
เชิญร่วมงานสัมมนา และOpen House ออนไลน์ (ZOOM Meeting)
โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES ปีการศึกษา 2023/2024 รุ่น 29/37

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565

ใบสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี�ยน

1. ชื่อ-นามสกุล นักเรียน: ........................................................................................................ รหัสสอบ ............................. TYES Score: ..........................

 อีเมล์: ............................................................................................................................... วันเดือนปีเกิด (ปี ค.ศ.) ............... / .................. / ................ 

 อายุของนักเรียน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2566 .................. ปี ................ เดือน เบอร์โทรศัพท์นักเรียน: .......................................................................

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

 โรคประจำ ตัวของนักเรียน:  	ไม่มี 	มี ระบุโรคที่เป็นให้ชัดเจน: .....................................................................................................................

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

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

 ไม่มีผลการเรียนที่เป็น 0, ร., มส. หากมีต้องแก้ไขให้เรียบร้อย

3. ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการประเทศระบุให้ชัดเจน  ลำ ดับที่ 1): .................................................. กลุ่ม/ระยะเวลา ...............................

  ลำ ดับที่ 2): ................................................. กลุ่ม/ระยะเวลา ...............................

4. เอกสารที่แนบมาด้วย  สำ เนาผลการเรียนหรือสำ เนารายงานผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง

     หลักฐานการชำ ระเงินค่าลงทะเบียน 25,000 บาท (ถ้ามี)

 ข้าพเจ้ายอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล YES THAILAND และขอยืนยันข้อมูลที่ได้กรอกในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง

(อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามลิงค์นี้  http://www.yesthailand.org/privacy-policy/ )

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

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

หมายเหตุ: YES สงวนสิทธิ่ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมทั้งอัตราทุนค่าใช้จ่ายหากมีปัจจัยที่ทำ ให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบส่วงหน้า

1. ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ: ส่งใบสมัครลงทะเบียน และแนบ
สำาเนาผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง (Transcript หรือสมุดพกที่แสดงผล
การเรียนชัดเจน) พร้อมระบุประเทศ และชำาระค่าลงทะเบียน 25,000 
บาท (Non Refundable)

2. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นายอาคม ริมทอง เลขที่
บัญชี 039-7-15118-4 สาขาบุญถาวรเกษตร-นวมินทร์

3. ส่งเอกสาร (ตามข้อ 1) พร้อมหลักฐานการชำาระเงินมาที่ ไลน์ @YES-
THAILAND (มีเครื่องหมาย @ ด้านหน้า) ภายใน 26 สิงหาคม 2565 
หรือจนกว่าโควตาเต็ม **กรณีนักเรียนที่จะขอรับทุนบุตรครู ทุนบุตร
ข้าราชการ (ทุนส่วนลดค่าโครงการ 10,000 บาท) กรุณาแนบหลัก
ฐานของบิดา/มารดา คือ สำาเนาบัตรข้าราชการ และสำาเนาสูติบัตรของ
นักเรียน เพื่อเข้าร่วมโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่ม 1 ฝรั่งเศส 
และแอฟริกาใต้เท่านั้น

4.  นักเรียนที่จะขอรับทุนดีเด่น (ผู้ที่มีคะแนนสอบสูงสุด 100 คนตาม
ประกาศรายชื่อในเว็บไซต์) สามารถเข้าร่วมโครงการได้เฉพาะประเทศ
อเมริกา กลุ่ม 1, แอฟริกาใต้, ฝรั่งเศส และอิตาลีเท่านั้น

5. กรณีพิจารณาผลการเรียนแล้ว มีการปฎิเสธ หรือไม่ได้กลุ่มประเทศ
ที่เลือก เนื่องจากโควตาเต็มหรือคุณสมบัติไม่ครบจะแจ้งให้ทราบ เพื่อ
เปลี่ยนกลุ่มหรือประเทศ หากไม่ประสงค์จะได้รับเงินลงทะเบียนคืน

กำ�หนดก�ร ขั�นตอนในการเข้าร่วมโครงการ

เกณฑ์คะแนน TYES เพื�อเข้าร่วมโครงการ

ระดับคะแนน ประเทศ
3.57 ขึ้นไป สหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์, แอฟริกาใต้, เยอรมัน,ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, เดนมาร์ก, 

อิตาลี,  ฟินแลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน, สเปน, ออสเตรีย, สวิสเซอร์แลนด์, 
อังกฤษ และอาร์เจนตินา

3.00 - 3.56 สหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์, แอฟริกาใต้, ฝรั่งเศส, เดนมาร์ก, อิตาลี, 
ฟินแลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน, อังกฤษ และอาร์เจนตินา

2.00 – 2.99 สหรัฐอเมริกา กลุ่ม 2, นิวซีแลนด์, แอฟริกาใต้
Line @YESTHAILAND 
ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์

เวลา กิจกรรม

   09:30 - 09:40 เปิดงาน และชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับ YES

   09:40 - 10:10 เยาวชนได้อะไรจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

   10:10 - 10:40 แนะแนวหลักเกณฑ์การเทียบชั้นของนักเรียนแลกเปลี่ยน

   10:40 - 11:10 พบปะ YES Returnees จากหลากหลายประเทศ 
เช่น อเมริกา ฝรั่งเศส แอฟริกาใต้ ฯลฯ

   11:10 – 11:25 Q&A / ปิดกิจกรรม

** กำาหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามเหมาะสม**

 หมายเหตุ: รับฟังเบื้องต้นลงทะเบียนผ่าน Qrcode หรือไลน์ @yesthailand



ตารางสมทบทุนค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม YES รุ่น 29/37 ปีการศึกษา 2023/2024

หมายเหตุ:
	 คุณสมบัติต่างๆ	ในการเข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามประกาศ
	 กลุ่มที่ใช้ภาษาประจำาชาติและภาษาเยอรมัน	ต้องมีพื้นฐานภาษานั้นๆ	(เป็นไปตามเงื่อนไข

ขององค์กรในต่างประเทศ)
	 บางกิจกรรมจะมีการจัดในระบบออนไลน์ตามความเหมาะสม	 และสามารถปรับเปลี่ยน	

หรืองดกิจกรรมใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
	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	(เดือนตุลาคม)	 175,000	บาท
งวดที่	3		 ที่เหลือทั้งหมดภายในเดือนเมษายน	2566	 (จะมีจม.แจ้ง)

	 หากถูกปฎิเสธจากองค์กรในต่างประเทศจะได้รับเงินคืน	ยกเว้นค่าลงทะเบียน

	 กรณีที่มีการจัดส่งเอกสารไปต่างประเทศปรับ	25%	ของทุนโครงการฯ

	 กรณีที่มีการตอบรับเพลสเม้นท์/หรือมีการออกเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าปรับ	 50%	 ของทุน
โครงการฯ

	 ไม่มีการคืนในกรณีใดๆ	 นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น	 ยกเว้นกรณีตีวีซ่าไม่ผ่านซึ่งจะมีการ
หักค่าใช้จ่าย	40,000	บาท	และค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงแล้วแต่ประเทศอุปถัมภ์

	กรณีมีเหตุสุดวิสัย	 ซึ่งอาจจะทำาให้ไม่สามารถเดินทางได้	 เช่น	 โรคระบาด	 เหตุจลาจล	 
ภัยพิบัติ	หรืออื่นๆ	เงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาโครงการฯ

ค่าโครงการไม่รวม

กำาหนดการชำาระเงิน

นโยบายการคืนเงิน

ค่าโครงการรวม

 ค่าวีซ่า ค่าดำาเนินการ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ	 (ชั้นประหยัด)	 เฉพาะอเมริกา
ศึกษาต่อ,	New	Zealand	และTacoma	College	ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

	 จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ที่ดูแลนักเรียนเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวและ
โรงเรียนอุปถัมภ์ในต่างประเทศตลอดระยะเวลาในโครงการ

	 ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาในโครงการ

	 ปฐมนิเทศในประเทศอุปถัมภ์	(Arrival	Orientation)

	 ประเทศอุปถัมภ์ที่มีกิจกรรมแคมป์คือ	อิตาลี	ญี่ปุ่น	และเยอรมัน	 ในกรณีไม่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม	ไม่สามารถ	Refund	ได้

	 กิจกรรมปฐมนิเทศลงทะเบียน	เพื่อแนะนำาโครงการ,	การเทียบชั้นเรียน,	การจัดทำา
ชุดใบสมัครนานาชาติ	และพบกับศิษย์เก่า	YES

	 กิจกรรมสัมภาษณ์และฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ	 โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ	 เพื่อฝึก
ความพร้อมในการสื่อสาร	ผ่าน	ZOOM	Meeting

	 กิจกรรม	Workshop	(Day	Camp	(ออนไลน์))	ฝึกภาษา,	วัฒนธรรมนานาชาติ	ทำา
อาหาร	และวัฒนธรรมไทย	วิถีพุทธสำาหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน

	 กิจกรรม	Meeting	ตามกลุ่มโดย	YES	Staff	(ออนไลน์)

	 ค่าย	YES	Camp	เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ	ระเบียบ	วินัย	
ความอดทน	 การช่วยเหลือตนเองและฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น	 เรียนรู้วัฒนธรรม
นานาชาติ	 เช่น	 งาน	 Prom,	 Costume	day,	 งานบงโอโดริ	 และคริสต์มาส	 โดย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	และศิษย์เก่า	YES	(Returnee)	จากประเทศต่างๆ	

	 ประชุมผู้ปกครองก่อนเดินทาง	 แนะนำาเรื่องกฎระเบียบ	 การเดินทางต่างๆ	 และ
แนะนำาเกี่ยวกับการเงินโดยเจ้าหน้าที่จากธนาคาร

	 ปัจฉิมนิเทศ	 แนะนำาการกลับเข้าเรียน	 ช่วยเหลือนักเรียนในการเทียบชั้นเรียนเมื่อ
เดินทางกลับประเทศไทยแล้วพร้อมรับประกาศนียบัตรหลังจบโครงการ

	 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

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ กำาหนดเดินทาง ทุนค่าใช้จ่าย (บาท)

UK Group Exchange	 1	เดือน	
(10	คนขึ้นไป	G.7-G.12) 2	เดือน

พฤษภาคม	66
พฤษภาคม	66

188,800
278,800

UK	แลกเปลี่ยน	1	เทอม	(G.7-G.12) กันยายน	66 398,800

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

สิงหาคม	66
สิงหาคม	66

395,000
518,800

USA กลุ่ม 2	(Visa	F-1	แลกเปลี่ยน) สิงหาคม	66 618,800

USA ECEP	(Grade	8-12,	Ages	13-19)
Visa	F-1	แลกเปลี่ยน

สิงหาคม	66 718,000

USA J-1 VIP Program,	California สิงหาคม	66 798,800

SOUTH AFRICA Johannesburg 
  Cape Town

กรกฎาคม	66
กรกฎาคม	66

288,000
388,000

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน กำาหนดเดินทาง ทุนค่าใช้จ่าย (บาท)

AUSTRIA (ภาษาเยอรมันระดับ B2) สิงหาคม	66 398,800

GERMAN (ภาษาเยอรมันระดับ A2) สิงหาคม	66 486,000

SWITZERLAND (ภาษาเยอรมันระดับ B2) สิงหาคม	66 456,800

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาประจำาชาติ กำาหนดเดินทาง ทุนค่าใช้จ่าย (บาท)

ARGENTINA	(Spanish) สิงหาคม	66 368,000

DENMARK, NORWAY, SWEDEN สิงหาคม	66 488,000

JAPAN	 10	 เดือน
	 5	 เดือน

สิงหาคม	66
สิงหาคม	66

398,000
288,000

FINLAND สิงหาคม	66 398,000

FRANCE	 10	 เดือน	
	 5	 เดือน

สิงหาคม	66
สิงหาคม	66

405,000
295,000

ITALY	 10	 เดือน	
	 5	 เดือน
	 3	 เดือน
	 2	 เดือน

สิงหาคม	66
สิงหาคม	66
สิงหาคม	66
สิงหาคม	66

368,000
268,000
228,000
198,000

SPAIN สิงหาคม	66 448,000

โครงการศึกษาต่อ เลือกเรียน 1 ปี หรือมากกว่า (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

NEW ZEALAND	(เริ่มต้น	3	เทอม) มกราคม	66 เริ่มต้น	575,500

USA	(Visa	F-1	เลือกศึกษาต่อ) สิงหาคม	66 เริ่มต้น	720,000

แนะนำาโครงการใหม่ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

โปรแกรมลัดสำาหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนจบมัธยมปลาย	และ
อนุปริญญา	พร้อมกันภายในระยะเวลาเพียง	2	ปี	(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ทักษะทางภาษา	และผลการเรียนผู้ของเข้าร่วมโครงการ)

Tacoma	College	Seattle,	WA 778,000
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