
ประวัติความเป็นมา:ประวัติความเป็นมา:

	 องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน	YES	(Youth	Exchange	Scholarship)	คือองค์กรเอกชนที่ให้บริการงานด้านการศึกษามากกว่า	30	ปี	ก่อ
ตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.2528	สำานักงานแห่งแรกอยู่ที่	จ.อุบลราชธานี	 เยาวชนคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกจาก	YES	คือ	คุณชนนี	ริมทอง	ซึ่งได้เดิน
ทางไปรับการปฐมนิเทศที่	 “ฮ่องกง”	 ต่อมาองค์กรในสหรัฐอเมริกาเห็นว่าคุณอาคม	 ริมทอง	 เข้าใจถึงวิธีการดำาเนินงานโครงการแลกเปลี่ยน
เยาวชนเพื่อไปศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ	จึงเชิญคุณอาคม	ริมทอง	เป็นอาสาสมัครจากวันนั้น	จนถึงปัจจุบัน	

	 องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน	 YES	 เป็นองค์กรเอกชนในประเทศไทยดำาเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำาไร	 ทำาหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชน
และผู้ปกครอง	 เพื่อประสานงานกับองค์การแลกเปลี่ยนเยาวชนในต่างประเทศกว่า	 17	 ประเทศ	 คือประเทศอังกฤษ	 สหรัฐอเมริกา	 นิวซีแลนด์	
แอฟริกาใต้	เยอรมัน	ฝรั่งเศส	จีน	ญี่ปุ่น	เดนมาร์ก	อิตาลี	ฟินแลนด์	นอร์เวย์	สวีเดน	ออสเตรีย	สเปน	สวิสเซอร์แลนด์	และอาร์เจนตินา

	 YES	ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ	เพื่อทำาหน้าที่	“ยุวทูต	YES”	อันจะนำามาซึ่งการสร้าง
สัมพันธภาพ	และความเข้าใจอันดีงามระหว่างชนชาติต่างๆ	ทั่วโลกต่อไป	ในการนี้ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่อผดุง
สันติภาพโลกอีกทางหนึ่งด้วย	 และเป็นการพัฒนาทักษะทางภาษา	ตลอดจนวัฒนธรรม	 และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนสามารถปรับตัว
ให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆ	ด้านได้อย่างมีความสุข	 ทั้งนี้เยาวชนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุให้ได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนของเยาวชนไทยไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ	เรียนและพำานักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลา	2	เดือน	-	1	ปีการศึกษา

ระเบียบการรับสมัครสอบทุนสมทบ “ออนไลน์”ระเบียบการรับสมัครสอบทุนสมทบ “ออนไลน์”

ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม
รุ่น 37 รุ่น 37 ปี 2023/2024ปี 2023/2024

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ YESโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ YES
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้ อิตาลี ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ สวีเดน สเปน อาร์เจนตินา และ ฯลฯสวีเดน สเปน อาร์เจนตินา และ ฯลฯ
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ลักษณะโครงการและประโยชน์ที่จะได้รับ:ลักษณะโครงการและประโยชน์ที่จะได้รับ:

	 โครงการ	 High	 School	 Exchange	 Program	 เปิดโอกาส
ให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง	 15	 ปี	 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน	 18	 ปีครึ่ง	 ได้ศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรมด้วยประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตในประเทศ
ต่างๆ	 เช่น	อเมริกา	 แคนาดา	 เยอรมัน	จีน	หรือญี่ปุ่น	 เป็นต้น	 โดยโค
รงการฯ	 จัดหาโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนระดับ	 High	 School	 ใน
ท้องถิ่นและจัดให้นักเรียนพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ของโครงการท่ีได้
รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี	โดยนักเรียนไม่ต้องกลับมาเรียนซำ้าชั้นตาม
ระเบียบการขอเทียบชั้นเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของโรงเรียนเป็นสำาคัญ

	 ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการฯ	 นักเรียนจะได้ศึกษาในระดับ	
High	 School	 ระหว่างมัธยม	 4–6	 โดยปกตินักเรียนจะได้เรียนใน
ชั้นถัดไปจากที่เรียนจบในเมืองไทย	 แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของ
โรงเรียนในต่างประเทศ	ซึ่งอาจพิจารณาลดชั้นได้	โดยนักเรียนก็จะได้

เรียนวิชาหลักๆ	เช่น	อังกฤษ	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	ฯลฯ	และเข้า
ร่วมในกิจกรรมหรือชมรมต่างๆ	 ของโรงเรียน	 ซึ่งครอบครัวอุปถัมภ์
ในท้องถิ่นจะเป็นครอบครัวอาสาสมัครท่ีช่วยดูแลนักเรียนในเรื่อง
ต่างๆ	เสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว	เช่น	อาหารเช้าและเย็น,	ให้
คำาปรึกษาในเรื่องต่างๆ	 ฯลฯ	 ดังนั้นนักเรียนเองก็มีหน้าที่ช่วยเหลือ
ตอบแทนนำ้าใจครอบครัวอุปถัมภ์ต่างๆ	ตามสมควร

	 การเข้าร่วมโครงการจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการปรับ
ตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	 ซึ่งการอาศัยอยู่ใน
ต่างประเทศนั้นมีความแตกต่างทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรม	 	 ดัง
น้ันนักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรงและโอกาสท่ีดีในการพัฒนาภาษา
และทักษะการสื่อสารในเวลาเดียวกัน	 อีกทั้งการเผยแพร่วัฒนธรรม
ไทยไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกอีกด้วย	 YES	 จะส่งเสริมให้มีการแลก
เปลี่ยนเยาวชนไปยัง	17	ประเทศที่เปิดโอกาสมากที่สุด



ประเทศที่เปิดโอกาสมากที่สุดเรียงตามลำาดับดังนี้

สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้

เยอรมัน ฝรั่งเศส จีน

ญี่ปุ่น เดนมาร์ก อิตาลี

ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน

ออสเตรีย สเปน สวิสเซอร์แลนด์

อาร์เจนตินา อังกฤษ

คุณสมบัติ:คุณสมบัติ:
1.	 มีสัญชาติไทยและกำาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่	 3	 -	 5	

ณ	วันที่สอบ
2.	 มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

รับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ
3.	 อายุผู้เข้าร่วมโครงการ

3.1	 ประเทศอเมริกา	 นิวซีแลนด์	 แอฟริกาใต้	 จีน	 ญี่ปุ่น	 เยอรมัน	
ฝรั่งเศส	 อิตาลี	 สเปน	 ออสเตรีย	 สวิสเซอร์แลนด์	 และ
อาร์เจนตินา	มีอายุ	15	–	18.5	ปี	ในวันที่	14	สิงหาคม	2566

3.2	 ประเทศฟินแลนด์	นอร์เวย์	สวีเดน	และเดนมาร์ก	อายุ	16	
ปีบริบูรณ์ในวันที่	20	มิถุนายน	2566

4.	 ระดับของภาษา
4.1	 ประเทศเยอรมัน	 ระดับภาษาเยอรมัน	 A2	 ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์	 และออสเตรีย	 จะต้องมีผลสอบภาษา
เยอรมันในระดับ	B2	

4.2	 ประเทศอื่นๆ	 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้	 กรณีที่
เป็นประเทศที่ใช้ภาษาที่	 3	 นักเรียนจะต้องสื่อสารภาษา
ของประเทศนั้นๆ	 เช่น	ญี่ปุ่น	 จีน	ฝรั่งเศส	อิตาลี	 สเปน	
และ	อาร์เจนตินา	(ภาษาสเปน)	เป็นต้น

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

6.	 มีความประพฤติดี	 ทัศนคติที่ดี	 มีความรับผิดชอบและสามารถ
ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี	 สุขภาพร่างกายสมบูรณ์	 แข็ง
แรง	ไม่มีโรคประจำาตัวหรือโรคอื่นๆ

7.	 มีสุขภาพจิตที่ดี	 สภาวะทางอารมณ์	 และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด	 และอดทนต่อความ
กดดันต่างๆ	ได้
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8.	 มีความพร้อมท่ีจะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามระยะเวลาของโครง
การฯ	และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ

9.	 กรณีที่เรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	สามารถ
เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะประเทศแอฟริกาใต้	อิตาลี		และ
นิวซีแลนด์	เท่านั้น

10.	 นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 -	 5	 อายุ	 13-
19	 ปี	 สามารถเข้าร่วมโครงการเฉพาะประเทศอเมริกา	 USA	
(ECEP	Grade	8-12)	Visa	F-1	แลกเปลี่ยนเท่านั้น

ระยะเวลาโครงการ/รับสมัคร:ระยะเวลาโครงการ/รับสมัคร:

	 เริ่มต้น	2	 เดือน	-	1	ปีการศึกษา	ขึ้นอยู่กับประเทศที่เข้าร่วม
โครงการและระยะเวลาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ	 (ค่าใช้จ่ายสมทบ	
หน้า	5)	รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	จนกว่าโควตาเต็ม

กำาหนดการสอบ:กำาหนดการสอบ:

	 นักเรียนสามารถเลือกวันสอบได้	
	 (สอบผ่านระบบออนไลน์)

 Apply Now



ขั้นตอนการสมัครสอบทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม	รุ่น	37	ปี	2023/2024

YES ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 3

1.	 ขอระเบียบการได้ที่สำานักงาน	 YES,	 ศูนย์ประสานงาน	 YES	
(โรงเรียน,	 กวดวิชาทั่วไทย)	 และอาสา	 YES	 ทั่วไป	 หรือ
ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์	YES

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

3.	 ชำาระค่าสมัครสอบ	200	บาท	ที่อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ	
โดยระบุชื่ออาจารย์ให้ชัดเจน	(ในช่องหมายเหตุขณะกรอกข้อมูล
สมัคร)

4.	 กรณีไม่มีศูนย์ประสานงาน	 YES	 ในพื้นที่	 ให้นักเรียนชำาระค่า
ธรรมเนียมสมัครสอบ	 200	 บาท	 โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
กรุงเทพ	

	 -	ชื่อบัญชีนายอาคม	ริมทอง	
	 -	เลขที่บัญชี	039-7-15118-4	
	 -	สาขาบุญถาวรเกษตร-นวมินทร์	

5.	 แอดไลน์:	@yesthailand	(มี	@	ด้านหน้า)	ส่งหลักฐานการชำาระ
เงิน	พร้อมแจ้งชื่อ	-	นามสกุลผู้สมัคร	ให้ชัดเจน

6.	 YES	 จะนัดสอบออนไลน์	 และสอบสัมภาษณ์	 ภายใน	 3-5	 วัน
ทำาการ	

สมัคร (Apply Now)สมัคร (Apply Now)

ผ่านระบบออนไลน์ ที่
www.yesthailand.org

ขั้นตอนสมัครสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการขั้นตอนสมัครสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการ

ชำ ระค่าสมัครชำ ระค่าสมัคร

200 บาท สงวนสิทธิ์
ไม่คืนไม่ว่ากรณีไดๆ

เพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อน

ผ่านไลน์ @yesthailand
เพื่อส่งหลักฐาน/นัดสอบ

7.	 ประกาศผลสอบ	1-3	วันทำาการ	(ภายหลังสอบแล้วเสร็จ)

8.	 ยืนยันเข้าร่วมโครงการโดยส่งใบสมัครลงทะเบียน	 (เอกสารแนบ
ในชุดประกาศผลสอบ)	 สำาเนาผลการเรียน	 3	 ปีย้อนหลัง	 (ถ่าย
รูป	 หรือสแกนให้ชัดเจน)	 และดำาเนินการต่างๆ	 ตามขั้นตอนการ
สมัครต่อไป

การทดสอบ:การทดสอบ:

1.	 ข้อสอบปรนัยมาตรฐานจำานวน	50	ข้อ	
45	นาที	โดยสอบ	Online

2.	 สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ	ออนไลน์





รวมตลอดปี
US$24,250	–	30,000


ผู้เข้าร่วมโครงการสมทบ
US$6,750	–	12,500
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ที่ที่ ประเภททุนประเภททุน กำาหนดการรับสมัครกำาหนดการรับสมัคร

1. ทุน	 “ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม	 YES”	 ทุนสมทบ	 (150	 ทุน)	 หมายถึงนักเรียนที่มีผลสอบ
ผ่านการพิจารณาให้สามารถเข้าร่วมโครงการฯ	 โดยผู้ปกครองต้องชำาระเงินสมทบทุนตาม
ประเทศที่เลือกเข้าร่วมโครงการกว่า	 17	 ประเทศ	 คือ	 อังกฤษ,	 สหรัฐอเมริกา,	 นิวซีแลนด์,	
แอฟริกาใต้,	 เยอรมัน,	ฝรั่งเศส,	จีน,	ญี่ปุ่น,	 เดนมาร์ก,	อิตาลี,	ฟินแลนด์,	นอร์เวย์,	สวีเดน,	
สเปน,	ออสเตรีย,	สวิสเซอร์แลนด์	และอาร์เจนติน่า

1.	 รับสมัครตั้ งแต่บัด น้ี เ ป็นต้นไป
จนกว่าโควตาเต็ม

2.	 สอบออนไลน์	 (ข้อสอบปรนัย)	 และ
สอบสัมภาษณ์

3.	 ประสงค์จะสอบที่สำานักงาน	 YES	
กรุณาแจ้งมาที่ไลน์	 @yesthai-
land	(มี	@	ด้านหน้า)

สำาหรับนักเรียนที่เป็นบุตร-ธิดา	 ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ	 รับทุนส่วนลดเพิ่ม	 10,000	
บาท	 (15	ทุน)	 เฉพาะที่เลือกเข้าร่วมโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา	กลุ่ม	1,	 แอฟริกาใต้	 และ
ฝรั่งเศส	เท่านั้น

หมายเหตุ:	ทุนเต็มจำานวนและทุนอื่น	ๆ	ติดตามได้จากเอกสารประกาศรับสมัครสอบชิงทุนเต็มจำานวน	รุ่น	29	ปี	2023/2024

ทุนการศึกษา YESทุนการศึกษา YES

ทุน	“ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม	YES”	(1	ปีการศึกษา)	ในต่างประเทศทุน	“ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม	YES”	(1	ปีการศึกษา)	ในต่างประเทศ
ประกอบด้วยกัน	3	ส่วนดังนี้ประกอบด้วยกัน	3	ส่วนดังนี้



ผู้ปกครองอุปถัมภ์
สนับสนุน	US$7,500



โรงเรียนและรัฐบาลท้องถิ่น
สนับสนุน	US$10,000

จากแผนภาพจะเห็นได้ว่าจากแผนภาพจะเห็นได้ว่า
• โรงเรียนและรัฐบาลท้องถิ่นสนับสนุนค่าเล่าเรียนตลอดปี

ประมาณ	US$10,000
• ผู้ปกครองอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอาสาสมัครและมิได้รับค่าใช้จ่าย

ใดๆ	 เป็นผู้สนับสนุน	 ค่าอาหาร	 และที่พักอาศัย	 ประมาณ	
US$7,500

• เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสมทบทุนเพื่อสนับสนุนตัว
เองประมาณ	US$6,750	–	US$12,500	

	 การส่งเยาวชนไปศึกษาและพำานักในนานาประเทศของ
โครงการ	 ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ	 24,250	 -	 30,000	 เหรียญ
สหรัฐต่อคนแต่เน่ืองจากผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความอนุเคราะห์
ที่พัก	 และอาหารจากครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่เต็มใจ
รับผู้เข้าร่วมโครงการไว้ในครอบครัวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	 รวมทั้ง
ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียน	 และชุมชนของประเทศอุปถัมภ์
ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนให้เข้าเรียน	 และร่วมกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	 ผู้เข้าร่วมโครงการจึงต้องจ่ายเงิน
บริจาคสบทบทุนเพียงบางส่วนดังรายละเอียดตามตาราง

เพิ่มเราเป็นเพื่อน

Line  YES

@yesthailand



ตารางสมทบทุนค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม YESตารางสมทบทุนค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม YES
รุ่น 37 ปีการศึกษา 2023/2024รุ่น 37 ปีการศึกษา 2023/2024

(รวมค่าตั๋วเครื่องบิน	ค่าวีซ่า	ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ	โรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์	กิจกรรม	และ	ฯลฯ)

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	ราคาประมาณ	8xx,xxx.-	ทั้งนี้	ขึ้น
อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน

{{

{{
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หมายเหตุ:หมายเหตุ:
*	 ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับค่าใช้จ่าย

โครงการตามเหมาะสม	หากมีปัจจัยภายนอก
ทำาให้ค่าใช้จ่ายโครงการสูงขึ้น
**	 ในบางประเทศจะมีการทดสอบและ

สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและภาษาของประ
เทศนั้นๆ	 YES	 จะแจ้งให้นักเรียนทราบ
เป็นรายบุคคล	 กรณีนักเรียนไม่ผ่านการ
สัมภาษณ์	จะได้รับเงินลงทะเบียนคืน
****	นักเรียนแลกเปล่ียนทุกคนจะมีประกัน

สุขภาพครอบคลุมอุบัติเหตุและการรักษา
พยาบาลต่างๆ	 รวมทั้ง	 Covid-19	 ในต่าง
ประเทศ	 ทั้งนี้ผู้ปกครองและนักเรียนควร
พิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเข้าร่วม 
โครงการฯ

กำาหนดการชำาระเงินสมทบทุน:กำาหนดการชำาระเงินสมทบทุน:
งวดที่	1	 เมื่อลงทะเบียน	 (สงวนสิทธิ์ไม่คืน
ไม่ว่ากรณีใดๆ)	จำานวน	25,000	บาท
งวดที่	2	 เมื่อจัดส่งเอกสาร	 Application	
จำานวน	175,000	บาท
งวดท่ี	3	 ส่วนท่ีเหลือท้ังหมดภายในเดือน
เมษายน		2566	(จะมีจดหมายแจ้ง)

นโยบายการคืนเงิน:นโยบายการคืนเงิน:
1.	 หากถูกปฏิเสธจากองค์กรในต่าง

ประเทศจะได้รับเงินคืน	ยกเว้นค่าลงทะเบียน
2.	 กรณีท่ีมีการจัดส่งเอกสารไปต่าง

ประเทศปรับ	25%	ของทุนโครงการ
3.	 กรณีท่ีมีการตอบรับเพลสเม้นท์/หรือ

มีการออกเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าปรับ	50%	
ของทุนโครงการ
4.	 ไม่มีการคืนในกรณีใดๆ	 นอกเหนือ

จากที่ระบุข้างต้น	ยกเว้นกรณีวีซ่าไม่ผ่านซึ่ง
จะมีการหักค่าใช้จ่าย	40,000	บาท	และค่าใช้
จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงแล้วแต่ประเทศอุปถัมภ์
5.	 กรณีมีเหตุสุดวิสัย	 ซึ่งอาจจะทำาให้

ไม่สามารถเดินทางได้	 เช่น	 โรคระบาด	 เหตุ
จลาจล	 ภัยพิบัติ	 หรืออื่นๆ	 เงื่อนไขเป็นไป
ตามสัญญาโครงการฯ



1.	 จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ท่ีดูแลนักเรียนเสมือนเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวและโรงเรียนอุปถัมภ์ในต่างประเทศตลอดระยะเวลาใน
โครงการ

2.	 ค่าวีซ่า	 ค่าดำาเนินการ	 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ	 (ชั้นประหยัด)	
ประเทศที่ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ	 คือโครงการศึกษาต่อ	
New	Zealand,	USA	(Visa	F-1	เลือกศึกษาต่อ)

3.	 ค่าประกันสุขภาพ	และอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาในโครงการ
4.	 ปฐมนิเทศรายบุคคล	 เมื่อนักเรียนเดินทางไปถึงประเทศปลาย

ทาง	(Arrival	Orientation)
5.	 ประเทศอุปถัมภ์ที่มีกิจกรรมแคมป์คือ	อิตาลี	ญี่ปุ่น	และเยอรมัน	

ในกรณีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม	ไม่สามารถ	Refund	ได้
6.	 กิจกรรมปฐมนิเทศลงทะเบียน	 เพื่อแนะนำาโครงการ,	 การเทียบชั้น

เรียน,	การจัดทำาชุดใบสมัครนานาชาติ	และพบกับศิษย์เก่า	YES
7.	 กิจกรรมสัมภาษณ์และฝึกสนทนาภาษาอังกฤษรายบุคคล	

(ออนไลน์)	 โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ	 ตั้งแต่ลงทะเบียนจนกว่าจะ
เดินทาง	เพื่อฝึกความพร้อมในการสื่อสาร

8.	 กิจกรรม	Workshop	(Day	Camp	(ออนไลน์))	โดยวิทยากรชาว
ต่างชาติ	 และชาวไทย	 ฝึกภาษา,	 ประวัติศาสตร์นานาชาติ	 ทำา
อาหาร	และวัฒนธรรมไทย	วิถีพุทธสำาหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน	

9.	 ค่าย	 YES	 Camp	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในต่าง
ประเทศ	ระเบียบ	วินัย	ความอดทน	การช่วยเหลือตนเองและฝึก
การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น	 เรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ	 เช่น	 งาน	
Prom,	 Costume	 day,	 งานบงโอโดริในญี่ปุ่น	 และคริสต์มาส
ของประเทศต่างๆ	โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	และศิษย์เก่า	YES	
(Returnee)	จากประเทศต่างๆ	

10.	 กิจกรรม	Meeting	ตามกลุ่มโดย	YES	Staff	(ออนไลน์)

ค่าใช้จ่ายโครงการรวม:ค่าใช้จ่ายโครงการรวม:

ค่าใช้จ่ายโครงการไม่รวม:ค่าใช้จ่ายโครงการไม่รวม:
Ap

pl
y 

N
ow

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม วายอีเอส ประเทศไทย
เลขที่ 9/19 อาคารยุวทูต (YES) ชั้น 2 ถนนคลองลำ เจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Tel. 02 508 0099 Website; www.yesthailand.org E-mail; info@yesthailand.org

11.	 ประชุมผู้ปกครองก่อนเดินทาง	 แนะนำาเรื่องกฎระเบียบ	 การเดิน
ทางต่างๆ	และแนะนำาเกี่ยวกับการเงินโดยเจ้าหน้าที่จากธนาคาร

12.	 ปัจฉิมนิเทศ	 แนะนำาการกลับเข้าเรียน	 ช่วยเหลือนักเรียนใน
การเทียบชั้นเรียนเม่ือเดินทางกลับประเทศไทยแล้วพร้อมรับ
ประกาศนียบัตรหลังจบโครงการ

13.	 เข้าร่วมกิจกรรม	 YES	 Alumni	 สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า	 (Day	
Trip)	 เช่น	 โครงการปันนำ้าใจ,	 กิจกรรมเพื่อสังคม,	 ท่องเที่ยว	
ฯลฯ

14.	 นักเรียนจะได้รับเสื้อยืด	 YES	 เพื่อใส่ในวันเดินทาง	 และซอง
พลาสติกสำาหรับใส่พาสปอร์ตและเอกสารเดินทางต่างๆ

15.	 เจ้าหน้าที่	YES	จัดส่งนักเรียนที่สนามบิน	แนะนำาการเดินทางให้
กับนักเรียน	 ตลอดจนดูแล	 ให้คำาแนะนำา	 ประสานงานช่วยเหลือ
ตลอดระยะเวลาในโครงการ

16.	 ผู้ประสานงานประจำาท้องถิ่น	 ดูแลให้คำาปรึกษาและช่วยเหลือ
ตลอดระยะเวลาในโครงการ

*	กิจกรรมข้อ	4-13	บางกิจกรรมจะมีการจัดในระบบออนไลน์ตามความ
เหมาะสม	 และ	 สามารถปรับเปลี่ยนหรืองดกิจกรรมใดโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

1.	 ค่าทำาหนังสือเดินทาง
2.	 ค่าแปลเอกสารเพื่อขอวีซ่า,	ค่าตรวจสุขภาพและวัคซีน	(ถ้ามี)		

ค่าตรวจเชื้อ	Covid	19,	ค่าใช้จ่ายในการ	Quarantine
3.	 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว	 เช่น	 ค่าโทรศัพท์	 ค่าอินเตอร์เน็ต	 ค่าเรียน

พิเศษ	ค่าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน	ค่าชุดฟอร์มของโรงเรียน	ค่า
อาหารกลางวัน,	ฯลฯ

4.	 ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง	หรือวันเดินทาง	(ถ้ามี)
5.	 ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้

พี่ติ่ง		 081	638	9706
พี่อุ้ย	 089	685	0944
พี่หน่อย	 063	878	8859
พี่ม่อน	 081	345	0532
พี่อรทัย	 084	673	0744

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:


