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ประวัติความเป็นมา

	 องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน	 YES	 (Youth	 Exchange	 Scholarship)	 คือองค์กรเอกชนที่ให้บริการงานด้านการศึกษามากกว่า	 30	 ปี	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	 

พ.ศ.2528	 สำานักงานแห่งแรกอยู่ที่	 จังหวัดอุบลราชธานี	 เยาวชนคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกจาก	 YES	 คือ	 คุณชนนี	 ริมทอง	 ซึ่งได้เดินทางไปรับการปฐมนิเทศ

ที่	 “ฮ่องกง”	 ต่อมาองค์กรในสหรัฐอเมริกาเห็นว่าคุณอาคม	 ริมทอง	 เข้าใจถึงวิธีการดำาเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน	 เพื่อไปศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมระหว่างประเทศ	จึงเชิญคุณอาคม	ริมทอง	เป็นอาสาสมัครจากวันนั้น	จนถึงปัจจุบัน	

	 องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน	YES	 เป็นองค์กรเอกชนในประเทศไทยดำาเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำาไร	ทำาหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนและผู้ปกครอง	 เพื่อ

ประสานงานกับองค์การแลกเปลี่ยนเยาวชนในต่างประเทศกว่า	17	ประเทศ	คือประเทศอังกฤษ	สหรัฐอเมริกา	นิวซีแลนด์	แอฟริกาใต้	เยอรมัน	ฝรั่งเศส	จีน	ญี่ปุ่น	

เดนมาร์ก	อิตาลี	ฟินแลนด์	นอร์เวย์	สวีเดน	ออสเตรีย	สเปน	สวิสเซอร์แลนด์	และอาร์เจนตินา

	 YES	ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ	เพื่อทำาหน้าที่	“ยุวทูต	YES”	อันจะนำามาซึ่งการสร้างสัมพันธภาพ	และความ

เข้าใจอันดีงามระหว่างชนชาติต่างๆ	 ทั่วโลกต่อไป	 ในการนี้ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่อผดุงสันติภาพโลกอีกทางหนึ่งด้วย	 และเป็นการ

พัฒนาทักษะทางภาษา	 ตลอดจนวัฒนธรรม	 และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆ	 ด้านได้อย่าง

มีความสุข	 ทั้งนี้เยาวชนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุให้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ	 เรียนและพำานักกับครอบครัว

อุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลา	2	เดือน	-	1	ปีการศึกษา

ประกาศรับสมัคร

	 สอบชิงทุนเต็มจำานวนรุ่นที่	29
ประเทศสหรัฐอเมริกา	อิตาลี	และแอฟริกาใต้	

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ	YES

ระยะเวลา	1	ปีการศึกษา	ปี	2023/2024

ลักษณะโครงการและประโยชน์ที่จะได้รับ

	 โครงการ	High	School	Exchange	Program	 เปิดโอกาสให้นักเรียน

ที่มีอายุระหว่าง	15	ปี	ขึ้นไปแต่ไม่เกิน	18	ปีครึ่ง	ได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม

ด้วยประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตในประเทศต่างๆ	 เช่น	 อเมริกา	 แคนาดา	

แอฟริกาใต้	ญี่ปุ่น	หรือนิวซีแลนด์	เป็นต้น	โดยโครงการฯ	จัดหาโรงเรียนรัฐบาล

หรือเอกชนระดับ	High	School	ในท้องถิ่นและจัดให้นักเรียนพักกับครอบครัว

อุปถัมภ์ของโครงการที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี	 โดยนักเรียนไม่ต้องกลับมา

เรียนซำ้าชั้นตามระเบียบการขอเทียบชั้นเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ	 ทั้งนี้ขึ้น

อยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนเป็นสำาคัญ

	 ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการฯ	 นักเรียนจะได้ศึกษาในระดับ	 High	

School	 ระหว่างมัธยม	 4	 –	 6	 โดยปกตินักเรียนจะได้เรียนในชั้นถัดไปจาก

ที่เรียนจบในเมืองไทย	 แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของโรงเรียนในต่างประเทศ	

ซึ่งอาจพิจารณาลดชั้นได้	 โดยนักเรียนก็จะได้เรียนวิชาหลักๆ	 เช่น	 อังกฤษ	

คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 ฯลฯ	 และเข้าร่วมในกิจกรรมหรือชมรมต่างๆ	 ของ

โรงเรียน	 ซึ่งครอบครัวอุปถัมภ์ในท้องถิ่นจะเป็นครอบครัวอาสาสมัครที่ช่วย

ดูแลนักเรียนในเรื่องต่างๆ	 เสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว	 เช่น	 อาหาร

เช้าและเย็น,	 ให้คำาปรึกษาในเรื่องต่างๆ	 ฯลฯ	 ดังนั้นนักเรียนเองก็มีหน้าที ่

ช่วยเหลือตอบแทนนำ้าใจครอบครัวอุปถัมภ์ต่างๆ	ตามสมควร

	 การเข้าร่วมโครงการจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการปรับตัวให้

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	 ซึ่งการอาศัยอยู่ในต่างประเทศ

นั้นมีความแตกต่างทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรม	 	 ดังนั้นนักเรียนจะได้

ประสบการณ์ตรงและโอกาสที่ดีในการพัฒนาภาษาและทักษะการสื่อสารใน

เวลาเดียวกัน	 อีกทั้งการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกอีก

ด้วย	YES	จะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเยาวชนไปยัง	16	ประเทศที่เปิดโอกาส

มากที่สุดเรียงตามลำาดับดังนี้

	 (1)	 สหรัฐอเมริกา	 	 (2)	 นิวซีแลนด์	 	 (3)	 แอฟริกาใต้	 	 (4)	 เยอรมัน		 

(5)	ฝรั่งเศส	 	 (6)	จีน	 	 (7)	ญี่ปุ่น	 	 (8)	 เดนมาร์ก	 	 (9)	อิตาลี	 	 (10)	ฟินแลนด์		 

(11)	นอร์เวย์		(12)	สวีเดน		(13)	สเปน		(14)	ออสเตรีย		(15)	สวิสเซอร์แลนด์		

(16)	อาร์เจนตินา		(17)	อังกฤษ

คุณสมบัติ

1.	 มีสัญชาติไทยและกำาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่	3	-	5	ณ	วันที่สอบ

2.	 มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะ

เข้าร่วมโครงการ

3.	 อายุผู้เข้าร่วมโครงการ

3.1	 ประเทศอเมริกา	นิวซีแลนด์	 แอฟริกาใต้	 จีน	ญี่ปุ่น	 เยอรมัน	ฝรั่งเศส	

อิตาลี	สเปน		ออสเตรีย	สวิสเซอร์แลนด์	และอาร์เจนตินา	มีอายุ	15	

–	18.5	ปี	ในวันที่	14	สิงหาคม	2566

3.2	 ประเทศฟินแลนด์	นอร์เวย์	สวีเดน	และเดนมาร์ก	อายุ	16	ปีบริบูรณ์ใน

วันที่	20	มิถุนายน	2566

4.	 ระดับของภาษา

4.1	 ประเทศเยอรมัน	 ระดับภาษาเยอรมัน	 A2	 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์	

และออสเตรีย	จะต้องมีผลสอบภาษาเยอรมันในระดับ	B2	

4.2	 ประเทศอื่นๆ	 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้	 กรณีที่เป็นประเทศ

ที่ใช้ภาษาที่	 3	 นักเรียนจะต้องสื่อสารภาษาของประเทศนั้นๆ	 เช่น	

ญี่ปุ่น	 จีน	 ฝรั่งเศส	 อิตาลี	 สเปน	 และ	 อาร์เจนตินา	 (ภาษาสเปน)	

เป็นต้น

5.	 มีผลการเรียนเฉลี่ย	2.00	ขึ้นไป	(ห้ามนักเรียนติด	0,	ร.,	มส.	ไม่ว่ากรณีใดๆ)

6.	 มีความประพฤติดี	 ทัศนคติที่ดี	 มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับ

ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี	 สุขภาพร่างกายสมบูรณ์	 แข็งแรง	 ไม่มีโรคประจำาตัวหรือ

โรคอื่นๆ

7.	 มีสุขภาพจิตที่ดี	 สภาวะทางอารมณ์	 และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ	 สามารถอยู่

ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด	และอดทนต่อความกดดันต่างๆ	ได้

Apply Now
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ทุนการศึกษา YES

ที่ ประเภททุน หลักเกณฑ์การคัดเลือกทุน

1 ทุนเต็มจำานวน “ทุนยุวทูต YES” (3 ทุน)	นักเรียนที่ผ่านการสอบและได้รับการคัดเลือก

จากคณะกรรมการให้ได้รับทุนเต็มจำานวน	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 อิตาลี	 และแอฟริกาใต้	

โดย	 YES	 เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย	 315,000	 -	 498,800	บาท	 โดยผู้ปกครองไม่ต้องออกค่าใช้

จ่ายสมทบอีก

1.	 YES	 จะใช้ข้อสอบ	 TYES	 ในการคัดเลือกเยาวชนทั่ว

ประเทศจากทั้งหมดที่ร่วมสมัครสอบโดยพิจารณาจากผู้ท่ี

สามารถทำาคะแนนได้สูงสุด	100	คนแรก

2.	 การเข้าสอบสัมภาษณ์รอบแรกและรอบสุดท้ายนั้น	 	 YES	

จะคัดเลือกนักเรียนที่มีผลสอบ	 TYES	 100	 อันดับแรกทั่ว

ประเทศ	 เพื่อคัดเลือกให้เหลือ	 10	 คนตามลำาดับแบ่งออก

เป็นทุน	“ยุวทูต	YES”	3	ทุน	และทุน	“ยอดเยี่ยม	YES”	 

7	ทุน	โดยพิจารณาเฉพาะผลสอบสัมภาษณ์เท่านั้น

3.	 โดย	 YES	 ไม่นำาคะแนน	 TYES	 มาถัวเฉลี่ยคิดรวมด้วย	

เนื่องจากผลสัมภาษณ์ทำาให้ได้เข้าใจผู้สมัครแต่ละรายและ

มีเหตุผลสนับสนุนดังนี้	

3.1	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ติดหนึ่งในร้อยทุกคนมี

โอกาสเท่าเทียมกันในการแข่งขันสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโดย

ไม่คำานึงว่านักเรียนมีคะแนน	TYES	มากกว่าหรือน้อยกว่า

3.2	 เพ่ือเฟ้นหาผู้ ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการรับทุนนอก

เหนือจากความสามารถทางด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ	

ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติสำาคัญดังต่อไปนี้เช่น	 อุปนิสัย	

และทัศนคติ	การวางตัว	และการแสดงความคิดเห็น	ความ

กล้าแสดงออก	 ความรอบรู้เกี่ยวกับข้อมูลขององค์กร	 YES	

และประเทศต่างๆ	 ทั่วโลก	 และความเป็นไปในปัจจุบัน	

และ	ฯลฯ

4.	 ทุน	 “ดีเด่น	 YES”	 พิจารณาจากผู้ที่สามารถทำาคะแนนได้

สูงสุด	100	คนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

2. ทุน “ยอดเยี่ยม YES” รับทุนส่วนลด 40,000 บาท (7 ทุน)	นักเรียนผ่านการสอบ	และ

สัมภาษณ์ยอดเยี่ยมตามที่คณะกรรมการพิจารณา	 ผู้ปกครองชำาระเงินสมทบทุนบางส่วน	

และเข้าร่วมโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา	กลุ่ม	1,	แอฟริกาใต้,	ฝรั่งเศส	และอิตาลี	เท่านั้น

3. ทุน “ดีเด่น YES” รับทุนส่วนลด 20,000 บาท (10 ทุน)	นักเรียนที่มีผลสอบดีเด่น	และ

มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการพิจารณา	 ผู้ปกครองชำาระเงินสมทบบางส่วน	 และเข้าร่วม

โครงการประเทศสหรัฐอเมริกา	กลุ่ม	1,	แอฟริกาใต้,	ฝรั่งเศส	และอิตาลี	เท่านั้น

4. ทุน “ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES” ทุนสมทบ (150 ทุน) หมายถึงนักเรียนที่มีผลสอบ

ผ่านการพิจารณาให้สามารถเข้าร่วมโครงการฯ	 โดยผู้ปกครองต้องชำาระเงินสมทบทุนตาม 

ประเทศที่เลือกเข้าร่วมโครงการกว่า	16	ประเทศ	คือ	สหรัฐอเมริกา,	นิวซีแลนด์,	แอฟริกาใต้,	

เยอรมัน,	ฝรั่งเศส,	จีน,	ญี่ปุ่น,	เดนมาร์ก,	อิตาลี,	ฟินแลนด์,	นอร์เวย์,	สวีเดน,	สเปน,	ออสเตรีย,	

สวิสเซอร์แลนด์	และอาร์เจนตินา

สำ�หรับนักเรียนที่เป็นบุตร-ธิด� ข้�ร�ชก�รและรัฐวิส�หกิจ รับทุนส่วนลดเพิ่ม 10,000 

บ�ท (15 ทุน) เฉพ�ะที่เลือกเข้�ร่วมโครงก�รประเทศสหรัฐอเมริก� กลุ่ม 1 แอฟริก�ใต้  

และฝรั่งเศส เท่�นั้น

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YOUTH EXCHANGE SCHOLARSHIP

8.	 มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามระยะเวลาของโครงการฯ	และสา

มารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ

9.	 กรณีที่เรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 สามารถเป็นนักเรียน

แลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้	อิตาลี	และนิวซีแลนด์	เท่านั้น

10.	นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	-	5	อายุ	13	-	19	ปี	สามารถ

เข้าร่วมโครงการเฉพาะประเทศอเมริกา	USA	(ECEP	Grade	8-12)	Visa	F-1	

แลกเปลี่ยนเท่านั้น

ระยะเวลาโครงการ

	 เริ่มต้น	2 เดือน - 1 ปีการศึกษา	 ขึ้นอยู่กับประเทศที่เข้าร่วม

โครงการและระยะเวลาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ	(ค่าใช้จ่ายฯ	หน้า	3)

รับสมัคร

 ตั้งแต่บัดนี้ - 2 กรกฎาคม 2565

ค่าสมัครสอบ

 200 บาท สงวนสิทธิ์ไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ

กำาหนดการสอบ

 พร้อมกันทั่วไทย วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565

        เวลา 09:30 - 11:00 น.

ขั้นตอนการสมัครสอบทุนเต็มจำานวน รุ่น 29

1.	 ขอระเบียบการได้ที่สำานักงาน	YES,	ศูนย์ประสานงาน	YES	(โรงเรียน,	กวด

วิชาทั่วไทย)	และอาสา	YES	ทั่วไป	หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์	YES

2.	 สมัครผ่านศูนย์ประสานงาน	 YES	 /	 สนามสอบ	 YES	 ชำาระค่าสมัครสอบ	

200	 บาท	 ที่อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ	 จากนั้นกรอกสมัครออนไลน์	

(www.yesthailand.org/apply/)	 หรือสแกน	 QRCODE	 (Apply	 Now)	

โดยระบุชื่ออาจารย์	และรหัสผู้ประสานงาน	(THA)	ให้ชัดเจน

3.	 กรณีไม่มีศูนย์ประสานงาน	YES	ในพื้นที่	 ให้นักเรียนสมัครออนไลน์	พร้อม

ชำ�ระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	 200	 บาท	 โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

กรุงเทพ	ชื่อบัญชีนายอาคม	ริมทอง	เลขที่บัญชี	039-7-15118-4	สาขาบุญ

ถาวรเกษตร-นวมินทร์	จากนั้นส่งสำาเนาการโอนเงินที่	ไลน์:	@yesthailand	

พร้อมแจ้งชื่อนามสกุลผู้สมัคร

4.	 สนามสอบตรวจสอบรายชื่อที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในเช้าวัน

สอบ	 หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่	 www.yesthailand.org	 ตั้งแต่วันที่	 16	

มิถุนายน	2565	เป็นต้นไป	(เฉพาะผู้ที่ชำาระค่าสมัครสอบ)

5.	 เอกสารที่ใช้ในการสอบ	บัตรประจำาตัวนักเรียน	หรือบัตรประจำาตัวประชาชน	

มาแสดงในวันสอบ	**	แต่งกายชุดนักเรียนเข้าสอบ	**

การทดสอบ

	 TYES	 เป็นข้อสอบมาตรฐานปรนัยภาษาอังกฤษ	 จำานวน	 120	 ข้อ	 

แบ่งออกเป็น	 3	 ส่วนคือ	 Conversation	 40	 ข้อ	 Structure	 40	 ข้อ	

Reading	 40	 ข้อ	 เพื่อวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	 ด้านการอ่าน	 และ 

การเขียนรวม	90	นาที



Apply Now
www.yesthailand.org

ตารางสมทบทุนค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม YES
รุ่น 29/37 ปีการศึกษา 2023/2024

(รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ โรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ ฯลฯ)

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ กำาหนดเดินทาง ทุนค่าใช้จ่าย (บาท)

UK Group Exchange 2	เดือน	(10	คนขึ้นไป	G.7-12) พฤษภาคม	66 278,000

USA กลุ่ม 1	(Visa	J-1	แลกเปลี่ยน)
1	เทอม
1	ปีการศึกษา	(ราคาเต็ม	498,800)

มกราคม	66
สิงหาคม	66

395,000
518,800

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

USA (ECEP Grade 8-11) Visa F-1 แลกเปลี่ยน สิงหาคม	66 718,000

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

SOUTH AFRICA
Johannesburg 1	ปีการศึกษา	(ราคาเต็ม	315,000)
Cape Town	1	ปีการศึกษา	(ราคาเต็ม	415,000)

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	66 456,000

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาประจำาชาติ กำาหนดเดินทาง ทุนค่าใช้จ่าย (บาท)

Argentina	(Spanish) สิงหาคม	66 368,000

CHINA	(หอพัก) สิงหาคม	66 388,000

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	(ราคาเต็ม	440,000)
	 5	 เดือน

สิงหาคม	66
สิงหาคม	66

405,000
295,000

ITALY	 10	 เดือน	(ราคาเต็ม	398,000)
	 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 (ไม่รวมตั๋วเครื่อง บินไป-กลับ)

NEW ZEALAND	(เริ่มต้น	3	เทอม)	เลือกเดินทาง

										เดือนมกราคม,	เมษายน	หรือกรกฎาคม

มกราคม	66 เริ่มต้น	575,500

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

โครงการ Community College (ไม่รวมตั๋วเครื่อง บินไป-กลับ)

โปรแกรมลัดสำาหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนจบมัธยมปลาย และอนุปริญญาพร้อมกันภายในระยะ

เวลา 2 ปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทักษะทางภาษา และผลการเรียนของผู้เข้าร่วมโครงการ) ค่าโครงการ ต่อ 

1 ปีการศึกษารวมค่า วีซ่า ที่พัก และค่าลงทะเบียนเรียน 45 หน่วยกิต

Tacoma College Seattle, WA สิงหาคม	66 778,000

หมายเหตุ:

 ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าใช้จ่ายโครงการตามเหมาะสม	หากมีปัจจัยภายนอกทำาให้ค่าใช้จ่ายโครงการสูงขึ้น

หมายเหตุ: YES ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 3

ทุน “ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES” 

(1 ปีการศึกษา)	 ในต่างประเทศประกอบด้วยกัน	

3	ส่วนดังนี้

	 จากแผนภาพจะเห็นได้ว่าโรงเรียนและ

รัฐบาลท้องถิ่นสนับสนุนค่าเล่า เรียนตลอดปี

ประมาณ	 US$10,000	 และผู้ปกครองอุปถัมภ์

ซึ่งเป็นอาสาสมัครและมิได้รับค่าใช้จ่ายใดๆ	 เป็น

ผู้สนับสนุน	 ค่าอาหาร	 และที่พักอาศัย	 ประมาณ	

US$7,500	 และเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจะต้อง

สมทบทุนเพื่อสนับสนุนตัวเองประมาณ	US$6,750	

–	US$12,500	

	 การส่งเยาวชนไปศึกษาและพำานักในนานา

ประเทศของโครงการ	 ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ	

24,250	-	30,000	เหรียญสหรัฐต่อคนแต่เนื่องจาก

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความอนุเคราะห์ที่พัก	 และ

อาหารจากครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอาสาสมัคร

ที่เต็มใจรับผู้เข้าร่วมโครงการไว้ในครอบครัวโดย

ไม่คิดค่าใช้จ่าย	 รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จาก

โรงเรียนและชุมชนของประเทศอุปถัมภ์ในฐานะ

นักเรียนแลกเปลี่ยนให้เข้าเรียน	 และร่วมกิจกรรม

ต่างๆ	 ของโรงเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	 ผู้เข้าร่วม

โครงการจึงต้องจ่ายเงินบริจาคสบทบทุนเพียงบาง

ส่วนดังรายละเอียดตามตาราง

ร.ร.และรัฐบาล

ท้องถิ่นสนับสนุน 

US$10,000

ผู้ปกครอง

อุปถัมภ์สนับสนุน 

US$7,500

ผู้เข้าร่วม

โครงการสมทบ 

US$6,750	–	12,500

รวมตลอดปี

US$24,250	–	30,000









โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YOUTH EXCHANGE SCHOLARSHIP



ค่าใช้จ่ายโครงการรวม

1.	 จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ที่ดูแลนักเรียนเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวและ

โรงเรียนอุปถัมภ์ในต่างประเทศตลอดระยะเวลาในโครงการ

2.	 ค่าวีซ่า	ค่าดำาเนินการ	ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ	 (ชั้นประหยัด)	ประเทศที่ไม่รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ	คือโครงการศึกษาต่อ	New	Zealand,	USA	(Visa	F-1	

เลือกศึกษาต่อ)

3.	 ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาในโครงการ

กิจกรรมเด่น ห้�มพล�ดนะคะ!!!

4.	 ปฐมนิเทศรายบุคคล	 เมื่อนักเรียนเดินทางไปถึงประเทศปลายทาง	 (Arrival	 

Orientation)

5.	 ประเทศอุปถัมภ์ที่มีกิจกรรมแคมป์คือ	 อิตาลี	 ญี่ปุ่น	 และเยอรมัน	 ในกรณีไม่ได้

เข้าร่วมกิจกรรม	ไม่สามารถ	Refund	ได้

6.	 กิจกรรมปฐมนิเทศลงทะเบียน	เพื่อแนะนำาโครงการ,	การเทียบชั้นเรียน,	การจัด

ทำาชุดใบสมัครนานาชาติ	และพบกับศิษย์เก่า	YES

7.	 กิจกรรมสัมภาษณ์และฝึกสนทนาภาษาอังกฤษรายบุคคล	 (ออนไลน์)	 โดย

อาจารย์ชาวต่างชาติ	ตั้งแต่ลงทะเบียนจนกว่าจะเดินทาง	เพื่อฝึกความพร้อมใน

การสื่อสาร

8.	 กิจกรรม	Workshop	 (Day	camp	 (ออนไลน์))	 โดยวิทยากรชาวต่างชาติ	และ

ชาวไทย	ฝึกภาษา,	ประวัติศาสตร์นานาชาติ	ทำาอาหาร	และวัฒนธรรมไทย	วิถี

พุทธสำาหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน	

9.	 ค่าย	YES	Camp	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ	ระเบียบ	

วินัย	 ความอดทน	 การช่วยเหลือตนเองและฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น	 เรียนรู้

วัฒนธรรมนานาชาติ	 เช่น	 งาน	Prom,	Costume	day,	 งานบงโอโดริในญี่ปุ่น	

และคริสต์มาสของประเทศต่างๆ	 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	 และศิษย์เก่า	 YES	

(Returnee)	จากประเทศต่างๆ	

10.	กิจกรรม	Meeting	ตามกลุ่มโดย	YES	Staff

11.	ประชุมผู้ปกครองก่อนเดินทาง	แนะนำาเรื่องกฎระเบียบ	การเดินทางต่างๆ	และ

แนะนำาเกี่ยวกับการเงินโดยเจ้าหน้าที่จากธนาคาร

12.	ปัจฉิมนิเทศ	 แนะนำาการกลับเข้าเรียน	 ช่วยเหลือนักเรียนในการเทียบชั้นเรียน

เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยแล้วพร้อมรับประกาศนียบัตรหลังจบโครงการ

13.	 เข้าร่วมกิจกรรม	YES	Alumni	สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า	(Day	Trip)	เช่น	โครงการ

ปันนำ้าใจ,	กิจกรรมเพื่อสังคม,	ท่องเที่ยว	ฯลฯ

14.	นักเรียนจะได้รับเสื้อยืด	 YES	 เพื่อใส่ในวันเดินทาง	 และซองพลาสติกสำาหรับใส่

พาสปอร์ตและเอกสารเดินทางต่างๆ

15.	 เจ้าหน้าที่	 YES	 จัดส่งนักเรียนที่สนามบิน	 แนะนำาการเดินทางให้กับนักเรียน

ตลอดจนดูแล	 ให้คำาแนะนำา	 ประสานงานช่วยเหลือดตลอดระยะเวลาใน

โครงการ

16.	ผู้ประสานงานประจำาท้องถิ่น	 ดูแลให้คำาปรึกษาและช่วยเหลือตลอดระยะเวลา

ในโครงการ

หมายเหตุ: 

* ขอสงวนสิทธิ์ในก�รปรับค่�ใช้จ่�ยโครงก�รต�มคว�มเหม�ะสม ห�กมีปัจจัย

ภ�ยนอกทำ�ให้ค่�ใช้จ่�ยโครงก�รสูงขึ้น

** ในบ�งประเทศจะมีก�รทดสอบและสัมภ�ษณ์ภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�ของประ

เทศนั้นๆ YES จะแจ้งให้นักเรียนทร�บเป็นร�ยบุคคล กรณีนักเรียนไม่ผ่�นก�ร

สัมภ�ษณ์ จะได้รับเงินลงทะเบียนคืน

*** กิจกรรมข้อ 4-13 บ�งกิจกรรมจะมีก�รจัดในระบบออนไลน์ต�มคว�มเหม�ะ

สม และส�ม�รถปรับเปลี่ยนหรืองดกิจกรรมใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�

ค่าโครงการไม่รวม

1.	 ค่าทำาหนังสือเดินทาง	ค่าแปลเอกสารเพื่อขอวีซ่า,	ค่าตรวจสุขภาพ

2.	 ค่าวัคซีน	(ถ้ามี)	ค่าตรวจเชื้อ	Covid	19	ค่าใช้จ่ายในการ	Quarantine

3.	 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว	 เช่น	 ค่าโทรศัพท์	 ค่าอินเตอร์เน็ต	 ค่าเรียนพิเศษ	 ค่าร่วม

กิจกรรมในโรงเรียน	ค่าชุดฟอร์มของโรงเรียน	ค่าอาหารกลางวัน

4.	 ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง	หรือวันเดินทาง	(ถ้ามี)

5.	 ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้

กำาหนดการชำาระเงินสมทบทุน

งวดที่	1	 เมื่อลงทะเบียน	(สงวนสิทธิ์ไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ)	จำานวน	25,000	บาท

งวดที่	2	 เมื่อจัดส่งเอกสาร	Application	จำานวน	175,000	บาท

งวดที่	3	 ส่วนที่เหลือทั้งหมดภายในเดือนเมษายน	66	(จะมีจดหมายแจ้ง)

นโยบายการคืนเงิน

1.	 หากถูกปฏิเสธจากองค์กรในต่างประเทศจะได้รับเงินคืน	ยกเว้นค่าลงทะเบียน

2.	 กรณีที่มีการจัดส่งเอกสารไปต่างประเทศปรับ	25%	ของทุนโครงการ

3.	 กรณีที่มีการตอบรับเพลสเม้นท์/หรือมีการออกเอกสารเพื่อย่ืนขอวีซ่าปรับ	

50%	ของทุนโครงการ

4.	 ไม่มีการคืนในกรณีใดๆ	 นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น	 ยกเว้นกรณีวีซ่าไม่

ผ่านซึ่งจะมีการหักค่าใช้จ่าย	40,000	บาท	และค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

แล้วแต่ประเทศอุปถัมภ์

5.	 กรณีมีเหตุสุดวิสัย	 ซึ่งอาจจะทำาให้ไม่สามารถเดินทางได้	 เช่น	 โรคระบาด	

เหตุจลาจล	ภัยพิบัติ	หรืออื่นๆ	เงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาโครงการฯ

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YOUTH EXCHANGE SCHOLARSHIP

â¤Ã§¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂนÀÒÉÒáÅÐÇÑฒน¸ÃÃÁ ÇÒÂÍÕàÍÊ »ÃÐà·Èä·Â àÅ¢·Õè 9/19 ÍÒ¤ÒÃÂØÇ·Ùµ (YES) ªÑéน 2 ¶.¤ÅÍ§ÅÓà¨ÕÂ¡ นวลจันทร† ºÖ§¡Ø‡Á ¡ÃØ§à·¾Ï 10230
â·Ã. 0 2508 0099 (5 ¤Ù‡ÊÒÂ) Website; www.yesthailand.org E-mail; info@yesthailand.org

หมายเหตุ

* ประก�ศผลสอบ ตรวจสอบได้ที่ www.yesthailand.org 13:00 น. เป็นต้นไป

** ยืนยันสิทธิ์เข้�ร่วมโครงก�ร ตรวจสอบผลสอบแล้วด�วน์โหลดใบสมัครสงทะเบียน แนบผลก�ร

เรียน 3 ปี ย้อนหลัง พร้อมค่�ลงทะเบียน

ปฏิทินปีการศึกษา 2023/2024

รายละเอียด วันที่

รับสมัคร บัดนี้	-วันที่	2	กรกฎาคม	2565

สอบพร้อมกันทั่วไทย วันอาทิตย์ที่	10	กรกฎาคม	2565

ประกาศผลทุน	“ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม	YES”	รุ่น	37*

สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ	ได้ทันที	**

วันศุกร์ที่	22	กรกฎาคม	2565

รายงานตัว/ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ	รุ่น	37 22	กรกฎาคม	-	21	สิงหาคม	2565

ประกาศรายชื่อ	(เฉพาะผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด	100	คน)* วันศุกร์ที่	22	กรกฎาคม	2565

สอบสัมภาษณ์รอบแรก	เฉพาะผู้สอบได้คะแนนสูงสุด	100	คน วันเสาร์ที่	30	กรกฎาคม	2565

ประกาศรายชื่อ	(เฉพาะผู้ที่มีคะแนนสัมภาษณ์สูงสุด	10	คน)* วันพุธที่	3	สิงหาคม	2565

สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกทุนรอบสุดท้าย วันเสาร์ที่	6	สิงหาคม	2565

ประกาศผลทุน	“ยุวทูต	YES”	ทุน	“ยอดเยี่ยม	YES”	รุ่นที่	29* วันศุกร์ที่	11	สิงหาคม	2565

ปฐมนิเทศลงทะเบียน	รุ่น	29/37 วันเสาร์ที่	27	สิงหาคม	2565

ปัจฉิมนิเทศ	รุ่น	29/37 กรกฎาคม	2566

Apply Now


