน,	 ออสเตรีย	 และสวิสเซอร์แลนด์	 จะต้องมีผลสอบ

ภาษาเยอรมันในระดับ	B1/B2	

4.3	 ประเทศอื่นๆ	 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้	 กรณีที่เป็นประเทศ

ที่ใช้ภาษาที่	 3	 นักเรียนจะต้องสื่อสารภาษาของประเทศนั้นๆ	 เช่น	

ญี่ปุ่น	จีน	ฝรั่งเศส

5.	 มีผลการเรียนเฉลี่ย	2.00	ขึ้นไป	(ห้ามนักเรียนติด	0	ไม่ว่ากรณีใดๆ)

6.	 มีความประพฤติดี	 ทัศนคติที่ดี	 มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับ

ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี	 สุขภาพร่างกายสมบูรณ์	 แข็งแรง	 ไม่มีโรคประจําตัวหรือ

โรคอื่นๆ

7.	 มีสุขภาพจิตที่ดี	 สภาวะทางอารมณ์	 และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ	 สามารถอยู่

ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด	และอดทนต่อความกดดันต่างๆ	ได้

8.	 มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามระยะเวลาของโครงการฯ	และสา

มารถปฎิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ

9.	 กรณีที่เรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 สามารถเป็นนักเรียน

แลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้	อิตาลี	และนิวซีแลนด์	เท่านั้น

10.	นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ขึ้นไป	 สามารถเข้าร่วม

โครงการประเทศอเมริกา	กลุ่ม	2	และโครงการศึกาาต่อ	(F-1)	เท่านั้น

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YOUTH EXCHANGE SCHOLARSHIP

ประวัติความเป็นมา

	 องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน	 YES	 (Youth	 Exchange	 Scholarship)	 คือองค์กรเอกชนที่ให้บริการงานด้านการศึกษามากว่า	 30	 ปี	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	 

พ.ศ.2528	สํานักงานแห่งแรกอยู่ที่	จ.อุบลราชธานี	เยาวชนคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกจาก	YES	คือ	คุณชนนี	ริมทอง	ซึ่งได้เดินทางไปรับการปฐมนิเทศที่	“ฮ่องกง”	

ต่อมาองค์กรในสหรัฐอเมริกาเห็นว่าคุณอาคม	ริมทอง	เข้าใจถึงวิธีการดําเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน	เพื่อไปศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง

ประเทศ	จึงเชิญคุณอาคม	ริมทอง	เป็นอาสาสมัครจากวันนั้น	จนถึงปัจจุบัน	องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน	 YES	 เป็นองค์กรเอกชนในประเทศไทยดําเนินการโดย

ไม่แสวงหาผลกําไร	 ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนและผู้ปกครอง	 เพื่อประสานงานกับองค์การแลกเปลี่ยนเยาวชนในต่างประเทศกว่า	 19	 ประเทศ	 อาทิเช่น	

สหรัฐอเมริกา	แคนาดา	นิวซีแลนด์	ญี่ปุ่น	แอฟริกาใต้	จีน	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	และอีกหลากหลายประเทศทั่วโลก	

	 YES	ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ	เพื่อทําหน้าที่	“ยุวทูต	YES”	อันจะนํามาซึ่งการสร้างสัมพันธภาพ	และความ

เข้าใจอันดีงามระหว่างชนชาติต่างๆ	 ทั่วโลกต่อไป	 ในการนี้ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่อผดุงสันติภาพโลกอีกทางหนึ่งด้วย	 และเป็นการ

พัฒนาทักษะทางภาษา	 ตลอดจนวัฒนธรรม	 และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆ	 ด้านได้อย่าง

มีความสุข	 ทั้งนี้เยาวชนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุให้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ	 เรียนและพํานักกับครอบครัว

อุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลา	8	สัปดาห์	-	1	ปีการศึกษา	
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ระยะเวลาโครงการ

	 เริ่มต้น	 8	 สัปดาห์	 -	 1	 ปีการศึกษา	 ขึ้นอยู่กับประเทศที่เข้าร่วม

โครงการและระยะเวลาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ	 (ตรวจสอบตารางค่าใช้จ่าย

โครงการ	หน้า	5)

การทดสอบ

1.	 	ใช้ข้อสอบปรนัยมาตรฐานจํานวน	50	ข้อ	โดยใช้ข้อสอบ	Online	

2.	 ส่งผลการเรียน	3	ปี	ย้อนหลัง

3.	 สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ	ผ่านระบบ	Online

กำาหนดการสอบ

	 นักเรียนสามารถเลือกวันและเวลาสอบได้	(ระบบออนไลน์)

รับสมัคร

	 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	จนกว่าโควต้าเต็ม

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

1.	 สมัครออนไลน์	 (www.yesthailand.org/apply/)	 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

พร้อมชําระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	200	บาท	(ไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ)	โดย

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ	ชื่อบัญชีนายอาคม		ริมทอง	เลขที่บัญชี	

039-7-13056-8	 สาขาบุญถาวรเกษตร-นวมินทร์	 จากนั้นส่งสําเนาการ

โอนเงินมาที่	Line:	@yesthailand	แจ้งชื่อ	นามสกุุลผู้สมัครให้ชัดเจน

2.	 จนท.นัดสอบออนไลน์	 ภายหลังได้รับเอกสารยืนยันการชําระเงินเรียบ 

ร้อยแล้วเท่านั้น	(ใช้เวลาในการสอบ	45	นาที)

3.	 ส่งเอกสารประกาศสอบให้ผู้เข้าสอบทางอีเมล์	/ไลน์	ภายใน	1-3	วัน

4.	 ผู้เข้าสอบส่งใบลงทะเบียนระบุประเทศ	 +	 ผลการเรียน	 3	 ปีย้อนหลัง

พร้อมนัดสอบสัมภาษณ์

5.	 YES	ยืนยันประเทศ	และผู้ปกครองชําระค่าลงทะเบียน	ภายใน	5	วันทําการ

6.	 รับเอกสาร	Application	ดําเนินการภายใน	3	สัปดาห์

7.	 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ตามประกาศของ	YES

ทุนการศึกษา YES

ที่ ประเภททุน กําหนดการสอบ

1 ทุนเต็มจำานวน “ทุนยุวทูต YES” (3 ทุน)	นักเรียนที่ผ่านการสอบและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ

ให้ได้รับทุนเต็มจํานวน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	อิตาลี	และแอฟริกาใต้	โดย	YES	เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย	315,000	-	 

498,800	บาท	โดยผู้ปกครองไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายสมทบอีก

ใช้ข้อสอบ	 TYES	 ติดตามประกาศรับ

สมัครภายหลังสถานการณ์โรคระบาด	

Covid-19	คลี่คลาย

2. ทุน “ยอดเยี่ยม YES” รับทุนส่วนลด 60,000 บาท (7 ทุน)	 นักเรียนผ่านการสอบ	 และสัมภาษณ์ยอด

เยี่ยมตามที่คณะกรรมการพิจารณา	 ผู้ปกครองชําระเงินสมทบทุนบางส่วน	 และเข้าร่วมโครงการประเทศ

สหรัฐอเมริกา	กลุ่ม	1,	แอฟริกาใต้,	ฝรั่งเศส	และอิตาลี	เท่านั้น

3. ทุน “ดีเดีน YES” รับทุนส่วนลด 30,000 บาท (10 ทุน)	นักเรียนที่มีผลสอบดีเด่น	และมีคุณสมบัติตามที่คณะ

กรรมการพิจารณา	 ผู้ปกครองชําระเงินสมทบบางส่วน	 และเข้าร่วมโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา	 กลุ่ม	 1, 

แอฟริกาใต้,	ฝรั่งเศส	และอิตาลี	เท่านั้น

4. ทุน “ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES” ทุนสมทบ (150 ทุน)	หมายถึงนักเรียนที่มีผลสอบผ่านการพิจารณา

ให้สามารถเข้าร่วมโครงการฯ	 โดยผู้ปกครองต้องชําระเงินสมทบทุนตามประเทศที่เลือกเข้าร่วมโครงการกว่า	

19	ประเทศ	คือ	 สหรัฐอเมริกา,	นิวซีแลนด์,	 แอฟริกาใต้,	 เยอรมัน,	 ฝรั่งเศส,	 จีน,	ญี่ปุ่น,	 เดนมาร์ก,	 อิตาลี,	

ฟินแลนด์,	นอร์เวย์,	สวีเดน,	ออสเตรีย,	สวิสเซอร์แลนด์,	ไอร์แลนด์,	สเปน,	ออสเตรเลีย,	อังกฤษ,	แคนาดา

* สำ�หรับนักเรียนที่เป็นบุตร-ธิด� ข้�ร�ชก�รและรัฐวิส�หกิจ รับทุนส่วนลดเพิ่ม 10,000 บ�ท (30 ทุน) เฉพ�ะ

ที่เลือกเข้�ร่วมโครงก�รประเทศสหรัฐอเมริก� กลุ่ม 1 และแอฟริก�ใต้ เท่�นั้น

สอบระบบ	 Online	 (ข้อสอบปรนัยและ

สัมภาษณ์)	 เลือกวันสอบ	 หรือสอบตามที่	

กําหนด	 กรณีประสงค์จะสอบที่สํานักงาน 

กรุณาแจ้งมาที่ไลน์	@yesthailand

ทุน “ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES” (1 ปีการศึกษา)	ในต่างประเทศประกอบด้วยกัน	3	ส่วนดังนี้

ร.ร.และรัฐบาลท้องถิ่น

สนับสนุน	US$10,000

1

ผู้ปกครองอุปถัมภ์

สนับสนุน	US$7,500

2

ผู้เข้าร่วมโครงการ

สมทบ	US$6,750	–	12,500

3

=
รวมตลอดปี

US$24,250	–	30,000

	 จากตารางจะเห็นได้ว่าโรงเรียนและรัฐบาลท้องถิ่นสนับสนุนค่าเล่าเรียนตลอดปีประมาณ	 US$10,000	 และผู้ปกครองอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอาสาสมัครและมิได้

รับค่าใช้จ่ายใดๆ	 เป็นผู้สนับสนุน	 ค่าอาหาร	 และที่พักอาศัย	 ประมาณ	 US$7,500	 และเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสมทบทุนเพื่อสนับสนุนตัวเองประมาณ	

US$6,750	–	US$12,500

	 การส่งเยาวชนไปศึกษาและพํานักในนานาประเทศของโครงการ	 ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ	 24,250	 -	 30,000	 เหรียญสหรัฐต่อคนแต่เนื่องจากผู้เข้าร่วม

โครงการได้รับความอนุเคราะห์ที่พัก	 และอาหารจากครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่เต็มใจรับผู้เข้าร่วมโครงการไว้ในครอบครัวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	 รวมทั้งได้

รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนและชุมชนของประเทศอุปถัมภ์ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนให้เข้าเรียน	 และร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายผู้เข้า

ร่วมโครงการจึงต้องจ่ายเงินบริจาคสบทบทุนเพียงบางส่วนดังรายละเอียดต่อไปนี้	(หน้� 5)

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YOUTH EXCHANGE SCHOLARSHIP



หมายเหตุ: YES ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5

กำาหนดการชำาระเงินสมทบทุน

งวดที่	1	 เมื่อลงทะเบียน	 (สงวนสิทธิ์ไม่คืนไม่ว่า

กรณีใดๆ)	จํานวน	25,000	บาท

งวดที่	2	 เมื่อจัดส่งเอกสาร	 Application	 จํานวน	

175,000	บาท

งวดท่ี	3	 ส่วนที่เหลือทั้งหมดภายในเดือนเมษายน	

(จะมีจดหมายแจ้ง)

นโยบายการคืนเงิน

1.	 หากถูกปฎิเสธจากองค์กรในต่างประเทศจะ

ได้รับเงินคืน	ยกเว้นค่าลงทะเบียน

2.	 กรณีที่มีการจัดส่งเอกสารไปต่างประเทศปรับ	

25%	ของทุนโครงการ

3.	 	กรณีที่มีการตอบรับเพลสเม้นท์/หรือมีการ

ออกเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าปรับ	50%	ของทุน

โครงการ

4.	 	ไม่มีการคืนในกรณีใดๆ	 นอกเหนือจากที่ระบุ

ข้างต้น	 ยกเว้นกรณีวีซ่าไม่ผ่านซึ่งจะมีการหัก

ค่าใช้จ่าย	 40,000	 บาท	 และค่าใช้จ่ายตามที่

เกิดขึ้นจริงแล้วแต่ประเทศอุปถัมภ์

5.	 	กรณีมีเหตุสุดวิสัย	 ซื่งอาจจะทําให้ไม่สามารถ

เดินทางได้	 เช่น	 โรคระบาด	 เหตุจลาจล	 ภัย

พิบัติ	 หรืออื่นๆ	 เงื่อนไขเป็นไปตามสัญญา 

โครงการฯ

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

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ กำาหนดเดินทาง ทุนค่าใช้จ่าย (บาท)

AUSTRALIA / NEW ZEALAND 
(8	สัปดาห์)

มีนาคม	64
มิถุนายน	64

218,800

ENGLAND กันยายน	64 738,000

IRELAND กันยายน	64 568,000

USA กลุ่ม 1	(Visa	J-1	แลกเปลี่ยน)
1	เทอม
1	ปีการศึกษา	(ราคาเต็ม	498,800)

มกราคม	64
สิงหาคม	64

298,800
456,800

USA กลุ่ม 2	(Visa	F-1	แลกเปลี่ยน) สิงหาคม	64 550,000

SOUTH AFRICA
Johannesburg 1	ปีการศึกษา	(ราคาเต็ม	315,000)
Cape Town	1	เทอม
Cape Town	1	ปีการศึกษา	(ราคาเต็ม	415,000)

กรกฎาคม	64
กรกฎาคม	64
กรกฎาคม	64

280,000
278,000
380,000

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน กำาหนดเดินทาง ทุนค่าใช้จ่าย (บาท)

AUSTRIA (ภาษาระดับ B2) สิงหาคม	64 398,800

GERMAN (ภาษาระดับ A2) สิงหาคม	64 486,000

SWITZERLAND (ภาษาระดับ B2) สิงหาคม	64 488,000

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาประจำาชาติ กำาหนดเดินทาง ทุนค่าใช้จ่าย (บาท)

CHINA	(หอพัก) สิงหาคม	64 388,000

DENMARK, NORWAY, SWEDEN
	 10	 เดือน	(ราคาเต็ม	420,000) สิงหาคม	64 398,000

FINLAND, JAPAN
	 10	 เดือน
	 5	 เดือน	(JP	เดินทางเมษายน	64)
	 3	 เดือน	(JP	เดินทางเมษายน	64)

สิงหาคม	64
มกราคม	64
มกราคม	64

398,000
288,000
238,000

FRANCE
	 10	 เดือน	(ราคาเต็ม	440,000)
	 5	 เดือน
	 3	 เดือน

สิงหาคม	64
สิงหาคม	64
สิงหาคม	64

405,000
295,000
250,000

ITALY
	 10	 เดือน	(ราคาเต็ม	398,000)
	 5	 เดือน
	 3	 เดือน

สิงหาคม	64
สิงหาคม	64
มกราคม	64

363,000
288,000
238,000

SPAIN สิงหาคม	64 440,000

โครการศึกษาต่อ เลือกเรียน 1 ปี หรือมากกว่า

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ กำาหนดเดินทาง ทุนค่าใช้จ่าย (บาท)

AUSTRALIA สิงหาคม	64 590,000

CANADA	(ศึกษาต่อ) สิงหาคม	64 เริ่มต้น	848,000

NEW ZEALAND	(เริ่มต้น	3	เทอม)	เลือกเดินทาง

										เดือนมกราคม,	เมษายน	หรือกรกฎาคม

มกราคม	64 เริ่มต้น	487,000

USA	(Visa	F-1	เลือกศึกษาต่อ) สิงหาคม	64 เริ่มต้น	658,000

*** ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ***

Apply Online

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YOUTH EXCHANGE SCHOLARSHIP



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

ค่าใช้จ่ายโครงการรวม

1.	 จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ที่ดูแลนักเรียนเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวและ

โรงเรียนอุปถัมภ์ในต่างประเทศตลอดระยะเวลาในโครงการ

2.	 ค่าวีซ่า	ค่าดําเนินการ	ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ	(ชั้นประหยัด)	ประเทศที่ไม่

รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ	 คือโครงการศึกษาต่อ	 Australia,	 	 Canada,	

New	Zealand,	USA

3.	 ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาในโครงการ

กิจกรรมเด่น ห้�มพล�ดนะคะ!!!

4.	 ปฐมนิเทศในประเทศอุปถัมภ์	(Arrival	Oreientation)

5.	 กิจกรรมแคมป์ในประเทศอุปถัมภ์	เช่น	ฝรั่งเศส	อิตาลี	ญี่ปุ่น	และประเทศ 

อื่นๆ	ไม่สามารถ	Refund	ได้	ในกรณีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

6.	 กิจกรรมปฐมนิเทศลงทะเบียน	 เพื่อแนะนําโครงการ,	 การเทียบชั้นเรียน,	

การจัดทําชุดใบสมัครนานชาติ	และพบกับศิษย์เก่า	YES

7.	 กิจกรรมสัมภาษณ์และฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ	 โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ	

ตั้งแต่ลงทะเบียนจนกว่าจะเดินทาง	เพื่อฝึกความพร้อมในการสื่อสาร

8.	 กิจกรรม	Workshop	(Day	Camp)	4	วัน	(ไป-กลับ)	โดยวิทยากรชาวต่างชาติ

และชาวไทย	 ฝึกภาษา,	 ประวัติศาสตร์นานาชาติ	 ทําอาหาร	 และวัฒนธรรม

ไทย	วิถีพุทธสําหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน 

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	 แนะนําเรื่องกฎระเบียบ	 การเดินทางต่างๆ	

และแนะนําเกี่ยวกับการเงินโดยเจ้าหหน้าที่จากธนาคาร

12.	ปัจฉิมนิเทศ	 แนะนําการกลับเข้าเรียน	 ช่วยเหลือนักเรียนในการเทียบชั้น 

เรียนเมื่อเดินทางกลับพร้อมรับประกาศนียบัตรหลังจบโครงการ	 และเดิน

ทางกลับประเทศไทยแล้ว

13.	เข้าร่วมกิจกรรม	 YES	 Alumni	 สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า	 (Day	 Trip)	 เช่น	

โครงการปันน้ําใจ,	กิจกรรมเพื่อสังคม,	ท่องเที่ยว	ฯลฯ

14.	นักเรียนจะได้รับเสื้อยืด	 YES	 เพื่อใส่ในวันเดินทาง	 และซองพลาสติก

สําหรับใส่พาสปอร์ตและเอกสารเดินทางต่างๆ

หมายเหตุ: 

 * ขอสงวนสิทธิ์ในก�รปรับค่�ใช้จ่�ยโครงก�รต�มคว�มเหม�ะสม ห�กมี

ปัจจัยภ�ยนอกทำ�ให้ค่�ใช้จ่�ยโครงก�รสูงขึ้น

 ** ในบ�งประเทศจะมีก�รทดสอบและสัมภ�ษณ์ภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�

ของประเทศนั้นๆ YES จะแจ้งให้นักเรียนทร�บเป็นร�ยบุคคล กรณีนักเรียนไม่ผ่�น

ก�รสัมภ�ษณ์ จะได้รับเงินลงทะเบียนคืน

 *** กิจกรรมข้อ 4 - 13 YES ส�ม�รถปรับเปลี่ยนหรืองดกิจกรรมใดโดย

ไม่ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YOUTH EXCHANGE SCHOLARSHIP

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

เครือข่าย YES

English Program
กรุงเทพมหานคร

www.yes.ac.th

เรียนฟรีทุกระดับชั้น

อุบลราชธานี

www.boyschool.org

15.	เจ้าหน้าที่	YES	จัดส่งนักเรียนที่สนามบิน	แนะนําการเดินทางให้กับนักเรียน	

ตลอดจนดูแล	 ให้คําแนะนํา	 ประสานงานช่วยเหลือดตลอดระยะเวลาใน

โครงการ

16.	ผู้ประสานงานประจําท้องถิ่น	 ดูแลให้คําปรึกษาและช่วยเหลือตลอดระยะ

เวลาในโครงการ

ค่าโครงการไม่รวม

1.	 ค่าทําหนังสือเดินทาง

2.	 ค่าแปลเอกสารเพื่อขอวีซ่า,	ค่าตรวจสุขภาพและวัคซีน	(ถ้ามี)

3.	 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว	 เช่น	 ค่าโทรศัพท์	 ค่าอินเตอร์เน็ต	 ค่าเรียนพิเศษ	 ค่าร่วม

กิจกรรมในโรงเรียน	 ค่าชุดฟอร์มของโรงเรียน	 ค่าอาหารกลางวันและค่าใช้

จ่ายอื่นๆ	

4.	 ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้

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


