
1. กรอกใบสมัครลงทะเบียนระบุประเทศที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ 2 ลำ ดับ พร้อมแนบสำ เนาผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง (Transcript หรือ
สมุดพกที่แสดงผลการเรียนชัดเจน) รอยืนยันประเทศในการเข้าร่วมโครงการ 1 - 3 วันทำ การ

2. ชำ ระค่าลงทะเบียน 25,000 บาท ไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ โดยโอนเงินเข้าบัญชี 
 ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีนายอาคม ริมทอง เลขที่บัญชี 039-7-14223-3 สาขาบุญถาวร เกษตร-นวมินทร์ 
3. ส่งใบสมัครลงทะเบียนและเอกสารประกอบต่างๆ มาที่ Line: @yesthailand (มีเครื่องหมาย @ ด้านหน้า) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่า

โควตาเต็ม
4. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่โครงการกำ หนด

หมายเหตุ;
     นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนจะมีประกันสุขภาพครอบคลุมอุบัติเหตุ และการรักษาพยาบาลต่างๆ รวมทั้ง Covid-19 ในต่างประเทศ แต่ไม่ครอบคลุมการ

ตรวจเชื้อ Covid-19 และค่าใช้จ่ายในการ Qurantine (กักตัว) ตามมาตรการของประเทศปลายทาง และประเทศไทย ทั้งนี้ผู้ปกครองและนักเรียนควรพิจารณา

ให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ

ขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการ

ใบสมัครลงทะเบียนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES
ปีการศึกษา 2022/2023 รุ่นที่ 36 (Online)

ใบสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

1. ชื่อ-สกุลนักเรียน: ......................................................................................... LINE ID: ..................................................................

 อีเมล์: ........................................................................................................... รหัสสอบ: .................................................................

 วันเดือนปีเกิด (ปี ค.ศ.) ......... / ............................ / .......... อายุของนักเรียน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ............. ปี ........... เดือน

 เบอร์โทรศัพท์นักเรียน: ........................................ เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง: ........................................ เกี่ยวข้องเป็น: .......................

2. โรงเรียน: ................................................................................ ระดับชั้น: ........................ แผนการเรียน: .........................................

 คะแนนเฉลี่ย 3 ปี ล่าสุด (ปีที่ 1): ........................................ (ปีที่ 2): ........................................ (ปีที่ 3): ........................................

 วิชาทีไได้ต่ำ กว่าเกรด 2 (ถ้ามี): .........................................................................................................................................................

3. ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการประเทศ  ลำ ดับที่ 1): .......................................... กลุ่ม ............. 

      ลำ ดับที่ 2): ......................................... กลุ่ม .............

4. เอกสารที่แนบมาด้วย  สำ เนาผลการเรียนหรือสำ เนารายงานผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง

     หลักฐานการชำ ระเงินค่าลงทะเบียน 25,000 บาท (ถ้ามี)

    ลงชื่อ: .......................................................... นักเรียน  วันที่: .......................

    ลงชื่อ: .......................................................... ผู้ปกครอง วันที่: .......................

หมายเหตุ: YES สงวนสิทธิ่ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมทั้งอัตราทุนค่าใช้จ่ายหากมีปัจจัยที่ทำ ให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบส่วงหน้า



ตารางสมทบทุนค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม YES รุ่น 36 ปีการศึกษา 2022/2023

หมายเหตุ:
	 คุณสมบัติต่างๆ	ในการเข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามประกาศ
	 กลุ่มที่ใช้ภาษาประจำาชาติและภาษาเยอรมัน	ต้องมีพื้นฐานภาษานั้นๆ	(เป็นไปตามเงื่อนไข

ขององค์กรในต่างประเทศ)
	 ค่ายนักเรียน	 YES	 หรือกิจกรรมต่างๆ	 สามารถปรับเปลี่ยน	 หรืองดกิจกรรมใดๆ	 โดย

ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	 และจะดำาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใน	
สถานการณ์ปัจจุบัน	และความปลอดภัยของทุกฝ่าย

	ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าใช้จ่ายโครงการตามความเหมาะสม หากมีปัจจัยภายนอก
ทำาให้ค่าใช้จ่ายโครงการสูงขึ้น

 ในบางประเทศจะมีการทดสอบและสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
นั้นๆ YES จะแจ้งให้นักเรียนทราบเป็นรายบุคคล กรณีนักเรียนไม่ผ่านการสัมภาษณ์ 
จะได้รับเงินลงทะเบียนคืน

ค่าโครงการไม่รวม

	 ค่าทำาหนังสือเดินทาง

	 ค่าแปลเอกสารเพื่อขอวีซ่า,	ค่าตรวจสุขภาพและวัคซีน	(ถ้ามี)

	 ค่าตรวจเชื้อ	Covid	19,	ค่าใช้จ่ายในการ	Quarantine

	 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว	 เช่น	ค่าโทรศัพท์	ค่าอินเตอร์เน็ต	ค่าเรียนพิเศษ	ค่าร่วมกิจกรรม
ในโรงเรียน	ค่าชุดฟอร์มของโรงเรียน	ค่าอาหารกลางวัน,	ฯลฯ

	 ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง	หรือวันเดินทาง	(ถ้ามี)

	 ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้

งวดที่	1	 เมื่อลงทะเบียน	(สงวนสิทธิ์ไม่คืนไม่ว่ากรณีใด)	 25,000	บาท
งวดที่	2	 เมื่อส่งใบสมัครนานาชาติ	(2-4 สัปดาห์ หลังชำาระงวดที่ 1)	 175,000	บาท
งวดที่	3		 ที่เหลือทั้งหมดภายในเดือนเมษายน	 (จะมีจม.แจ้ง)

	 หากถูกปฎิเสธจากองค์กรในต่างประเทศจะได้รับเงินคืน	ยกเว้นค่าลงทะเบียน

	 กรณีที่มีการจัดส่งเอกสารไปต่างประเทศปรับ	25%	ของทุนโครงการฯ

	 กรณีที่มีการตอบรับเพลสเม้นท์/หรือมีการออกเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าปรับ	 50%	 ของทุน
โครงการฯ

	 ไม่มีการคืนในกรณีใดๆ	 นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น	 ยกเว้นกรณีตีวีซ่าไม่ผ่านซึ่งจะมีการ
หักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงแล้วแต่ประเทศอุปถัมภ์

	กรณีมีเหตุสุดวิสัย	 ซึ่งอาจจะทำาให้ไม่สามารถเดินทางได้	 เช่น	 โรคระบาด	 เหตุจลาจล	 
ภัยพิบัติ	หรืออื่นๆ	เงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาโครงการฯ

ค่าโครงการไม่รวม

กำาหนดการชำาระเงิน

นโยบายการคืนเงิน

ค่าใช้จ่ายโครงการรวม

	 จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ที่ดูแลนักเรียนเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวและ
โรงเรียนอุปถัมภ์ในต่างประเทศตลอดระยะเวลาในโครงการ

	 ค่าวีซ่า	ค่าดำาเนินการ	ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ	(ชั้นประหยัด)	เฉพาะอเมริกาศึกษา
ต่อ,	Tacoma	College	(TCC)	ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

	 ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาในโครงการ

	 ปฐมนิเทศในประเทศอุปถัมภ์	(Arrival	Orientation)

	 กิจกรรมแคมป์ในประเทศอุปถัมภ์	เช่น	ฝรั่งเศส	อิตาลี	ญี่ปุ่น	และประเทศ	อื่นๆ	ไม่
สามารถ	Refund	ได้	ในกรณีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

	 กิจกรรมปฐมนิเทศลงทะเบียน	เพื่อแนะนำาโครงการ,	การเทียบชั้นเรียน,	การจัดทำา
ชุดใบสมัครนานาชาติ	และพบกับศิษย์เก่า	YES

	 กิจกรรมสัมภาษณ์และฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ	 โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ	 เพื่อฝึก
ความพร้อมในการสื่อสาร	ผ่าน	ZOOM	Meeting

	 กิจกรรม	Workshop	โดยวิทยากรชาวต่างชาติและชาวไทย	ฝึกภาษา,	วัฒนธรรม
นานาชาติ	ทำาอาหาร	และวัฒนธรรมไทย	วิถีพุทธสำาหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน	ผ่าน	
ZOOM	Meeting

	 ค่าย	YES	Camp	3	วัน	2	คืน	เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ	
ระเบียบ	 วินัย	 ความอดทน	 การช่วยเหลือตนเองและฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น	
เรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ	 เช่น	 งาน	 Prom,	 Costume	 day,	 งานบงโอโดริใน
ญี่ปุ่น	 และคริสต์มาสของประเทศต่างๆ	 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	 และศิษย์เก่า	
YES	(Returnee)	จากประเทศต่างๆ	

	 ประชุมผู้ปกครองก่อนเดินทาง	 แนะนำาเรื่องกฎระเบียบ	 การเดินทางต่างๆ	 และ
แนะนำาเกี่ยวกับการเงินโดยเจ้าหน้าที่จากธนาคาร

	 ปัจฉิมนิเทศ	 แนะนำาการกลับเข้าเรียน	 ช่วยเหลือนักเรียนในการเทียบชั้นเรียนเมื่อ
เดินทางกลับพร้อมรับประกาศนียบัตรหลังจบโครงการ

	 เข้าร่วมกิจกรรม	YES	Alumni	สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า	(Day	Trip)	เช่น	โครงการปัน
นำ้าใจ,	กิจกรรมเพื่อสังคม,	ท่องเที่ยว	ฯลฯ

	 นักเรียนจะได้รับเสื้อยืด	YES	เพื่อใส่ในวันเดินทาง	และซองพลาสติกสำาหรับใส่พาส
ปอร์ต	และเอกสารเดินทางต่างๆ

	 เจ้าหน้าที่	YES	จัดส่งนักเรียนที่สนามบิน	แนะนำาการเดินทางให้กับนักเรียน	ตลอด
จนดูแล	ให้คำาปรึกษา	และประสานงานช่วยเหลือดตลอดระยะเวลาในโครงการ

	 มีผู้ประสานงานประจำาท้องถิ่นดูแลให้คำาปรึกษา	และช่วยเหลือตลอดระยะเวลาใน
โครงการ

ค่าโครงการรวม

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ กำาหนดเดินทาง ทุนค่าใช้จ่าย (บาท)

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

มกราคม	66
สิงหาคม	65

348,800
456,800

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

กรกฎาคม	65
กรกฎาคม	65

280,000
380,000

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน กำาหนดเดินทาง ทุนค่าใช้จ่าย (บาท)

AUSTRIA (ภาษาระดับ B2) สิงหาคม	65 398,800

GERMAN (ภาษาระดับ A2) สิงหาคม	65 486,000

SWITZERLAND (ภาษาะดับ B2) สิงหาคม	65 488,000

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาประจำาชาติ กำาหนดเดินทาง ทุนค่าใช้จ่าย (บาท)

ARGENTINA	(Spanish) สิงหาคม	65 388,000

FRANCE
	 10	 เดือน	(ราคาเต็ม	440,000) สิงหาคม	65 405,000

ITALY
	 10	 เดือน	(ราคาเต็ม	398,000) สิงหาคม	65 363,000

SPAIN สิงหาคม	65 448,000

FINLAND สิงหาคม	65 398,000

โครงการศึกษาต่อ เลือกเรียน 1 ปี หรือมากกว่า (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

USA	(Visa	F-1	เลือกศึกษาต่อ) สิงหาคม	65 เริ่มต้น	658,000

แนะนำาโครงการใหม่

USA	J-1	VIP	PROGRAM	การันตีการตอบรับในรัฐ	Califor-
nia	กรณีเรียนชั้น	ม.6	สามารถขอรับ	Diploma	ได้	พร้อมกิจ
กรรมแคมป์ปิ้ง	(Welcome	and	Farewell	Party)	และทริป
ท่องเที่ยงในซานฟรานซิสโก	2	คืน

USA	กลุ่ม	J-1	VIP สิงหาคม	65 698,800

โปรแกรมลัดสำาหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนจบมัธยมปลาย	
และอนุปริญญา	พร้อมกันภายในระยะเวลาเพียง	 2	 ปี	 (ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับทักษะทางภาษา	 และผลการเรียนผู้ของเข้าร่วม
โครงการ)	 ค่าโครงการ	 ต่อ	 1	 ปีการศึกษารวมค่าวีซ่า	 ที่พัก	
และค่าเรียน	45	หน่วยกิต	ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน	ไป-กลับ)

Tacoma	College	Seattle,	WA สิงหาคม	65 599,800
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