


โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES

รับสมัครสอบชิงทุน “ยุวทูต YES” ทุน “ดีเด่น YES” รุ่นที่ 27

ประเทศสหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ แอฟริกาใต้

ทุน ตามเกณฑ์คะแนน TYES 2019 ทุน “บุตรครู” ทุน “บุตรข้าราชการ” 
และสอบคัดเลือกทุน“ศึกษาภาษา และวัฒนธรรม YES” รุ่นที่ 34 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ประจำาปี 2020/2021

ประวัติความเป็นมา

	 องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน	 YES	 (Youth	 Exchange	 Scholarship)	 คือองค์กร

เอกชนที่ให้บริการงานด้านการศึกษามามากกว่า	30	ปี	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.2528	สำานักงาน

แห่งแรกอยู่ที่	 จ.อุบลราชธานี	 เยาวชนคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกจาก	YES	คือ	คุณชนนี	 ริม

ทอง	 ซึ่งได้เดินทางไปรับการปฐมนิเทศที่	 “ฮ่องกง”	 ต่อมาองค์กรในสหรัฐอเมริกาเห็นว่าคุณ

อาคม	ริมทอง	เข้าใจถึงวิธีการดำาเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน	เพื่อไปศึกษาภาษาและ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ	 จึงเชิญคุณอาคม	 ริมทอง	 เป็นอาสาสมัครจากวันนั้น	

จนถึงปัจจุบัน	

	 องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน	 YES	 เป็นองค์กรเอกชนในประเทศไทยดำาเนินการโดย

ไม่แสวงหาผลกำาไร	 ทำาหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนและผู้ปกครอง	 เพื่อประสานงานกับ

องค์การแลกเปลี่ยนเยาวชนในต่างประเทศกว่า	22	ประเทศ	อาทิเช่น	สหรัฐอเมริกา	แคนาดา	

ลักษณะโครงการและประโยชน์ที่จะได้รับ

	 โครงการ	 High	 School	 Exchange	 Program	 เปิด

โอกาสให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง	 15	 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน	 18	

ปีครึ่ง	 ได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมด้วยประสบการณ์

ตรงในการใช้ชีวิตในประเทศต่างๆ	 เช่น	 อเมริกา	 แคนาดา	

แอฟริกาใต้	 ญี่ปุ่น	 หรือนิวซีแลนด์	 เป็นต้น	 โดยโครงการฯ	

จัดหาโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนระดับ	 High	 School	 ใน

ท้องถิ่นและจัดให้นักเรียนพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ของ

โครงการที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี	 โดยนักเรียนไม่ต้อง

กลับมาเรียนซำ้าชั้นตามระเบียบการขอเทียบช้ันเรียนของ

กระทรวงศึกษาธิการ	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียน

เป็นสำาคัญ	

	 ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการฯ	 นักเรียนจะได้ศึกษาใน

ระดับ	High	School	ระหว่างมัธยม	4	–	6	โดยปกตินักเรียน

จะได้เรียนในชั้นถัดไปจากที่เรียนจบในเมืองไทย	 แต่ทั้งนี้ก็

ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของโรงเรียนในต่างประเทศซึ่งอาจพิจารณา

ลดชั้นได้	 โดยนักเรียนจะได้เรียนวิชาหลักๆ	 เช่น	 อังกฤษ	

คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	ฯลฯ	และเข้าร่วมในกิจกรรมหรือ

ชมรมต่างๆ	 ของโรงเรียน	 ซึ่งครอบครัวอุปถัมภ์ในท้องถิ่นจะ

เป็นครอบครัวอาสาสมัครที่ช่วยดูแลนักเรียนในเรื่องต่างๆ	

เสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว	เช่น	อาหารเช้าและเย็น,	

ให้คำาปรึกษาในเรื่องต่างๆ	 ฯลฯ	 ดังนั้นนักเรียนเองก็มีหน้าที่

ช่วยเหลือตอบแทนนำ้าใจครอบครัวอุปถัมภ์ตามสมควร

	 การเข้าร่วมโครงการจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ใน

การปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	 ซึ่ง

การอาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นมีความแตกต่างทั้งทางด้าน

สังคมและวัฒนธรรม		ดังนั้นนักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรง

และโอกาสท่ีดีในการพัฒนาภาษาและทักษะการสื่อสารใน

เวลาเดียวกัน	 อีกทั้งการเผยแผ่วัฒนธรรมไทยไปสู่ประเทศ

ต่างๆทั่วโลกอีกด้วย	 YES	 จะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน

เยาวชนไปยังประเทศที่เปิดโอกาสมากที่สุดเรียงตามลำาดับ

ดังนี้

	 (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)	 เชค	 	 (14)	 เอสโตเนีย	 	 (15)	 เม็กซิโก	 	 (16)	 โปรตุเกส		 

(17)	 บราซิล	 	 (18)	 ออสเตรีย	 	 (19)	 สวิสเซอร์แลนด์		 

(20)	ไอร์แลนด์		(21)	สเปน		(22)	ออสเตรเลีย

วัตถุประสงค์

1.	 เพื่อให้ทุน	 และส่งเสริมนักเรียน	 ได้มีโอกาสไปศึกษา

ในต่างประเทศ

2.	 เพื่อพัฒนาการศึกษา	และสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพ

ในการพัฒนาประเทศในอนาคต

3.	 เพื่อส่งเสริมมิตรภาพแก่เยาวชน	 และครอบครัวให้

เกิดสันติภาพถาวรต่อโลก

4.	 เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสเผยแผ่แลกเปล่ียนศิลป

วัฒนธรรม	และภาษากับต่างประเทศ

5.	 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน	เสริมสร้างทักษะชีวิต

ระยะเวลาโครงการ

1.	 6	–	12	สัปดาห์	เดินทางเดือนเมษายน	2563

2.	 1	เทอม	(ประมาณ	4-5	เดือน)	เดินทางเดือนมกราคม,	 

กรกฎาคม	หรือสิงหาคม	2563

3.	 1	ปีการศึกษา	(ประมาณ	8	-	10	เดือน)	เริ่มเดินทางใน

เดือนเมษายน,	กรกฎาคม,	สิงหาคม	-	กันยายน	2563

หมายเหตุ: กำ�หนดก�รเดินท�งขึ้นอยู่กับประเทศที่เข้�ร่วม 

       โครงก�ร

คุณสมบัติ

1.	 มีสัญชาติไทยและกำาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปี

ที่	3	-	5	ณ	วันสอบ	(23	มิถุนายน	2562)

2.	 มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวง

ศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ

3.	 อายุผู้เข้าร่วมโครงการ

3.1	 ประเทศอเมริกา	 แอฟริกาใต้	 จีน	ญี่ปุ่น	 มีอายุ	

15	–	18.5	ปี	ในวันที่	1	สิงหาคม	2563

3.2	 ประเทศเยอรมัน	 ฝรั่งเศส	 เดนมาร์ก	 สวีเดน	 อิตาลี	

ฟินแลนด์	 นอร์เวย์	 เม็กซิโก	 โปรตุเกส	 บราซิล	 

อายุ	16	ปีบริบูรณ์ในวันที่	20	มิถุนายน	2563

3.3	 ประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย	

3.3.1	 ระยะสั้น	6	–	12	สัปดาห์	มีอายุ	15	ปีใน

วันเดินทาง	และไม่เกิน	18	ปี	 6	 เดือนใน

วันจบโครงการ

3.3.2	 ระยะเวลา	1	เทอม	หรือ	1	ปี	อายุ	15	ปี

ในวันเดินทาง	และไม่เกิน	18	ปี	 9	 เดือน

ในวันจบโครงการ

นิวซีแลนด์	 ญี่ปุ่น	 แอฟริกาใต้	 จีน	 ไต้หวัน	 ฝรั่งเศส	 เม็กซิโก	 เยอรมัน	 และอีกหลากหลาย

ประเทศทั่วโลก	

	 YES	 ได้จัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมรับทุน	 “ยุวทูต	 YES”	

(ทุนเต็มจำานวน)	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	 และทุนสมทบต่างๆ	 เข้าร่วมโครงการฯ	 เพื่อทำา

หน้าที่	 “ยุวทูต”	 อันจะนำามาซึ่งการสร้างสัมพันธภาพ	 และความเข้าใจอันดีงามระหว่าง

ชนชาติต่างๆ	 ทั่วโลกต่อไป	 ในการนี้ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่อ

ผดุงสันติภาพโลกอีกทางหนึ่งด้วย	 และเป็นการพัฒนาทักษะทางภาษา	 ตลอดจนวัฒนธรรม	

และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่าง

ในหลายๆ	 ด้านได้อย่างมีความสุข	 ทั้งนี้เยาวชนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุให้ได้รับการคัด

เลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ	 เรียนและพำานักกับครอบครัว

อุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลา	6	สัปดาห์	-	1	ปีการศึกษา	

4.	 มีผลการเรียนเฉลี่ย	2.00	ขึ้นไป*	(ห้ามนักเรียนติด	0	ไม่

ว่ากรณีใดๆ)

5.	 มีความประพฤติดี	 ทัศนคติที่ดี	 มีความรับผิดชอบและ

สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี	 สุขภาพ

ร่างกายสมบูรณ์	แข็งแรง	ไม่มีโรคประจำาตัวหรือโรคอื่นๆ

6.	 มีสุขภาพจิตที่ดี	 สภาวะทางอารมณ์	 และจิตใจอยู่ใน

เกณฑ์ปกติ	 สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด	

และอดทนต่อความกดดันต่างๆ	ได้

7.	 มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามระยะเวลา

ของโครงการฯ	 และสามารถปฎิบัติตามกฎระเบียบของ

โครงการ

8.	 กรณีที่เรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	

สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้	

อิตาลี	และนิวซีแลนด์	(ศึกษาต่อ)	เท่านั้น

9.	 นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ขึ้นไป	

สามารถเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน	 (F-1)	 ประเทศ

อเมริกา	กลุ่ม	2,	3	ได้

หมายเหตุ:

• นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่ครบต�มข้อกำ�หนด ส�ม�รถที่

จะสมัครเพื่อทดสอบ TYES เท่�นั้น

• กรณีที่มีผลก�รเรียน 1 ในร�ยวิช�ใดก็ต�ม นักเรียนจะ

ถูกตอบรับเข้�ร่วมโครงก�รแบบมีเงื่อนไข (ขึ้นอยู่กับ

ประเทศที่เลือกเข้�ร่วมโครงก�ร)

• สำ�หรับผู้ที่กำ�ลังศึกษ�หรือเคยศึกษ�ในต่�งประเทศ

ตั้งแต่ 1 ปีก�รศึกษ� ส�ม�รถสมัครเพื่อขอรับทุน 

“สมทบ” ได้เท่�นั้น

หมายเหตุ: YES ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตาม YES บน Social Network
ค้นหา “YESThailand”

สอบถามข้อมูล LINE@ 
@YESTHAILAND



โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YOUTH EXCHANGE SCHOLARSHIP

ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับทุน YES:

ขั้นตอนการสมัคร

กรอกใบสมัคร	ระบุศูนย์สอบให้ชัดเจน	และเลือกส่งใบสมัคร

ได้ดังนี้

1.	 ขอระเบียบการ	 /	 ใบสมัครได้ที่:-	 สำานักงาน	 YES,	

ศูนย์ประสานงาน	 YES	 (โรงเรียน,	 กวดวิชาทั่ว

ไทย)	 และอาสา	 YES	 ทั่วไป	 หรือดาวน์โหลดได้ที่	 

www.yesthailand.org

2.	 กรอกใบสมัคร	ระบุศูนย์สอบให้ชัดเจน

• ส่งใบสมัครพร้อมชำาระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ	

200	บาท	ณ	ศูนย์ประสานงาน/สนามสอบ

• ส่งใบสมัครตรงกับสำานักงาน	YES	ชำาระค่าธรรมเนียม 

สมัครสอบ	 200	 บาท	 สมัครโดยตรงกับสำานักงาน	

YES	 ชำาระเงินค่าธรรมเนียนการสมัครสอบ	 200	

บาท	โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ	ชื่อบัญชี

นายอาคม	 	 ริมทอง	 เลขที่บัญชี	 039-7-12362-1	

สาขาบุญถาวรเกษตร-นวมินทร์	 จากนั้นส่งสำาเนา

การโอนเงินที่	 Line:	 @yesthailand	 หรืออีเมล์	

info@yesthailand.org	

3.	 การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ	YES	ได้รับใบสมัครและ

เอกสารยืนยันการชำาระเงินจากผู้สมัครเท่านั้น	 ตรวจ

สอบรายชื่อและสนามสอบได้ที่	 www.yesthailand.

org	ตั้งแต่วันที่	10	มิถุนายน		2562	เป็นต้นไป	

4.	 เอกสารที่ใช้ในการสอบ	 บัตรนักเรียนหรือบัตรประจำา

ตัวประชาชน	 นำามาแสดงในวันสอบ	 **แต่งก�ยชุด

นักเรียนเข้�สอบ**

สนามสอบ:	 ตรวจสอบ	ได้ที่ด้านหลังใบสมัคร	/	

	 	 www.yesthailand.org	

**กรณีสนามสอบเต็มหรือปิดสนามสอบ	 YES	 จะจัดสนาม

สอบให้นักเรียนตามความเหมาะสม

ห้องสอบ:	 เช็คห้องสอบท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ 

	 	 โรงเรียน	ที่เป็นสนามสอบในเช้าวันสอบ

สิ่งที่ใช้ในการสอบ	 1)	ดินสอ	2B	หรือมากกว่า		2)	ยางลบ

  3)	 บัตรประชาชนหรือบัตรประจำาตัวนักเรียน

ระยะเวลารับสมัคร:

	 ตั้งแต่บัดนี้	–	วันที่	18	มิถุนายน	2562

วันที่สอบ:

 วันอาทิตย์ที่	23	มิถุนายน	2562	เวลา	09.00	–	10.30	น.	

พร้อมกันทั่วไทย	

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ:

	 200	บาท			***	ไม่คืนไม่ว่�กรณีใดๆ	***

ประกาศผลสอบ
	 วันที่	6	กรกฎาคม	2562	ที่	www.yesthailand.org	
(ทางเว็ปไซต์เท่านั้น)	 และส่งเอกสารแจ้งรายบุคคล	 กรณี
สมัครผ่านศูนย์สอบ	รับเอกสารประกาศผลสอบกับศูนย์สอบ

การทดสอบ
	 TYES	 เป็นข้อสอบมาตรฐานปรนัยภาษาอังกฤษ	 เนื้อ	
หาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป	จำานวน	150	ข้อ	แบ่งออกเป็น	3	
ส่วนคือ	Conversation	50	ข้อ	Structure	50	ข้อ	Reading	
50	 ข้อ	 เพื่อวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	 ด้านการอ่านและ
การเขียน	ให้เวลาทำาข้อสอบรวม	90	นาที

ที่ ประเภททุน รายละเอียด หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกทุนยุวทูต และทุนดีเด่น มีดังนี้

1 ทุนเต็มจำานวน “ยุวทูต YES”

(3	ทุน)

ทุน	 “ยุวทูต	 YES”	 หมายถึง	 นักเรียนที่ผ่านการสอบ	 และได้รับคัดเลือกจาก

คณะกรรมการให้ได้รับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ	 เต็มจำานวนโดย	 YES	 เป็น

ผู้ออกค่าใช้จ่ายประมาณ	 315,000	 -	 498,800	 บาท	 จำานวน	 3	 ทุน	 โดยผู้

ปกครองไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายสมทบอีก	 และเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา	

ฟินแลนด์	และแอฟริกาใต้เท่านั้น

1.	 YES	 จะใช้ข้อสอบ	 TYES	 ในการคัดเลือกเยาวชนทั่ว

ประเทศจากท้ังหมดท่ีร่วมสมัครสอบโดยพิจารณาจากผู้ที่

สามารถทำาคะแนนได้สูงสุด	100	คนแรก

2.	 การเข้าสอบสัมภาษณ์รอบแรกและรอบสุดท้ายนั้น	 	 YES	

จะคัดเลือกนักเรียนที่มีผลสอบ	 TYES	 100	 อันดับแรกทั่ว

ประเทศ	 เพื่อคัดเลือกให้เหลือ	 10	 คนตามลำาดับแบ่งออก

เป็นทุน	“ยุวทูต	YES”	3	ทุน	และทุน	“ดีเด่น	YES”	7	ทุน	

โดยพิจารณาเฉพาะผลสอบสัมภาษณ์เท่านั้น

3.	 โดย	 YES	 ไม่นำาคะแนน	 TYES	 มาถัวเฉลี่ยคิดรวมด้วย	

เนื่องจากผลสัมภาษณ์ทำาให้ได้เข้าใจผู้สมัครแต่ละรายและ

มีเหตุผลสนับสนุนดังนี้	

3.1	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ติดหนึ่งในร้อยทุกคนมี

โอกาสเท่าเทียมกันในการแข่งขันสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโดย

ไม่คำานึงว่านักเรียนมีคะแนน	TYES	มากกว่าหรือน้อยกว่า

3.2	 เพื่อเฟ้นหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการรับทุนนอก

เหนือจากความสามารถทางด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ	

ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติสำาคัญดังต่อไปนี้เช่น	 อุปนิสัย	

และทัศนคติ	การวางตัว	และการแสดงความคิดเห็น	ความ

กล้าแสดงออก	ฯลฯ

ความรอบรู้เกี่ยวกับข้อมูลขององค์กร	 YES	 และ

ประเทศต่างๆ	 ทั่วโลก	 และความเป็นไปในปัจจุบัน	 และ	

ฯลฯ

2 ทุน “ดีเด่น YES”

ทุนละ	90,000	บาท

(7	ทุน)

นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ	คะแนนสัมภาษณ์ยอดเยี่ยมและมีคุณสมบัติตามที่

คณะกรรมการพิจารณาและมีมูลค่าทุนละ	90,000	บาท	จำานวน	7	ทุน	 โดย

ผู้ปกครองต้องชำาระเงินสมทบทุนบางส่วน	 และเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา	

กลุ่ม	1	ฝรั่งเศส	แอฟริกาใต้	และอิตาลีเท่านั้น

3 ทุนตามเกณฑ์คะแนน TYES 2019 (100	ทุน)

ระดับคะแนน Mean (ค่าเฉลี่ย) +2 คะแนนขึ้นไป	ทุนละ	55,000	บาท

ระดับคะแนน Mean (ค่าเฉลี่ย) +1 คะแนนขึ้นไป	ทุนละ	45,000	บาท

ระดับคะแนน Mean (ค่าเฉลี่ย)	ทุนละ	35,000	บาท

นักเรียนที่สอบ	TYES	ได้ตามเกณฑ์และมีคุณสมบัติผ่านการพิจารณาให้สามารถเข้าร่วมโครงการฯ	ได้	โดยผู้ปกครอง

ต้องชำาระเงินสมทบทุนบางส่วน	 สำาหรับนักเรียนที่เป็นบุตร-ธิดา	 ข้าราชการทุกสังกัดและรัฐวิสาหกิจต่างๆ	 รับทุน

เพิ่ม	10,000	บาท	และเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา	กลุ่ม	1,	ฝรั่งเศส	แอฟริกาใต้	และอิตาลีเท่านั้น

4 ทุนสมทบ	 (100	ทุน)	หรือ	ทุน	“ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม	YES”	หมายถึง	นักเรียนที่มีระดับคะแนนสอบ	TYES	

2.00	 ขึ้นไปและผ่านการพิจารณาให้สามารถเข้าร่วมโครงการฯ	 นักเรียนเลือกเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์คะแนน	

TYES	 2019	ที่สอบได้	 โดยผู้ปกครองต้องชำาระเงินสมทบทุนตามประเทศที่เลือกเข้าร่วมโครงการกว่า	 22	ประเทศ	

คือ	สหรัฐอเมริกา,	นิวซีแลนด์,	แอฟริกาใต้,	 เยอรมัน,	ฝรั่งเศส,	จีน,	ญี่ปุ่น,	 เดนมาร์ก,	อิตาลี,	ฟินแลนด์,	นอร์เวย์,	

สวีเดน,	เชค,	เอสโตเนีย,	เม็กซิโก,	โปรตุเกส,	บราซิล,	ออสเตรีย,	สวิสเซอร์แลนด์,	ไอร์แลนด์,	สเปน,	ออสเตรเลีย

หมายเหตุ: YES ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทุน “ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES” (1 ปีการศึกษา) ในต่างประเทศประกอบด้วยกัน 3 ส่วนดังนี้

ร.ร.และรัฐบาลท้องถิ่น

สนับสนุน US$10,000

ผู้ปกครองอุปถัมภ์

สนับสนุน US$7,500

ผู้เข้าร่วมโครงการ

สมทบ US$6,750 – 12,500
= รวมตลอดปี

US$24,250 – 30,000
1 2 3

	 จากตารางจะเห็นได้ว่าโรงเรียนและรัฐบาลท้องถิ่นสนับสนุนค่าเล่าเรียนตลอดปีประมาณ	US$10,000	และผู้ปกครองอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอาสาสมัครและมิได้รับค่าใช้จ่ายใดๆ	เป็นผู้สนับสนุน	

ค่าอาหาร	และที่พักอาศัย	ประมาณ	US$7,500	และเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสมทบทุนเพื่อสนับสนุนตัวเองประมาณ	US$6,750	–	US$12,500

	 การส่งเยาวชนไปศึกษาและพำานักในนานาประเทศของโครงการ	ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ	24,250	-	30,000	เหรียญสหรัฐต่อคน	แต่เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความอนุเคราะห์

ที่พัก	 และอาหารจากครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่เต็มใจรับผู้เข้าร่วมโครงการไว้ในครอบครัวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	 รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียน	 และชุมชนของประเทศ

อุปถัมภ์ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนให้เข้าเรียน	และร่วมกิจกรรมต่างๆ	ของโรงเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	ผู้เข้าร่วมโครงการจึงต้องจ่ายเงินบริจาคสบทบทุนเพียงบางส่วนดังรายละเอียดต่อไปนี้



ตัวอย่างค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปี 2019/2020 สำาหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปี 2020/2021 ติดตามค่าใช้จ่ายได้จากเอกสารประกาศผลสอบ

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ 

(นักเรียนแลกเปลี่ยน)

กำาหนดเดินทาง ทุนค่าใช้จ่าย 
(บาท)

Australia / New Zealand	(Exchange)
6	–	12	สัปดาห์
1	เทอม
1	ปีการศึกษา

เมษายน	63
มกราคม	63

กรกฎาคม	63

เริ่มต้น	149,800
298,800
388,800

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

มกราคม	63
สิงหาคม	63

298,800
498,800

USA กลุ่ม 2	(Visa	F-1	แลกเปลี่ยน)
กลุ่ม	A
กลุ่ม	B

สิงหาคม	63
สิงหาคม	63

550,000
648,800

South Africa
Johannesburg 
Cape Town  Exchange	1	เทอม
Cape Town  Exchange	1	ปีการศึกษา

กรกฎาคม	63
กรกฎาคม	63
กรกฎาคม	63

315,000
278,000
415,000

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ 

(ศึกษ�ต่อ เลือกเรียน 1 ปี หรือม�กกว่�)

กำาหนดเดินทาง ทุนค่าใช้จ่าย 
(บาท)

USA กลุ่ม 3	(Visa	F-1	เลือกศึกษาต่อ) สิงหาคม	63 เริ่มต้น	658,000

Canada	(ศึกษาต่อ) สิงหาคม	63 เริ่มต้น	512,800

England สิงหาคม	63 698,000

Ireland สิงหาคม	63 598,000

New Zealand (เริ่มต้น	 3	 เทอม	 เลือกเดิน

ทางเดือนมกราคม,	เมษายน	หรือ	กรกฎาคม)

มกราคม	63 เริ่มต้น	558,000

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน กำาหนดเดินทาง ทุนค่าใช้จ่าย 
(บาท)

Austria สิงหาคม	63 440,000

Switzerland สิงหาคม	63 520,000

German สิงหาคม	63 486,000

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาประจำาชาติ กำาหนดเดินทาง ทุนค่าใช้จ่าย 
(บาท)

China	(หอพัก) สิงหาคม	63 388,000

Mexico, Portugal, Brazil, Spain สิงหาคม	63 440,000

France
	 10	 เดือน
	 5	 เดือน
	 3	 เดือน

สิงหาคม	63
สิงหาคม	63
สิงหาคม	63

440,000
295,000
250,000

กลุ่ม A

Italy, Finland, Japan
	 10	 เดือน
	 5	 เดือน	(JP	เดินทางเมษายน	63)
	 3	 เดือน	(เฉพาะ	Italy	และ	Finland)

สิงหาคม	63
สิงหาคม	63
มกราคม	63

398,000
288,000
238,000

กลุ่ม B

Italy, Denmark, Finland, Norway, 
Sweden
	 10	 เดือน
	 5	 เดือน
	 3	 เดือน

สิงหาคม	63
สิงหาคม	63
มกราคม	63

420,000
350,000
330,000

หมายเหตุ: * ขอสงวนสิทธิ์ในก�รปรับค่�ใช้จ่�ยโครงก�รต�มคว�มเหม�ะสม ห�กมีปัจจัยภ�ยนอกทำ�ให้ค่�ใช้จ่�ยโครงก�รสูงขึ้น
   ** ในบ�งประเทศจะมีก�รทดสอบและสัมภ�ษณ์ภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�ของประเทศนั้นๆ YES จะแจ้งให้นักเรียนทร�บเป็นร�ยบุคคล กรณีนักเรียนไม่ผ่�นก�รสัมภ�ษณ์ จะได้รับเงินลงทะเบียนคืน

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YOUTH EXCHANGE SCHOLARSHIP

â¤Ã§¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂนÀÒÉÒáÅÐÇÑฒน¸ÃÃÁ ÇÒÂÍÕàÍÊ »ÃÐà·Èä·Â ÍÒ¤ÒÃÂØÇ·Ùµ (ªÑéน 2) àÅ¢·Õè 9/19 ¶.¤ÅÍ§ÅÓà¨ÕÂ¡ นวลจันทร† ºÖ§¡Ø‡Á ¡ÃØ§à·¾Ï 10230
â·Ã. 0 2508 0099 (5 ¤Ù‡ÊÒÂ) â·ÃÊÒÃ 0 2943 9570 Website; www.yesthailand.org E-mail; info@yesthailand.org

ค่าใช้จ่ายโครงการรวม
1.	 จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ที่ดูแลนักเรียนเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนอุปถัมภ์

ในต่างประเทศระยะเวลาโครงการ	 เริ่มต้น	 6	สัปดาห์	 -	 1	ปีการศึกษา	 (ประมาณ	8	–	10	
เดือน)	แล้วแต่ประเทศ	โดยองค์กรต่างประเทศ	กรณีเป็นโครงการระยะสั้นจะมีระบุไว้

2.	 ค่าวีซ่า	 ค่าดำาเนินการ	 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ	 (ชั้นประหยัด)	 ประเทศที่ไม่รวมค่าตั๋วเครื่อง
บินไป-กลับ	คือ	USA	กลุ่ม	3,	Canada,	England,	Ireland,	Australia,	New	Zealand	

3.	 ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาในโครงการ
4.	 ปฐมนิเทศในประเทศอุปถัมภ์	(Arrival	Oreientation)
5.	 กิจกรรมแคมป์ในประเทศอุปถัมภ์	 เช่น	ฝรั่งเศส	อิตาลี	ญี่ปุ่น	และประเทศอื่นๆ	 ไม่สามารถ	

Refund	ได้	ในกรณีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
6.	 กิจกรรมปฐมนิเทศลงทะเบียน	 เพื่อแนะนำาโครงการ,	 การเทียบชั้นเรียน,	 การจัดทำาชุดใบ

สมัครนานชาติ	และพบกับศิษย์เก่า	YES
7.	 กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษา	(Day	Camp)	1	สัปดาห์	(ไป-กลับ)	Workshop	ฝึก

ภาษา,	ทำาอาหาร	ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนานาชาติ	เช่น	งาน	Prom,	Costume	day,	
งานบงโอโดริในญี่ปุ่น	และคริสต์มาสของประเทศต่างๆ	

8.	 YES	Camp	3	วัน	2	คืน	เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ	ระเบียบ	วินัย	
ความอดทน	 การช่วยเหลือตนเองและฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น	 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	
และศิษย์เก่า	YES	(Returnee)	จากประเทศต่างๆ

9.	 นักเรียนจะได้รับเสื้อยืด	 YES	 เพื่อใส่ในวันเดินทาง	 และซองพลาสติกสำาหรับใส่พาสปอร์ต
และเอกสารเดินทางต่างๆ

10.	 เจ้าหน้าที่	 YES	 จัดส่งนักเรียนที่สนามบิน	 แนะนำาการเดินทางให้กับนักเรียน	 ตลอดจนดูแล	
ให้คำาแนะนำา	ประสานงานช่วยเหลือดตลอดระยะเวลาในโครการ

11.	 ประชุมผู้ปกครองก่อนเดินทาง	แนะนำาเรื่องกฎระเบียบ	การเดินทางต่างๆ	และแนะนำาเกี่ยว
กับการเงินโดยเจ้าหน้าที่จากธนาคาร

12.	 ผู้ประสานงานประจำาท้องถิ่น	ดูแลให้คำาปรึกษาและช่วยเหลือตลอดระยะเวลาในโครงการ
13.	 ปัจฉิมนิเทศ	 แนะนำาการกลับเข้าเรียน	 ช่วยเหลือนักเรียนในการเทียบชั้นเรียนเมื่อเดินทาง

กลับพร้อมรับประกาศนียบัตรหลังจบโครงการ	และเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว

ค่าโครงการไม่รวม
1.	 ค่าทำาหนังสือเดินทาง
2.	 ค่าแปลเอกสารเพื่อขอวีซ่า,	ค่าตรวจสุขภาพและวัคซีน	(ถ้ามี)
3.	 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว	เช่น	ค่าโทรศัพท์	ค่าอินเตอร์เน็ต	ค่าเรียนพิเศษ	ค่าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน	

ค่าชุดฟอร์มของโรงเรียน	ค่าอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
4.	 ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้

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 2020/2021

รายละเอียด วันที่

รับสมัคร บัดนี้	-วันที่	18	มิถุนายน	2562

สอบพร้อมกันทั่วไทย วันอาทิตย์ที่	23	มิถุนายน	2562

ประกาศผลทุน	“ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม	YES”	รุ่น	34*

สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ	ได้ทันที	**

วันเสาร์ที่	6	กรกฎาคม	2562

รายงานตัว/ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ	รุ่น	34 6	กรกฎาคม	-	9	สิงหาคม	2562

ประกาศรายชื่อ	(เฉพาะผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด	100	คน)* วันพุธที่	17	กรกฎาคม	2562

สอบสัมภาษณ์รอบแรก	เฉพาะผู้สอบได้คะแนนสูงสุด	100	คน วันเสาร์ที่	20	กรกฎาคม	2562

ประกาศรายชื่อ	(เฉพาะผู้ที่มีคะแนนสัมภาษณ์สูงสุด	10	คน)* วันพุธที่	24	กรกฎาคม	2562

สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกทุนรอบสุดท้าย วันเสาร์ที่	27	กรกฎาคม	2562

ประกาศผลทุน	“ยุวทูต	YES”	ทุน	“ดีเด่น	YES”	รุ่นที่	27* วันศุกร์ที่	2	สิงหาคม	2562

ปฐมนิเทศลงทะเบียน	รุ่น	27/34 วันเสาร์ที่	17	สิงหาคม	2562

ปัจฉิมนิเทศ	รุ่น	27/34 กรกฎาคม	2563

ค่าโครงการไม่รวมค่าโครงการรวม


