
Community College  เรียนมัธยม 2 ปี ได้วุฒิ ม.6 และอนุปริญญา  

High School Completion Dual Degree Program
(High School Diploma + Associate Degree)

  Community College หรือ วิทยาลัยชุมชน ดำาเนินการโดยภาครัฐ เป็นโครงการที่เหมาะสำาหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4 – 5 อายุ 16 ปีขึ้นไป เป็นโปรแกรมลัดสำาหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนจบมัธยมปลาย และอนุปริญญาพร้อมกัน 

ภายในระยะเวลาเพีบง 2 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทักษะทางภาษา และผลการเรียนผู้ของเข้าร่วมโครงการ

 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนในระบบการเรียนการสอนเทียบเท่ามหาวิทยาลัย และเมื่อเรียนจบโครงการ (2 ปี) จะได้รับ High School Diploma 

(วุฒิม.6) และ Associate Degree (วุฒิอนุปริญญา) จากนั้นสามารถโอนหน่วยกิตเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำาในประเทศสหรัฐอเมริกาอีก 2 ปี เพื่อจบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

จุดเด่นของโครงการ

 » เรียน 2 ปี ได้ 2 วุฒิ (ม.6 / อนุปริญญา)

 » สมัครไม่ยุ่งยาก เดินทางได้ทั้งปี 

 » ค่าใช้จ่ายย่อมเยา รวมเรียนกินอยู่

 » ดูแลทั่วถึง ห้องเรียนไม่เกิน 23 คน

 » ครอบคลุมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ (รวมCovid-19)

 » รับประกันการโอนย้านเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริกา กรณีต้องการ

เรียนต่อในประเทศไทย สามารถโอนหน่วยกิตได้ในบางรายวิชา ทั้งนี้ขึ้น

อยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยนั้นๆ

 » ไม่ต้องใช้ผลคะแนน TOEFL / IELTS / SAT

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 »  สัญชาติไทย อายุ 16 ปีขึ้นไป

 »  กำาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ณ วันที่สมัคร

 »  มีสถานภาพเป็นนักเรียนในขณะเข้าร่วมโครงการ

 »  ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป (ห้ามนักเรียนติด 0 ไม่ว่ากรณีใด ๆ)

 »  มีทักษะความรู้ความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษใน

ระดับปานกลาง – ดี

 » มีความประพฤติดี ทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบสามารถปรับตัวให้เข้า

กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 » สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำาตัวหรือโรคอื่น ๆ

หมายเหตุ: YES ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดโครงการ

ระยะเวลาโครงการ: 2 ปี

ที่พัก:
 Homestay มีห้องส่วนตัว รวมอาหาร 3 มื้อ เช้า-กลางวัน มีวัตถุดิบเตรียม

ไว้ให้ มื้อเย็น Homestay จัดเตรียมให้

เรียนที่: 
 Tacoma College Seattle, Washington เปิดทำาการเรียนการสอนเมื่อ

ปี 1965 ปัจจุบันมีนักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่ไปแล้วกว่า 500,000 คน เป็น

สถาบันที่เก่าแก่กว่า 55 ปี โดยได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก Northwest Com-

mission on Colleges and Universities (NWCCU) เป็นหน่วยงานที่รับรอง

มาตรฐานการศึกษา โดยคณะกรรมาธิการระดับวิทยาลัยและอุดมศึกษา และได้รับ

การจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 50 ของวิทยาลัยชุมชนที่ดีที่สุดของอเมริกา

การเรียน:
 ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนในวิทยาลัย ที่มีสถานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย

สาขาวิชาที่เลือกเรียนได้:
 Biology, Business, Electrical Engineering, Hospitality, Journalism, 

Mechanical Engineering, Psychology and etc.

Community College  เรียนมัธยม 2 ปี ได้วุฒิ ม.6 และอนุปริญญา  

Apply now



โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม วายอีเอส ประเทศไทย อาคารยุวทูต (ชั้น 2)
เลขที่ 9/19 ถ.คลองลำาเจียก นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

โทร 0 2508 0099 (5 คู่สาย) โทรสาร 0 2508 0088
Website; www.yesthailand.org E-mail; info@yesthailand.org

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YOUTH EXCHANGE SCHOLARSHIP

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ:
 เรียน 2 ปีแรกจะได้รับ High School Diploma (วุฒิม.6) และ Associate 

Degree (อนุปริญญา) จากนั้นสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย

ในประเทศสหรัฐอเมริกาอีก 2 ปี เพื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิต

 Gonzaga University, Pacific Lutheran University, University of 

Iowa, Washington State University, Arizona State University, Oregon 

State University, Portland State University, University of Oregon, Uni-

versity of Washington - Tacoma, Montana State University, University 

of Cincinnati and etc.

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

1. ขอระเบียบการได้ที่สำานักงาน YES, ศูนย์ประสานงาน YES (โรงเรียน, กวด

วิชาทั่วไทย) และอาสา YES ทั่วไป หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ YES

2. ลงชื่อและชำาระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท (ไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีนายอาคม ริมทอง เลขที่บัญชี 

039-7-13056-8 สาขาบุญถาวรเกษตร-นวมินทร์

3. กรอกใบสมัครออนไลน์เท่านั้น โดยสแกน QR Code (Apply Now) 

4. แอดไลน์ @yesthailand แจ้งชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร โครงการที่สมัคร พร้อม

ส่งสำาเนาการโอนเงิน (ถ้ามี)

5. เจ้าหน้าที่จะนัดสอบออนไลน์ และสอบสัมภาษณ์ ประกาศผลภายใน 3 – 5 

วันทำาการ

6. ส่งใบสมัครลงทะเบียนพร้อมผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง

7. รับเอกสาร Application ดำาเนินการภายใน 3 สัปดาห์

8. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามประกาศของ YES

ปฏิทินการศึกษา กำาหนดการรับสมัคร และ กำาหนดเดินทาง

ภาคเรียน ปิดรับสมัคร กำาหนดเดินทาง

- ฤดูร้อน 15 พฤษภาคม ปลายเดือนมิถุนายน

- ฤดูใบไม้ร่วง 15 สิงหาคม ปลายเดือนกันยายน

- ฤดูหนาว 15 พฤศจิกายน ต้นเดือนมกราคม

- ฤดูใบไม้ผลิ 15 กุมภาพันธ์ ปลายเดือนมีนาคม

กำาหนดการชำาระเงินสมทบทุน

 งวดที่ 1  เมื่อลงทะเบียน (สงวนสิทธิ์ไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

   จำานวน 25,000 บาท

 งวดที่ 2  เมื่อจัดส่งเอกสาร Application จำานวน 175,000 บาท

 งวดที่ 3 ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำาระก่อนยื่นวีซ่า 15 วัน

   (จะมีจดหมายแจ้งตามกำาหนดการของแต่ละคน)

ติดต่อสอบถามได้ที่

	 พี่ติ่ง	 081	638	9706

	 พี่อุ้ย	 089	685	0944

	 พี่หน่อย	 063	878	8859

	 พี่ม่อน	 081	345	0532

	 พี่อรทัย	 084	673	0744

Apply now

ค่าโครงการ 

  599,xxx บาท / 1 ปีการศึกษา

   หมายเหตุ กรณีอัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นค่าใช้จ่ายโครงการจะสูงขึ้น

ค่าโครงการรวม

1. ค่าวีซ่า 

2. ค่าที่พัก Homestay มีห้องส่วนตัว รวมอาหาร 3 มื้อ *กรณีที่นักเรียนอยู่
เกินระยะเวลาโครงการจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

3. ค่าเล่าเรียน 45 หน่วยกิต / 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 9 เดือน)

4. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาในโครงการ

ค่าโครงการไม่รวม

1. ค่าดำาเนินการ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

2. ค่าทำาหนังสือเดินทาง

3. ค่าแปลเอกสารเพื่อขอวีซ่า, ค่าตรวจสุขภาพและวัคซีน (ถ้ามี)

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าเรียนพิเศษ ค่าร่วม

กิจกรรมในต่างประเทศ ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกเหนือ

จากที่ระบุไว้

นโยบายการคืนเงิน

1. หากถูกปฏิเสธจากองค์กรในต่างประเทศจะได้รับเงินคืน ยกเว้นค่าลง

ทะเบียน

2. กรณีที่มีการจัดส่งเอกสารไปต่างประเทศปรับ 25% ของทุนโครงการฯ

3. กรณีที่มีการตอบรับเพลสเม้นท์/หรือมีการออกเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า 

ปรับ 50% ของทุนโครงการ

4. กรณียื่นขอวีซ่าไม่ผ่านหักค่าใช้จ่าย 40,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

ตามที่เกิดขึ้นจริง

5. ไม่มีการคืนในกรณีใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

6. กรณีมีเหตุสุดวิสัย ซื่งอาจจะทำาให้ไม่สามารถเดินทางได้ เช่น โรคระบาด 

เหตุจลาจล ภัยพิบัติ หรืออื่นๆ เงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาโครงการฯ


