
ประวัติความเป็นมา:

	 องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน	YES	(Youth	Exchange	Scholarship)	คือองค์กรเอกชน
ที่ให้บริการงานด้านการศึกษามากว่า	 30	ปี	ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.2528	สำ	นักงานแห่งแรกอยู่ที่	
จ.อุบลราชธานี	เยาวชนคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกจาก	YES	คือ	คุณชนนี	ริมทอง	ซึ่งได้เดินทาง
ไปรับการปฐมนิเทศที่	 “ฮ่องกง”	 ต่อมาองค์กรในสหรัฐอเมริกาเห็นว่าคุณอาคม	 ริมทอง	 เข้าใจ
ถึงวิธีการดำ	เนินงานโครงการแลกเปล่ียนเยาวชนเพื่อไปศึกษาภาษาและแลกเปล่ียนวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศ	จึงเชิญคุณอาคม	ริมทอง	เป็นอาสาสมัครจากวันนั้น	จนถึงปัจจุบัน	

	 องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน	YES	เป็นองค์กรเอกชนในประเทศไทยดำ	เนินการโดยไม่แสวงหา
ผลกำ	ไร	ทำ	หน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนและผู้ปกครอง	เพื่อประสานงานกับองค์การแลกเปลี่ยน
เยาวชนในต่างประเทศกว่า	 11	ประเทศ	คือประเทศสหรัฐอเมริกา	อิตาลี	 เยอรมัน	ฝรั่งเศส	จีน	
ญี่ปุ่น	สวีเดน	สเปน	แคนาดา	อาเจนติน่า	และแอฟริกาใต้

	 YES	 ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ	 เพื่อ
ทำ	หน้าที่	 “ยุวทูต	 YES”	 อันจะนำ	มาซึ่งการสร้างสัมพันธภาพ	 และความเข้าใจอันดีงามระหว่าง
ชนชาติต่างๆ	ทั่วโลกต่อไป	 ในการนี้ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่อผดุง
สันติภาพโลกอีกทางหนึ่งด้วย	 และเป็นการพัฒนาทักษะทางภาษา	 ตลอดจนวัฒนธรรม	 และ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างใน
หลายๆ	 ด้านได้อย่างมีความสุข	 ทั้งนี้เยาวชนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุให้ได้รับการคัดเลือก
เป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ	 เรียนและพำ	นักกับครอบครัวอุปถัมภ์
ในต่างประเทศระยะเวลา	1	เทอม	-	1	ปีการศึกษา

ระเบียบการรับสมัครสอบสมทบ	“ออนไลน์”

ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม
รุ่น	36	ปี	2022/2023

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ	YES
ประเทศสหรัฐอเมริกา	อิตาลี	เยอรมัน	ฝรั่งเศส	จีน	
ญี่ปุ่น	ฟินแลนด์	สเปน	แคนาดา	อาเจนติน่า	และแอฟริกา
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ลักษณะโครงการและประโยชน์ที่จะได้รับ:

	 โครงการ	 High	 School	 Exchange	 Program	 เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง	 15	
ปี	 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน	 18	 ปีครึ่ง	 ได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมด้วยประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิต
ในประเทศต่างๆ	 เช่น	อเมริกา	แคนาดา	 เยอรมัน	จีน	หรือญี่ปุ่น	 เป็นต้น	 โดยโครงการฯ	จัดหา
โรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนระดับ	High	School	 ในท้องถิ่นและจัดให้นักเรียนพักกับครอบครัว
อุปถัมภ์ของโครงการที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี	 โดยนักเรียนไม่ต้องกลับมาเรียนซํ้าชั้นตาม
ระเบียบการขอเทียบชั้นเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนเป็น
สำ	คัญ

	 ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการฯ	นักเรียนจะได้ศึกษาในระดับ	High	School	ระหว่างมัธยม	4–6	
โดยปกตินักเรียนจะได้เรียนในชั้นถัดไปจากที่เรียนจบในเมืองไทย	 แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ดุลยพินิจ
ของโรงเรียนในต่างประเทศ	 ซึ่งอาจพิจารณาลดชั้นได้	 โดยนักเรียนก็จะได้เรียนวิชาหลักๆ	 เช่น	
อังกฤษ	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	ฯลฯ	และเข้าร่วมในกิจกรรมหรือชมรวมต่างๆ	ของโรงเรียน	
ซ่ึงครอบครัวอุปถัมภ์ในท้องถิ่นจะเป็นครอบครัวอาสาสมัครที่ช่วยดูแลนักเรียนในเร่ืองต่างๆ	
เสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว	 เช่น	 อาหารเช้าและเย็น,	 ให้คำ	ปรึกษาในเรื่องต่างๆ	 ฯลฯ	 ดัง
นั้นนักเรียนเองก็มีหน้าที่ช่วยเหลือตอบแทนนํ้าใจครอบครัวอุปถัมภ์ต่างๆ	ตามสมควร

	 การเข้าร่วมโครงการจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้
อื่นได้อย่างมีความสุข	 ซึ่งการอาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นมีความแตกต่างทั้งทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรม	 	 ดังนั้นนักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรงและโอกาสที่ดีในการพัฒนาภาษาและทักษะ
การสื่อสารในเวลาเดียวกัน	 อีกทั้งการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกอีกด้วย	
YES	 จะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเยาวชนไปยัง	 11	 ประเทศที่เปิดโอกาสมากที่สุดเรียงตาม
ลำ	ดับดังนี้
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คุณสมบัติ:

1.	 มีสัญชาติไทยและกำ	ลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่	3	-	5	ณ	วันที่สอบ
2.	 มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วม

โครงการ
3.	 อายุผู้เข้าร่วมโครงการ

3.1	 ประเทศอเมริกา	จีน	ญี่ปุ่น	 เยอรมัน	ฝรั่งเศส	อิตาลี	สเปน		แคนาดา	อาเจนติน่า	 
แอฟริกาใต้	 สวิสเซอร์แลนด์	 และออสเตรีย	 มีอายุ	 15	 –	 18.5	 ปี	 ในวันที่	 14	
สิงหาคม	2565

3.2	 ประเทศฟินแลนด์	อายุ	16	ปีบริบูรณ์ในวันที่	20	มิถุนายน	2565

4.	 ระดับของภาษา
4.1	 ประเทศเยอรมัน	ระดับภาษาเยอรมัน	A2	ประเทศสวิสเซอร์แลนด์	และออสเตรีย	

จะต้องมีผลสอบภาษาเยอรมันในระดับ	B2	
4.2	 ประเทศอื่นๆ	สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้	 กรณีที่เป็นประเทศที่ใช้ภาษาที่	 3	

นักเรียนจะต้องสื่อสารภาษาของประเทศนั้นๆ	เช่น	ญี่ปุ่น	จีน	ฝรั่งเศส	ฯลฯ

5.	 มีผลการเรียนเฉลี่ย	2.00	ขึ้นไป	(ห้ามนักเรียนติด	0	ไม่ว่ากรณีใดๆ)
6.	 มีความประพฤติดี	 ทัศนคติที่ดี	 มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็น

อย่างดี	สุขภาพร่างกายสมบูรณ์	แข็งแรง	ไม่มีโรคประจำ	ตัวหรือโรคอื่นๆ
7.	 มีสุขภาพจิตที่ดี	 สภาวะทางอารมณ์	 และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ	 สามารถอยู่ภายใต้กฎ

ระเบียบที่เคร่งครัด	และอดทนต่อความกดดันต่างๆ	ได้
8.	 มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามระยะเวลาของโครงการฯ	 และสามารถปฎิบัติตาม

กฎระเบียบของโครงการ
9.	 กรณีที่เรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้

เฉพาะประเทศอิตาลี	เท่านั้น
10.	 นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ขึ้นไป	 สามารถเข้าร่วมโครงการประเทศ

อเมริกา	กลุ่ม	2	และโครงการศึกษาต่อ	(F-1)	เท่านั้น

ระยะเวลาโครงการ/รับสมัคร:

	 เริ่มต้น	1	เทอม	-	1	ปีการศึกษา	ขึ้นอยู่กับประเทศที่เข้าร่วมโครงการและระยะเวลาที่ต้องการ
เข้าร่วมโครงการ	(ค่าใช้จ่ายฯ	หน้า	7)	
	 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	จนกว่าโควต้าเต็ม
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ขั้นตอนการสมัครสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการ

ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม	รุ่น	36	ปี	2022/2023

1.	 ขอระเบียบการได้ที่สำ	นักงาน	YES,	ศูนย์ประสานงาน	YES	(โรงเรียน,	กวดวิชาทั่วไทย)	และ
อาสา	YES	ทั่วไป	หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์	YES

2.	 สมัครผ่านระบบออนไลน์	 YES	 (	 https://is.gd/uvPVw6	 )	 หรือสแกน	 QRCODE	 
(Apply	Now)	

3.	 ชำ	ระค่าสมัครสอบ	200	บาท	ที่อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ	โดยระบุชื่ออาจารย์ให้ชัดเจน	
(ในช่องหมายเหตุขณะกรอกข้อมูลสมัคร)

4.	 กรณีไม่มีศูนย์ประสานงาน	 YES	 ในพื้นที่	 ให้นักเรียนชำ	ระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	 200	
บาท	โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ	ชื่อบัญชีนายอาคม	ริมทอง	เลขที่บัญชี	039-7-
14223-3	สาขาบุญถาวรเกษตร-นวมินทร์	

5.	 แอดไลน์:	@yesthailand	(มี	@	ด้านหน้า)	
	 -	ส่งหลักฐานการชำ	ระเงิน	พร้อมแจ้งชื่อ	-	นามสกุลผู้สมัคร	ให้ชัดเจน
	 -	ส่งสำ	เนาผลการเรียน	3	ปีย้อนหลัง	(ถ่ายรูป	หรือสแกนให้ชัดเจน)

6.	 YES	จะนัดสอบออนไลน์	และสอบสัมภาษณ์	ภายใน	3-5	วันทำ	การ	

7.	 ประกาศผลสอบ	1-3	วันทำ	การ	(ภายหลังสอบแล้วเสร็จ)

8.	 ยืนยันเข้าร่วมโ่ครงการโดยส่งใบสมัคร	 (เอกสารแนบในชุดประกาศผลสอบ)	 และดำ	เนินการ
ต่างๆ	ตามขั้นตอนการสมัครต่อไป

Apply Now
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กำ	หนดการสอบ:

	 นักเรียนสามารถเลือกวันสอบได้	
	 				(สอบผ่านระบบออนไลน์)

 

การทดสอบ:

1.	 ข้อสอบปรนัยมาตรฐานจำ	นวน	50	ข้อ	
45	นาที	โดยสอบ	Online

2.	 สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ	ผ่านระบบ	
Online

สมัคร	(Apply	Now)

ผ่านระบบออนไลน์	ที่
www.yesthailand.org

ขั้นตอนสมัครสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการ

ชำ	ระค่าสมัคร

200	บาท	สงวนสิทธิ์
ไม่คืนไม่ว่ากรณีไดๆ

เพิ่มเพื่อน

ผ่านไลน์	@yesthailand
เพื่อส่งหลักฐาน/นัดสอบ
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ที่ ประเภททุน กำ	หนดการรับสมัคร

1. ทุนเต็มจำ	นวน	“ทุนยุวทูต	YES”	(3	ทุน)	นักเรียนที่ผ่านการ
สอบและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ได้รับทุนเต็ม
จำ	นวน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	อิตาลี	และแอฟริกาใต้	โดย	YES	
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย	315,000	-	498,800	บาท	โดยผู้ปกครอง
ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายสมทบอีก

1.	 ยังไม่เปิดรับสมัครสอบ
ชิงทุน

2.	 YES	 จะใช้ข้อสอบ	
TYES	 ในการคัดเลือก
เยาวชน

3.	 กรุณาติดตามประกาศ
รับสมัครสอบชิงทุน	ใน
ภายหลัง	 หรือติดตาม
ที่	 Page	 Facebook:	
YESTHAILAND

2. ทุน	 “ยอดเยี่ยม	YES”	รับทุนส่วนลด	60,000	บาท	(7	ทุน)	
นักเรียนผ่านการสอบ	 และสัมภาษณ์ยอดเยี่ยมตามที่คณะ
กรรมการพิจารณา	ผู้ปกครองชำ	ระเงินสมทบทุนบางส่วน	 และ
เข้าร่วมโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา	 กลุ่ม	 1,	 แอฟริกาใต้,	
ฝรั่งเศส	และอิตาลี	เท่านั้น

3. ทุน	 “ดีเด่น	 YES”	 รับทุนส่วนลด	 30,000	 บาท	 (10	 ทุน)	
นักเรียนที่มีผลสอบดีเด่น	 และมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรม-
การพิจารณา	 ผู้ปกครองชำ	ระเงินสมทบบางส่วน	 และเข้าร่วม
โครงการประเทศสหรัฐอเมริกา	 กลุ่ม	 1,	 แอฟริกาใต้,	 ฝรั่งเศส	
และอิตาลี	เท่านั้น

4. ทุน	 “ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม	YES”	 ทุนสมทบ	 (150	ทุน)	
หมายถึงนักเรียนที่มีผลสอบผ่านการพิจารณาให้สามารถ
เข้าร่วมโครงการฯ	 โดยผู้ปกครองต้องชำ	ระเงินสมทบทุน
ตามประเทศที่เลือกเข้าร่วมโครงการกว่า	 20	 ประเทศ	 คือ	
สหรัฐอเมริกา,	 นิวซีแลนด์,	 แอฟริกาใต้,	 เยอรมัน,	 ฝรั่งเศส,	
จีน,	 ญี่ปุ่น,	 เดนมาร์ก,	 อิตาลี,	 ฟินแลนด์,	 นอร์เวย์,	 สวีเดน,	
ออสเตรีย,	 สวิสเซอร์แลนด์,	 ไอร์แลนด์,	 สเปน,	 ออสเตรเลีย,	
อังกฤษ,	แคนาดา	และอาเจนติน่า

1.	 รับสมัครตั้ ง แต่บัดนี้
เป็นต้นไป	 จนกว่า
โควต้าเต็ม

2.	 สอบออนไลน์	(ข้อสอบ
ปรนัย)	 และสอบ
สัมภาษณ์

3.	 ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ส อ บ ที่
สำ	นักงาน	YES	กรุณา
แจ้งมาที่ไลน์	 @yest-
hailand	 (มี	 @	 ด้าน
หน้า)

สำ	หรับนักเรียนที่เป็นบุตร-ธิดา	ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ	รับ
ทุนส่วนลดเพิ่ม	 10,000	บาท	 (30	ทุน)	 เฉพาะที่เลือกเข้าร่วม
โครงการประเทศสหรัฐอเมริกา,	แอฟริกาใต้	และฝรั่งเศส	เท่านั้น

ทุนการศึกษา	YES







รวมตลอดปี
US$24,250	–	30,000

ผู้เข้าร่วมโครงการสมทบ
US$6,750	–	12,500
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ทุน	“ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม	YES”	(1	ปีการศึกษา)	ในต่างประเทศประกอบ 
ด้วยกัน	3	ส่วนดังนี้

ผู้ปกครองอุปถัมภ์
สนับสนุนUS$7,500

โรงเรียนและรัฐบาลท้องถิ่น
สนับสนุน	US$10,000



กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ กำ	หนดเดินทาง ทุนค่าใช้จ่าย	(บาท)

USA	กลุ่ม	1	(Visa	J-1	แลกเปลี่ยน)
		1	ปีการศึกษา	(ราคาเต็ม	498,800) สิงหาคม	65 456,800

USA	กลุ่ม	2	(Visa	F-1	แลกเปลี่ยน) สิงหาคม	65 550,000
SOUTH	AFICA
	 	 Johannesburg	(ราคาเต็ม	315,000)
	 	 Cape	Town	(ราคาเต็ม	415,000)

กรกฎาคม	65
กรกฎาคม	65

280,000
380,000

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน กำ	หนดเดินทาง ทุนค่าใช้จ่าย	(บาท)

AUSTRIA สิงหาคม	65 398,800
GERMAN สิงหาคม	65 486,000
SWITZERLAND สิงหาคม	65 488,000

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาประจำ	ชาติ กำ	หนดเดินทาง ทุนค่าใช้จ่าย	(บาท)

Argentina	(Spanish) สิงหาคม	65 388,000
CHINA	(หอพัก) สิงหาคม	65 388,000
FINLAND สิงหาคม	65 398,000
FRANCE
	10	 เดือน	(ราคาเต็ม	440,000)
	 5	 เดือน
	 3	 เดือน

สิงหาคม	65
สิงหาคม	65
สิงหาคม	65

405,000
295,000
250,000

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

สิงหาคม	65
สิงหาคม	65
มกราคม	65

363,000
288,000
238,000

SPAIN สิงหาคม	65 448,000
โครงการศึกษาต่อ	เลือกเรียน	1	ปี	หรือมากกว่า	***	ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ	***

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ กำ	หนดเดินทาง ทุนค่าใช้จ่าย	(บาท)
CANADA	(ศึกษาต่อ) สิงหาคม	65 เริ่มต้น	848,000
USA	(Visa	F-1	เลือกศึกษาต่อ) สิงหาคม	65 เริ่มต้น	658,000

ตารางสมทบทุนค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
รุ่น	36	ปีการศึกษา	2022/2023

(รวมค่าตั๋วเครื่องบิน	ค่าวีซ่า	ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ	โรงเรียนและครอบครัวอุปภัมภ์	ฯลฯ)
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หมายเหตุ:

*	 ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าใช้จ่ายโครงการตามความเหมาะสม	 หากมีปัจจัยภายนอกทำ	ให้
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงขึ้น

**	 ในบางประเทศจะมีการทดสอบและสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศนั้นๆ	 YES	
จะแจ้งให้นักเรียนทราบเป็นรายบุคคล	 กรณีนักเรียนไม่ผ่านการสัมภาษณ์	 จะได้รับเงินลง
ทะเบียนคืน

****	 นักเรียนแลกเปล่ียนทุกคนจะมีประกันสุขภาพครอบคลุมอุบัติเหตุและการรักษาพยาบาล
ต่างๆ	รวมทั้ง	Covid-19	 ในต่างประเทศ	ทั้งนี้ผู้ปกครองและนักเรียนควรพิจารณาให้ถี่ถ้วน
ก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ

กำ	หนดการชำ	ระเงินสมทบ:

งวดที่	1	 เมื่อลงทะเบียน	(สงวนสิทธิ์ไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ)	จำ	นวน	25,000	บาท
งวดที่	2	 เมื่อจัดส่งเอกสาร	Application	จำ	นวน	175,000	บาท
งวดที่	3	 ส่วนที่เหลือทั้งหมดภายในเดือนเมษายน		2565	(จะมีจดหมายแจ้ง)

นโยบายการคืนเงิน:

1.	 หากถูกปฎิเสธจากองค์กรในต่างประเทศจะได้รับเงินคืน	ยกเว้นค่าลงทะเบียน
2.	 กรณีที่มีการจัดส่งเอกสารไปต่างประเทศปรับ	25%	ของทุนโครงการ
3.	 กรณีที่มีการตอบรับเพลสเม้นท์/หรือมีการออกเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าปรับ	 50%	 ของทุน

โครงการ
4.	 ไม่มีการคืนในกรณีใดๆ	 นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น	 ยกเว้นกรณีวีซ่าไม่ผ่านซึ่งจะมีการหัก

ค่าใช้จ่าย	40,000	บาท	และค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงแล้วแต่ประเทศอุปถัมภ์
5.	 กรณีมีเหตุสุดวิสัย	ซึ่งอาจจะทำ	ให้ไม่สามารถเดินทางได้	เช่น	โรคระบาด	เหตุจลาจล	
6.	 ภัยพิบัติ	หรืออื่นๆ	เงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาโครงการฯ
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ค่าใช้จ่ายโครงการรวม:

1.	 จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ที่ดูแลนักเรียนเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนอุปถัมภ์
ในต่างประเทศตลอดระยะเวลาในโครงการ

2.	 ค่าวีซ่า	 ค่าดำ	เนินการ	 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ	 (ชั้นประหยัด)	 ประเทศที่ไม่รวมค่าตั๋วเครื่อง
บินไป-กลับ	คือโครงการศึกษาต่อ	USA	(Visa	F-1	เลือกศึกษาต่อ),	Canada

3.	 ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาในโครงการ
4.	 ปฐมนิเทศในประเทศอุปถัมภ์	(Arrival	Orientation)
5.	 กิจกรรมแคมป์ในประเทศอุปถัมภ์	เช่น	ฝรั่งเศส	อิตาลี	ญี่ปุ่น	และประเทศ	อื่นๆ	ไม่สามารถ	

Refund	ได้	ในกรณีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
6.	 กิจกรรมปฐมนิเทศลงทะเบียน	 เพื่อแนะนำ	โครงการ,	 การเทียบชั้นเรียน,	 การจัดทำ	ชุดใบ

สมัครนานาชาติ	และพบกับศิษย์เก่า	YES
7.	 กิจกรรมสัมภาษณ์และฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ	 โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ	 ตั้งแต่ลงทะเบียน

จนกว่าจะเดินทาง	เพื่อฝึกความพร้อมในการสื่อสาร
8.	 กิจกรรม	Workshop	(Day	Camp)	4	วัน	(ไป-กลับ)	โดยวิทยากรชาวต่างชาติและชาวไทย	

ฝึกภาษา,	 ประวัติศาสตร์นานาชาติ	 ทำ	อาหาร	 และวัฒนธรรมไทย	 วิถีพุทธสำ	หรับนักเรียน
แลกเปลี่ยน	

9.	 ค่าย	YES	Camp	3	วัน	2	คืน	เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ	ระเบียบ	
วินัย	 ความอดทน	 การช่วยเหลือตนเองและฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น	 เรียนรู้วัฒนธรรม
นานาชาติ	เช่น	งาน	Prom,	Costume	day,	งานบงโอโดริในญี่ปุ่น	และคริสต์มาสของประเทศ
ต่างๆ	โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	และศิษย์เก่า	YES	(Returnee)	จากประเทศต่างๆ	

10.	 กิจกรรม	Workshop	ออนไลน์	โดยจัด	Meeting	ตามกลุ่ม
11.	 ประชุมผู้ปกครองก่อนเดินทาง	 แนะนำ	เรื่องกฎระเบียบ	 การเดินทางต่างๆ	 และแนะนำ	เกี่ยวกับ

การเงินโดยเจ้าหน้าที่จากธนาคาร
12.	 ปัจฉิมนิเทศ	 แนะนำ	การกลับเข้าเรียน	 ช่วยเหลือนักเรียนในการเทียบชั้นเรียนเมื่อเดินทาง

กลับพร้อมรับประกาศนียบัตรหลังจบโครงการ	และเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว
13.	 เข้าร่วมกิจกรรม	YES	Alumni	สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า	 (Day	Trip)	 เช่น	 โครงการปันนํ้าใจ,	

กิจกรรมเพื่อสังคม,	ท่องเที่ยว	ฯลฯ
14.	 นักเรียนจะได้รับเสื้อยืด	YES	เพื่อใส่ในวันเดินทาง	และซองพลาสติกสำ	หรับใส่พาสปอร์ตและ

เอกสารเดินทางต่างๆ
15.	 เจ้าหน้าที่	YES	จัดส่งนักเรียนที่สนามบิน	แนะนำ	การเดินทางให้กับนักเรียน	ตลอดจนดูแล	ให้

คำ	แนะนำ		ประสานงานช่วยเหลือดตลอดระยะเวลาในโครงการ
16.	 ผู้ประสานงานประจำ	ท้องถิ่น	ดูแลให้คำ	ปรึกษาและช่วยเหลือตลอดระยะเวลาในโครงการ

*	กิจกรรมข้อ	4-13	YES	สามารถปรับเปลี่ยนหรืองดกิจกรรมใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ค่าโครงการไม่รวม:

1.	 ค่าทำ	หนังสือเดินทาง
2.	 ค่าแปลเอกสารเพื่อขอวีซ่า,	ค่าตรวจสุขภาพและวัคซีน	(ถ้ามี)
3.	 ค่าตรวจเชื้อ	Covid	19,	ค่าใช้จ่ายในการ	Quarantine
4.	 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว	เช่น	ค่าโทรศัพท์	ค่าอินเตอร์เน็ต	ค่าเรียนพิเศษ	ค่าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน	

ค่าชุดฟอร์มของโรงเรียน	ค่าอาหารกลางวัน,	ฯลฯ
5.	 ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง	หรือวันเดินทาง	(ถ้ามี)
6.	 ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้

Apply Now

เพิ่มเราเป็นเพื่อน

Line  YES

@yesthailand

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม	วายอีเอส	ประเทศไทย
Website;	www.yesthailand.org	E-mail;	info@yesthailand.org


