


คุณลักษณะที่พิเศษกว่าโครงการ J1 ปกติ

1. การันตีกระบวนการตอบรับนักเรียนภายใน 4 สัปดาห์เมื่อ

ส่งใบสมัคร (ผู้ที่ส่งช้า หรือผู้ที่ต้องการใบจบ Diploma หรือ

ผู้ที่เป็นภูมิแพ้อยู่ร่วมบ้านที่เลี้ยงสัตวไม่ได้ อาจจะใช้ เวลา

นานกว่าปกติ)

2. การันตีเพลสเมนท์ ในโซนรัฐแคลิฟอร์เนีย ใกล้เมือง Los 

Angeles โดยนักเรียนจะพำานักอยู่กับครอบครัว ชาว

อเมริกันในย่านชานเมืองที่สงบ และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

ซึ่งนักเรียนจะเข้าเรียนในโรงเรียนที่อยู่ ในเขตที่อยู่ของ 

ครอบครัวอุปถัมภ์

3. มีกิจกรรมแคมป์ปิ้งต้อนรับนักเรียน ในวันสุดสัปดาห์เมื่อ

นักเรียนเดินทางไปถึง (Welcome camping weekends) 

ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมปฐมนิเทศนนักเรียน กิจกรรม

สันทนาการ การทำาความรู้จักเพื่อนใหม่ โดยค้างคืน ณ 

สถานที่ทางธรรมชาติที่งดงาม

4. ทริปหรรษาท่องซานฟรานซิสโก 2 คืน ในวันสุดสัปดาห์เพื่อ

พักผ่อนย่อนใจ ซึ่งรวมค่าเดินทางไป-กลับ สายการบิน

ท้องถิ่น ณ สนามบิน ONT

5. จัดกิจกรรมแคมป์ปิ้งเล้ียงส่งนักเรียนเมื่อจบโครงการ 

(Goodbye Party)

6. นักเรียนจะได้รับการประเมินศักยภาพรายบุคคลฟรี (ตาม

งานวิจัยของ Dr.Pattrick Handley) จากหน่วยงาน Work 

It Career Readiness Consultation ซึ่งเป็นหน่วยงานที่

พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจตนเอง จุดแข็งของ

ตน เพื่อค้นหาอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง

7. ได้สิทธิ์ปรึกษาฟรี 30 นาทีทางโทรศัพท์ หรือวีดีโอคอล 

เพื่อปรึกษาการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษากับ AcceptU 

College Readiness Consultation คือผู้ให้บริการที่มี

เครือข่ายใหญ่ที่สุดในการแนะนำา และเป็น ที่ปรึกษาในการ

สอบแอดมินชั่นเข้ามหาวิทยาลัย

ค่าใช้จ่ายโครงการ

 798,800798,800 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ วีซ่า ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ 

กิจกรรมต่างๆ ของ YES (ปฐมนิเทศลง ทะเบียน, ค่าย YES 3 วัน  

2 คืน, ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง, ปัจฉิมนิเทศ)

 เป็นโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 1 ปีการศึกษา ในระหว่างที่อยู่ ในโครงการนักเรียนจะพักกับครอบ ครัวอุปถัมภ์

ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วเป็นอย่างดี และเข้าเรียนในระดับ High School (Grade 10-12) เมื่อจบโครงการฯ และกลับมาประเทศไทย

นักเรียนไม่ต้องซ้ำาชั้นตามระเบียบการเทียบชั้นเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ขึ้นอยู่ กับดุลยพินิจของโรงเรียนเป็นสำาคัญ 

 ครอบครัวอุปถัมภ์ ในท้องถิ่นจะเป็นครอบครัวอาสาสมัคร ที่ช่วยดูแลนักเรียนเสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว ดังนั้น

นักเรียนเองก็มีหน้าที่ช่วยเหลือตอบแทนน้ำาใจครอบครัวอุปถัมภ์ตามสมควร การเข้าร่วมโครงการจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้การปรับ

ตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งการอาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นมีความแตกต่างทั้ง ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 

ดังนั้นนักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรง และโอกาสที่ดี ในการพัฒนาภาษา และทักษะการ สื่อสารในเวลาเดียวกัน

โครงการ J-1 VIPโครงการ J-1 VIP

คุณสมบัติ

1. กำาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 ผล

การเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

2. อายุ 15 ปีในวันที่ยื่นวีซ่า/เดินทาง และไม่เกิน 18 ปี

ครึ่ง ณ วันเดินทาง

3. มีทักษะความรู้ ความสามารถด้านการ ฟ้ง พูด อ่าน 

เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับ ปานกลาง - ดี

4. มีความประพฤติดี ทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ 

และสามารถปรับตัวเข้ากับ ผู้อื่น ได้เป็นอย่างดี

5. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำา

ตัวหรือโรคอื่น ๆ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. สมัครสอบกับ YES หรือศูนย์ประสานงาน YES 

พร้อมรับผลสอบทันที

2. ส่งใบสมัครลงทะเบียนพร้อมสำาเนาผลการเรียน 3 

ปีย้อนหลัง มาที่ไลน์ไอดี: @yesthailand และนัด

สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่จากโครงการฯ

3. นักเรียนชำาระค่าลงทะเบียน 25,000 บาท / รับชุด

เอกสาร Application ดำาเนินการภายใน 3 สัปดาห์

หมายเหตุ: ไม่สามารถเลือกโรงเรียนได้ ขึ้นอยู่กับการ

ตอบรับจากโรงเรียน และครอบครัวอุปถัมภ์

กำาหนดการในการเข้าร่วมโครงการ

1. ร่วม YES Camp 3 วัน 2 คืน ในเดือนมีนาคม

2. ส่งเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าตามกำาหนการของ

แต่ละประเทศ (มกราคม - พฤษภาคม)

3. ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

4. เดินทางตามกำาหนดการของแต่ละประเทศ เดือน

เมษายน, สิงหาคม - ตุลาคม  (มีเจ้าหน้าที่จัดส่ง

สนามบิน)

YOUTH EXCHANGE SCHOLARSHIP (YES)
9/19 ถ.คลองลำ�เจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
Tel: 0 2508 0099, 08 1638 9706, 08 9685 0944

สงวนสิทธิ์ในก�รเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�



Sampling of Schools Sampling of Schools (ตัวอย่างโรงเรียน)(ตัวอย่างโรงเรียน)
About Alta Loma High School

Alta Loma High School is a comprehensive high school that services grades 

9-12. We have a student population of 2475 students. The faculty size is 109. 

There are an additional 60 employees who are an integral support system for 

instruction and school operations. Alta Loma High School is proud to boast a 

large percentage of “Brave” alumni on staff, which spans three decades of 

Alta Loma success

Ontario High School

Is one of eight comprehensive high schools in the Chaffey Joint Union High 

School District. Current school enrollment is approximately 2,700 in grades 

9-12. Ontario offers a wide variety of Advanced Placement, college prepara-

tory and elective courses. The English, Math, Social Studies, Foreign Lan-

guage, Science, and Fine Arts Departments offer a variety of AP courses as 

well as college prep classes accepted for entry into UC and CSU schools.

Rancho Cucamonga High School provides many academic and extracurricular 

activities. Students who become involved outside of the classroom are more 

successful inside the classroom. We hope our students maximize their high 

school experience by becoming involved in some of our school’s excellent 

athletic and academic teams, fine and performing arts programs, and out-

standing club activities.

Chaffey High School Mission Statement

Chaffey High School’s mission is to engage students in a rigorous curriculum 

that fosters ownership of learning and prepares all students for college and 

career success.

Montclair High School

Located in the city of Montclair, Montclair High School is one of six compre-

hensive high schools in the Chaffey Joint Union High School District. More 

than 3,300 students are enrolled in grades 9-12. Montclair High School’s 

vision for its students centers on the concept of lifelong learning. 

Los Osos High School

Welcome to Grizzly Country!  Los Osos High School, located in the foothills 

of the San Bernardino Mountains in the suburban community of Rancho Cu-

camonga, is one of eight comprehensive high schools in the Chaffey Joint 

Union High School District (CJUHSD).  Chaffey is the fourth largest high school 

district in the state of California.
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