YFU High School Exchange Program 2018-2019
โครงการแลกเปลีย่ นเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 21 (ปี 2018-2019)
กรุณาอ่ านรายละเอียดการรั บสมัครและสอบคัดเลือกให้ ครบถ้วน ก่อนสมัคร
เป็ นองค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชนที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดองค์กรหนึ่งของโลก ที่ได้รับ
การยอมรับ ก่อตั้งโดย Dr. Rachel Andresen ในปี ค.ศ.1951 YFU เป็ นองค์กรเอกชนด้านการศึกษาที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่ให้โอกาสกับเยาวชนได้
ศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก โดยวัตถุประสงค์เพื่อเตรี ยมตัวเยาวชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และเสริ มสร้างความ
เข้าใจระหว่างประเทศเพื่อก่อให้เกิดความสงบสุ ขของโลก โดยการศึกษาในต่างประเทศ คือการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ และความเข้าใจ ความ
เป็ นอยู่ วัฒนธรรม และประเพณี ของประเทศอื่น ๆ ทําให้ได้รับประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ การเปลี่ยนแปลง ที่พฒั นา ทักษะชี วิต ที่มีคุณค่า เช่น การ
ตัดสิ นใจที่ดีข้ ึนและมีทกั ษะที่ดีในการแก้ไขปั ญหา การเป็ นนักเรี ยนแลกเปลี่ยน 1 ปี จะช่วยให้นกั เรี ยนเติบโตขึ้น มีความเชื่อมัน่ และรู ้จกั ตนเองมากขึ้น
เราหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าการใช้ชีวิตในฐานะสมาชิกคนหนึ่ งของครอบครัวชาวต่างชาติ และเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยม 1 ปี การศึกษานี้ จะให้ประสบการณ์ที่มี
ค่ายิง่ แก่ชีวิต อันเป็ นรากฐานที่ดีในอนาคต
High School Exchange Program ลักษณะโครงการ
 เป็ นตัวแทนของประเทศไทยในการประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติรู้จกั ประเทศไทย
 เป็ นสมาชิกของครอบครัว โดยใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์ ณ ประเทศนั้น ๆ
 เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนไฮสกูล เรี ยนรู ้ภาษาและร่ วมกิจกรรมกับนักเรี ยนชาติน้ นั ๆ โดยเรี ยน อย่างน้อย 5 วิชา
 เรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมของชุมชน
 ได้ใช้ชีวิตร่ วมกับนักเรี ยนแลกเปลี่ยนจากชาติต่าง ๆ และวัฒนธรรมอันหลากหลาย
 ได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจาก วาย.เอฟ.ยู. ผูป้ ระสานงาน และอาสาสมัครของ วาย.เอฟ.ยู. ตลอดโปรแกรม
High School Exchange Program Type ประเภทของโครงการ
YFU Youth For Understanding International Exchange

โครงการ

รายละเอียด

Year Program ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน)
Year-Bilingual ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) และการเรี ยนการสอน ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาของ
ประเทศที่เข้าร่ วมโครงการ
Year
Year -IB (International Baccalaureate) ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) และการเรี ยนการสอน ใช้
ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศที่เข้าร่ วมโครงการ
 Year-Alternative ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) จ่ายค่าเล่าเรี ยนและค่าที่พก
ั กับครอบครัวอุปถัมภ์
(รวมอยูใ่ นค่าเข้าร่ วมโครงการแล้ว)
Semester Semester Program ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ภาคการศึกษา (6 เดือน)
High School Exchange Program Country ประเทศทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการ


Argentina
Estonia
Netherlands

Austria
Finland
Paraguay

Belgium-Dutch

Belgium-French

France
Romania

Germany
Sweden

Brazil
Hungary
Switzerland

Canada
Italy
UK

Chile
Japan
Uruguay

China
Korea
USA

Czech Republic Denmark
Latvia
Mexico

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก
• รายละเอียดการสมัครและคุณสมบัติของผูส้ มัคร (ดูรายละเอียดหน้า 2)
• ขั้นตอน และปฏิทินการสมัครและการสอบคัดเลือก (ดูรายละเอียดหน้า 3)
• รายชื่อศูนย์สอบวาย.เอฟ.ยู. (ดูรายละเอียดหน้า 4)
• ประเทศ และค่าเข้าร่ วมโครงการ (ดูรายละเอียดหน้า 5-6)
• ใบสมัคร (ดูรายละเอียดหน้า 8)
รายละเอียดเพิ่มเติม บริ ษทั เลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชัน่ เนล จํากัด (วาย.เอฟ.ยู.ประเทศไทย)
68/958 หมู่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0 2965 8793-4 แฟกซ์ 0 2965 8796
www.yfuth.learning-inter.org E-mail: yfuth_21@learning-inter.org เวลาทําการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00-17.00 น.
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YFU High School Exchange Program 2018-2019
โครงการแลกเปลีย่ นเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 21 (ปี 2018-2019)
คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้ าร่ วมโครงการ
 อายุอยูร่ ะหว่าง 14-17 ปี ตาม วัน-เดือน-ปี เกิด ที่กาํ หนด (ดูรายละเอียดในหน้า 5-6)
 กําลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3, 4 หรื อ 5 ในประเทศไทย ตั้งแต่สมัครเข้าร่ วมโครงการจนกระทัง่ สิ้นสุ ดโครงการ นักเรี ยนที่เรี ยนอยู่
ในระบบการศึกษานอกโรงเรี ยน ไม่สามารถสมัครเข้าร่ วมโครงการได้
 มีผลการเรี ยน โดยพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี (ปี การศึกษา 2558-2559) ดังนี้
ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ผลการเรียนเฉลีย่ (GPA) 2.50 ขึน้ ไป ไม่เคย ได้ ผลคะแนน 1.5, 1, 0 หรื อ D+, D, F หรื อ ร ทุกรายวิชา โดยพิจารณา
ย้ อนหลัง 2 ปี (ปี การศึกษา 2558-2559)
 ผลการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ , สั งคมศึกษา, วิทยาศาสตร์ , เคมี, ชีววิทยา, ฟิ สิ กส์ ไม่ตํ่ากว่ า 2.50
ทุกภาคเรียน โดยพิจารณาย้ อนหลัง 2 ปี (ปี การศึกษา 2558-2559)
 ผลการเรียนเฉลีย่ (GPA) 2.30 ขึน้ ไป ทุกภาคเรียน ไม่ เคยได้ ผลคะแนน 0 หรื อ F หรื อ ร โดยพิจารณาย้ อนหลัง 2 ปี
ประเทศอื่น ๆ
(ปี การศึกษา 2558-2559)
 สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัวทั้งทางร่ างกายและจิตใจ ไม่เป็ นโรคติดต่อหรื อเป็ นพาหะของโรคใด ๆ มีค่า BMI (Body Mass Index)
ไม่นอ้ ยกว่า 17 และไม่เกิน 35 ไม่มีขอ้ จํากัดด้านอาหารและสัตว์เลี้ยง ที่จะเป็ นอุปสรรคในการเข้าร่ วมโครงการ เช่น โรคลมชัก เบาหวาน ซึ มเศร้า
สมาธิส้ นั เป็ นต้น ทั้งนี้ตอ้ งเป็ นไปตามข้อกําหนดของประเทศอุปถัมภ์ และในกรณีที่มีขอ้ โต้แย้งต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ที่ทางโครงการ
มอบหมาย
 มีความประพฤติดี มีทศั นคติที่ดีในการเป็ นนักเรี ยนแลกเปลี่ยนและพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรี ยน และชุมชน
 ไม่เคยเข้าร่ วมโครงการนักเรี ยนแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปมาก่อน
 มีคุณสมบัติเพิ่มเติม อื่น ๆ ตามประเทศที่สมัครดังนี้
 ผูส้ นใจทุกคนจะมีพ้ืนความรู ้ภาษาจีนแมนดาริ นหรื อไม่ก็ตาม สามารถสมัครสอบเข้าร่ วมโครงการได้ และเมื่อยืนยัน
การเข้าร่ วมโครงการแล้ว ผูท้ ี่ไม่มีพ้นื ความรู ้ภาษาจีนแมนดาริ น จะต้องเรี ยนอย่างน้อย 160 ชัว่ โมงก่อนเดินทาง
ประเทศจีน
โดยมีหนังสื อรับรองจากสถาบันที่เรี ยน หากเรี ยนไม่ครบตามที่กาํ หนดจะหมดสิ ทธิ์การเข้าร่ วมโครงการ
โดยอัตโนมัติ และค่าใช้จ่ายในการเรี ยนภาษาจีนนี้ ไม่รวมในค่าเข้าร่ วมโครงการ
 ต้องแสดงผลสอบภาษาเกาหลี TOPIK (Test of Proficiency in Korean) ระดับ 1 (โดยแนบหลักฐานผลสอบมาพร้อม
กับใบสมัคร) และเมื่อยืนยันการเข้าร่ วมโครงการแล้ว ต้องเรี ยนภาษาเกาหลี อย่างน้อย 150 ชัว่ โมง ก่อนเดินทาง
ประเทศเกาหลี
โดยมีหนังสื อรับรองจากสถาบันที่เรี ยน หากเรี ยนไม่ครบตามกําหนด จะหมดสิ ทธิ์การเข้าร่ วมโครงการโดยอัตโนมัติ
และค่าใช้จ่ายในการเรี ยนภาษาเกาหลี ไม่รวมในค่าเข้าร่ วมโครงการ
 ต้องมีพ้ืนความรู ้ภาษาฝรั่งเศส โดยเรี ยนภาษาฝรั่งเศส มาอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนสมัครสอบ
 เมื่อยืนยันการเข้าร่ วมโครงการแล้ว ต้องเรี ยนภาษาฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่องครบ 1.5 ปี ก่อนเดินทางโดยมีหนังสื อรับรอง
ประเทศฝรั่งเศส
จากสถาบันที่เรี ยน หรื อหากเรี ยนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรี ยน ต้องได้ผลการเรี ยนรายวิชาภาษาฝรั่งเศสไม่ต่าํ กว่า 3.00
ประเทศเบลเยีย่ ม-ฝรั่งเศส
(B) หากเรี ยนไม่ครบตามที่กาํ หนดจะหมดสิ ทธิ์การเข้าร่ วมโครงการโดยอัตโนมัติ และค่าใช้จ่ายในการเรี ยนภาษา
ฝรั่งเศสนี้ ไม่รวมในค่าเข้าร่ วมโครงการ
ประเทศสหราชอาณาจักร  ต้องแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่าํ กว่า 5.5 (โดยแนบหลักฐานผลสอบมาพร้อมกับใบสมัคร)
** ผู้ที่มคี ณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน ไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าร่ วมโครงการ และหากตรวจสอบข้ อมูลภายหลังพบว่ าเป็ นผู้ที่ขาดคุณสมบัติที่กาํ หนด
วาย.เอฟ.ยู. ขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์การเข้ าร่ วมโครงการโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า และผู้สมัครไม่ มีสิทธิ์เรียกร้ องใด ๆ**
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โครงการแลกเปลีย่ นเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 21 (ปี 2018-2019)
ขั้นตอนการสมัครเข้ าร่ วมโครงการ

 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.yfuth.learning-inter.org หรื อ ขอรับใบสมัครได้จากศูนย์ประสานงานรับสมัครและสอบ วาย.เอฟ.ยู. ทุกแห่ง
 ส่งหลักฐานการสมัคร ได้ ณ ศูนย์รับสมัครสอบ (ดูรายละเอียดหน้า 4)
 รับบัตรประจําตัวสอบเพื่อนําไปแสดงในวันสอบ

ปฏิทนิ การสมัครและการสอบคัดเลือก
รับสมัคร
สถานที่สมัคร

หลักฐานการสมัคร

ค่ าสมัคร
สอบข้ อเขียนและ
สั มภาษณ์

บัดนี้ – 21 มิถุนายน 2560
สํานักงาน วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย หรื อศูนย์รับสมัครและสอบ ในจังหวัดต่าง ๆ (ดูรายละเอียดหน้า 4)
1. ใบสมัคร กรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมลายเซ็นผูส้ มัครและผูป้ กครอง (กรุ ณากรอกเบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล ให้ชดั เจน)
ผูส้ มัครสามารถ เลือกประเทศที่เข้าร่ วมโครงการได้ 2 ประเทศ คือ ประเทศลําดับที่ 1 และ ประเทศลําดับที่ 2
2. สําเนาผลการเรี ยนย้อนหลัง 2 ปี (ปี การศึกษา 2558 และ 2559) และลายเซ็นผูส้ มัครรับรองสําเนาถูกต้อง
3. ค่าสมัครสอบ 200 บาท โดยชําระค่าสมัครสอบ ณ ศูนย์รับสมัคร
4. เฉพาะผูส้ มัครไปประเทศเกาหลี แสดงผลสอบภาษาเกาหลี TOPIK (Test of Proficiency in Korean) ระดับ 1
5. เฉพาะผูส้ มัครไปประเทศสหราชอาณาจักร แสดงผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่าํ กว่า 5.5
200 บาท
วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถนุ ายน 2560 ณ ศูนย์ สอบ วาย.เอฟ.ยู.
 ในการสอบคัดเลือก ผูส้ มัครทุกประเทศ จะต้องสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์
 เฉพาะผูส้ มัครไปประเทศฝรั่งเศสและประเทศเบลเยีย่ ม-ฝรั่งเศส ต้องสอบภาษาฝรั่งเศสเพิ่ม
** ผู้เข้ าสอบแต่ งกายสุภาพ และต้ องเข้ าสอบ ณ สนามสอบที่ระบุไว้ ในเอกสารประจําตัวผู้เข้ าสอบเท่ านั้น**

ประกาศผลสอบ

วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ทาง www.yfuth.learning-inter.org
** ไม่ มีบริ การแจ้ งผลสอบทางโทรศัพท์ **

 การประกาศผลผูส้ อบผ่าน ทั้งตัวจริ งและสํารอง พิจารณาตามประเทศที่ผสู ้ มัครเลือกเป็ นลําดับที่ 1
 ผูส้ อบผ่าน คือ ผูท้ ี่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานที่ วาย.เอฟ.ยู. กําหนดในแต่ละประเทศ ทั้งนี้เกณฑ์มาตรฐานของแต่ละประเทศ
ไม่เท่ากัน วาย.เอฟ.ยู.สงวนสิ ทธิ์ ไม่แจ้งเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละประเทศและคะแนนที่ได้ให้ทราบ
 การประกาศผล ประกาศโดยเรี ยงลําดับตามตัวอักษร ชื่อ-นามสกุล ดังนี้ (ไม่เรี ยงตามคะแนน)
ผู้สอบผ่ าน
- ผูส้ อบผ่านตัวจริ ง
- ผูส้ อบผ่านอันดับสํารอง
- ผูส้ อบผ่านประเทศลําดับที่ 2
วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ผู้สอบผ่ าน ตัวจริง, สํ ารอง และประเทศลําดับที่ 2 เข้าฟังการปฐมนิเทศ ณ หอประชุม Diamond
Hall อาคาร A3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ วิทยาเขตรังสิ ต ปทุมธานี
ปฐมนิเทศเพื่อชี้แจง
 ผูส้ อบผ่านตัวจริ ง, สํารอง, ประเทศลําดับที่ 2 ที่ไม่เข้าร่ วมฟังการปฐมนิเทศ ถือว่าสละสิ ทธิ์การสมัครเข้าร่ วมโครงการ
รายละเอียดโครงการ
 ในวันปฐมนิเทศ ผูส้ อบผ่านต้องแสดงเอกสารประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ หรื อบัตรประชาชน หรื อบัตรนักเรี ยน
 ในการเข้าฟังการปฐมนิเทศ ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น
ผูส้ อบผ่านตัวจริ ง ที่ตดั สิ นใจเข้าร่ วมโครงการ ยืนยันโดยการชําระเงินมัดจําจํานวน 1,000 เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ ภายในวันจันทร์
ที่ 24 กรกฎาคม 2560 โดยทุกคนชําระเป็ นเงินไทยจํานวนที่เท่ ากัน ซึ่งจะแจ้งจํานวนเงินในวันปฐมนิเทศ โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2560
รายงานตัวเพื่อยืนยัน
- ผูส้ อบผ่านอันดับสํารอง ถ้ าหากผู้สอบผ่ านตัวจริ งสละสิ ทธิ์ วาย.เอฟ.ยู. จะเรี ยกอันดับสํารองขึ้นมาแทน โดยพิจารณาจากผูส้ อบ
การเข้ าร่ วมโครงการ
ผ่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเข้าฟังการปฐมนิเทศ ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
- ประเทศลําดับที่ 2 จะพิจารณาเมื่อจํานวนโควตาของประเทศนั้น ๆ ไม่เต็มเท่านั้น ผูท้ ี่สอบผ่านที่คุณสมบัติครบถ้วนและเข้าฟัง
การปฐมนิเทศมีสิทธิ์สมัครเข้าร่ วมโครงการ ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในวันที่ 7 สิ งหาคม 2560
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YFU High School Exchange Program 2018-2019
โครงการแลกเปลีย่ นเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 21 (ปี 2018-2019)
ศู นย์ ประสานงานรับสมัคร และสอบคัดเลือก วาย.เอฟ.ยู. ในจังหวัดต่ าง ๆ

กรุงเทพมหานคร

กระบี่
กาญจนบุรี
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
นครนายก
นครปฐม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
บุรรี ัมย์
ปราจีนบุรี
พังงา
พิจต
ิ ร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ร ้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลําพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สระบุรี
สุโขทัย
สุราษฏร์ธานี
สงขลา
สุรน
ิ ทร์
หนองคาย
อุดรธานี
อุตรดิตถ์

• สมัครได ้ทีศ
่ น
ู ย์รับสมัครของโรงเรียน หรือ
• สมัครทีส
่ ํานักงาน วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย โทร 0 2965 8793, 0 2965 8794 เวลาทําการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00-17.00 น.
โดยส่งใบสมัครด ้วยตนเอง หรือ ทางอีเมล yfuth_21@learning-inter.org (ไม่รับสมัครทางไปรษณียแ
์ ละแฟกซ์)
การชําระค่าสมัครสอบ สมัครด ้วยตนเอง-ชําระ ณ ศูนย์รับสมัครของโรงเรียน หรือ สํานักงาน วาย.เอฟ.ยู. / สมัครทางอีเมล์- ชําระ ณ วันสอบ
• สนามสอบ อาคารวิทยบริการ สํานักส่งเสริมและฝึ กอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ*(ไม่รับสมัครทีส
่ นามสอบ)
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนอํามาตย์พานิชนุกล
ู
ผู ้ประสานงาน: อาจารย์กานต์ชนกชนน์ 086 596 0588
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
อาจารย์กนกวรรณ 097 248 2724 อาจารย์ปัญญ์ชลี 081 3846555
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
อาจารย์ขวัญพิศ 086 716 0896 อาจารย์เพลินจิต
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนสอนภาษา อิงลิช การ์เด ้นท์
อาจารย์ศริ บ
ิ รู ณ์ 087 954 6185
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนศรียานุสรณ์
อาจารย์ธกนศักดิ์ 089 506 4410
ศูนย์รับสมัคร
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
อาจารย์ณัฏฐนิช 082 961 1896
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนดัดดรุณี
อาจารย์ศรีสด
ุ า 088 211 7514 อาจารย์เครือวัลย์ 089 054 6141
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนสาธิต "พิบล
ู บําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์จรรยา 081 762 8052
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนกวดวิชามิสเตอร์อาว(ตรงข ้างโรงแรมนานาบุร)ี อาจารย์วล
ั ย์ลก
ิ า 081 647 2306, 094 558 9101
ศูนย์รับสมัคร
โรงเรียนศรียาภัย
อาจารย์สธ
ุ ารา 083 649 0673 อาจารย์วภ
ิ าวดี 095 541 0665
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนสามัคคีวท
ิ ยาคม
อาจารย์ลําแพน 087 173 4318
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
อาจารย์เวียงจันทร์ 089 755 6643
ศูนย์รับสมัคร
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
อาจารย์ธนิษกาญจน์ 085 038 1483
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
อาจารย์เครือวัลย์ 081 797 5684
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนกวดวิชาครูสม
ุ ัยดิ-อิงลิช
อาจารย์สม
ุ ัย 086 839 0748
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
อาจารย์นัชชา 089 561 6265 อาจารย์อญ
ั ลีพร อาจารย์พศ
ิ พิมล
ศูนย์รับสมัคร
โรงเรียนบ ้านนา “นายกพิทยากร”
อาจารย์รัชดาภรณ์ 081 915 2996
ั วิทยา
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนศรีวช
ิ ย
อาจารย์วน
ั วิสา 081 857 1920
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนครูก ้อย
อาจารย์เพ็ญศิร ิ 081 725 7725
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนสุรนารีวท
ิ ยา
อาจารย์นวลอนงค์ 086 343 2221
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
อาจารย์สมวงศ์ 089 871 3397
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
อาจารย์วรพรรณ 082 654 4549
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนบุรรี ัมย์พท
ิ ยาคม
อาจารย์จริ ากุล 089 414 7241
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนปราจีนราษฎรอํารุง
อาจารย์ณาตยา 097 251 6107
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนตะกัว่ ป่ า "เสนานุกล
ู "
อาจารย์ยพ
ุ า 081 536 5620
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนดีบก
ุ พังงาวิทยายน
อาจารย์อรุ า 085 881 7121
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนพิจต
ิ รพิทยาคม
อาจารย์สม
ุ น 083 531 4287
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนภาษาต่างประเทศพิษณุโลก
อาจารย์ลําพูน 081 280 7254
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
อาจารย์วราภรณ์ 087 210 4747
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
อาจารย์ถวิกา 081 474 8305
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
อาจารย์ขวัญชัย 081 605 9016 อาจารย์วชิรพงศ์ 090 953 8911
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
อาจารย์พรสวรรค์ 089 958 9809 อาจารย์จน
ิ ตนา 096 010 2829
ศูนย์รับสมัครและสอบ
อาจารย์ผจงจิตต์ 086 277 3963
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนสารคามพิทยาคม
อาจารย์วก
ิ รณ์ 081 263 0716
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
อาจารย์ยงยุทธ 081 263 6143
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนมุกดาหาร
อาจารย์บรรจบ 083 419 7794
ึ ษาร ้อยเอ็ด
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนสตรีศก
อาจารย์รัชสุพร 093 328 9544
ศูนย์รับสมัคร
โรงเรียนสตรีระนอง
อาจารย์ชลดา 098 010 5835
ั รัตนาคาร
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนพิชย
อาจารย์กาญจนา 089 649 2929
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง อาจารย์มนต์รวี 080 101 9174 อาจารย์จํานงค์ 089 963 0462
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนระยองวิทยาคม
อาจารย์รงค์วดี 081 929 6413
ศูนย์รับสมัคร
โรงเรียนเบญจมราชูทศ
ิ
อาจารย์พัชรี 092 419 8789
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
อาจารย์พัชรา 097 079 3941
ศูนย์รับสมัคร
โรงเรียนสายธรรมจันทร์
อาจารย์ศศิวม
ิ ล
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนพิบล
ู วิทยาลัย
อาจารย์สริ วิ รรณ 081 959 7750
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
อาจารย์บษ
ุ บา 088 261 4722 อาจารย์ฐต
ิ าพร 081 386 3842
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนเลยพิทยาคม
อาจารย์ขวัญเรือน 091 060 6949
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
อาจารย์อรไท 086 253 4627
ศูนย์รับสมัคร
โรงเรียนธาตุนารายณ์วท
ิ ยา
อาจารย์รัชนี 082 314 9779
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกล
ู
อาจารย์นริ มล 088 573 0167
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนสระบุรวี ท
ิ ยาคม
อาจารย์บัณฑิตา 086 393 9389 อาจารย์สรุ ย
ิ าพร 086 889 8090
ศูนย์รับสมัคร
โรงเรียนเสาไห ้ “วิมลวิทยานุกล
ู ”
อาจารย์สภ
ุ าณี 081 555 1138 อาจารย์อาทิตยา 086 799 7606
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วท
ิ ยา
อาจารย์ประภัสสร 083 215 4321
ศูนย์รับสมัคร
สถาบันกวดวิชา SEC
อาจารย์สภ
ุ ารัตน์ 081 894 5633
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนสุราษฎร์พท
ิ ยา
อาจารย์จริ ะพงศ์ 081 970 1066
ศูนย์รับสมัคร
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
อาจารย์วภ
ิ าดา 086 477 0382
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนหาดใหญ่วท
ิ ยาลัย
อาจารย์นันทภัทร 089 130 1993
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนสิรน
ิ ธร
อาจารย์นฤทัย 084 414 3129
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
อาจารย์เต็มดวง 081 056 9942
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนอุดรพิทยานุกล
ู
อาจารย์รุ ้งตะวัน 089 944 7875 อาจารย์วริ าภรณ์ 089 884 3640
ศูนย์รับสมัคร
โรงเรียนสตรีราชินูทศ
ิ
อาจารย์ณัฐนิจ 0819748022 อาจารย์ธญ
ั ญาลักษณ์ 0872291247
ศูนย์รับสมัครและสอบ โรงเรียนอุตรดิตถ์
อาจารย์พรพิมล 087 843 1478
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โครงการแลกเปลีย่ นเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 21 (ปี 2018-2019)
ประเทศ และค่ าเข้ าร่ วมโครงการ

โครงการ

รายละเอียด

Year Program ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน)
Year-Bilingual ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) และการเรี ยนการสอนใช้
ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศที่เข้าร่ วมโครงการ
Year -IB (International Baccalaureate) ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) และ
การเรี ยนการสอนใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศที่เข้าร่ วมโครงการ
 Year-Alternative ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) จ่ายค่าเล่าเรี ยน และค่าที่พก
ั
กับครอบครัวอุปถัมภ์ (รวมอยูใ่ นค่าเข้าร่ วมโครงการแล้ว)
Semester Program ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ภาคการศึกษา (6 เดือน)
Quarter 1 เดินทางไปเข้าร่ วมโครงการที่ต่างประเทศเดือนมกราคม หรื อ กุมภาพันธ์ หรื อ มีนาคม
Quarter 3 เดินทางไปเข้าร่ วมโครงการที่ต่างประเทศเดือนสิ งหาคม หรื อ กันยายน


ประเภทของ
โครงการ

Year

ช่วงเวลาที่เข้า
ร่ วมโครงการ

Semester
Q1
Q3

Year Program ระยะเวลาในการเข้ าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน)
Q1: Quarter 1 เดินทางไปเข้าร่ วมโครงการที่ต่างประเทศเดือนมกราคม หรื อ กุมภาพันธ์ หรื อ มีนาคม

ประเทศ

ภาษาที่ใช้

Brazil บราซิ ล

ประเภท
โครงการ

ช่วง
เวลา

ระยะเวลาโครงการ
เริ่ ม
สิ้นสุ ด

โปรตุเกส
Year
Q1 ม.ค. 61 ม.ค. 62
Germany เยอรมนี
เยอรมัน
Year
Q1 ม.ค. 61 ม.ค. 62
Japan ญี่ปน
ญี่ปนุ่
Year
Q1 มี.ค. 61 ม.ค. 62
ุ่
Paraguay ปารากวัย
สเปน
Year
Q1 ม.ค. 61 ม.ค. 62
Uruguay อุรุกวัย
สเปน
Year
Q1 ม.ค. 61 ธ.ค. 61
Q3:Quarter 3 เดินทางไปเข้าร่ วมโครงการที่ต่างประเทศเดือนสิ งหาคม หรื อ กันยายน
ประเทศ
Argentina อาร์ เจนตินา

ภาษาที่ใช้

สเปน
Austria ออสเตรีย
เยอรมัน
Belgium-Dutch เบลเยีย่ ม-ดัตช์
ดัตช์
Belgium-French เบลเยีย่ ม-ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส
Brazil บราซิ ล
โปรตุเกส
Chile ชิ ลี
สเปน
China จีน
จีนแมนดาริ น
Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก เช็ก
Denmark เดนมาร์ ก
เดนนิช
Estonia เอสโตเนีย
เอสโตเนียน
Finland ฟิ นแลนด์
ฟิ นนิช
France ฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส
Germany เยอรมนี
เยอรมัน
Hungary ฮังการี
ฮังกาเรี ยน
Italy อิตาลี
อิตาเลียน
Latvia ลัตเวีย
ลัตเวียน
Mexico เม็กซิ โก
สเปน

ประเภท
โครงการ

ช่วง
เวลา

Year
Year
Year
Year
Year
Year
Year
Year
Year
Year
Year
Year
Year
Year
Year
Year
Year

Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3

ระยะเวลาโครงการ
เริ่ ม
สิ้นสุ ด

ส.ค. 61
ก.ย. 61
ส.ค. 61
ส.ค. 61
ส.ค. 61
ส.ค. 61
ส.ค. 61
ส.ค. 61
ส.ค. 61
ส.ค. 61
ส.ค. 61
ส.ค. 61
ส.ค. 61
ส.ค. 61
ส.ค. 61
ส.ค. 61
ส.ค. 61

มิ.ย. 62
มิ.ย. 62
มิ.ย. 62
มิ.ย. 62
ก.ค. 62
มิ.ย. 62
มิ.ย. 62
มิ.ย. 62
มิ.ย. 62
มิ.ย. 62
มิ.ย. 62
มิ.ย. 62
ก.ค. 62
มิ.ย. 62
มิ.ย. 62
มิ.ย. 62
มิ.ย. 62

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

1 ม.ค. 2543 – 22 ม.ค. 2546
1 ต.ค. 2542 – 15 ม.ค. 2546
2 เม.ย. 2544 – 1 เม.ย. 2546
1 พ.ค. 2543 – 31 ก.ค. 2546
1 ม.ค. 2543 – 1 ม.ค. 2546
วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

13 ส.ค. 2543 – 15 พ.ย. 2546
1 มี.ค. 2544 – 31 ส.ค. 2546
1 ส.ค. 2542 – 1 ส.ค. 2545
15 ก.พ. 2544 – 15 ส.ค. 2546
1 ส.ค. 2543 – 31 ก.ค. 2546
1 ส.ค. 2543 – 1 ส.ค. 2546
31 ก.ค. 2543 – 31 ก.ค. 2546
1 ก.พ. 2543 – 1 ส.ค. 2546
1 ส.ค. 2543 – 27 ก.ค. 2546
15 ก.พ. 2543 – 16 ส.ค. 2546
1 ม.ค. 2544 – 31 พ.ค. 2546
1 ก.ค. 2544 – 30 ส.ค. 2546
1 เม.ย. 2543 – 1 ส.ค. 2546
1 ม.ค. 2544 – 31 ธ.ค. 2546
30 ก.ค. 2543 – 30 ก.ค. 2546
1 ก.ย. 2543 – 1 ส.ค. 2546
1 ก.พ. 2543 – 31 ก.ค. 2546

จํานวน
ที่รับ

2
5
5
1
1

ค่าเข้าร่ วม
โครงการ
US$ 11,050
US$ 12,050
US$ 11,850
US$ 11,050
US$ 11,050

จํานวน
ที่รับ

ค่าเข้าร่ วม
โครงการ

4

US$ 11,050

5

US$ 11,250

5

US$ 11,250

2
2
2
2
2
4
2
3
2
45
4
8
5
1

US$ 11,250
US$ 11,050
US$ 11,050
US$ 11,050
US$ 10,950
US$ 11,250
US$ 10,950
US$ 11,250
US$ 11,850
US$ 12,050
US$ 10,950
US$ 11,850
US$ 10,950
US$ 11,050
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โครงการแลกเปลีย่ นเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 21 (ปี 2018-2019)
ประเทศ และค่ าเข้ าร่ วมโครงการ (ต่ อ)

Year Program ระยะเวลาในการเข้ าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) (ต่ อ)
Q3: Quarter 3 เดินทางไปเข้าร่ วมโครงการที่ต่างประเทศเดือนสิ งหาคม หรื อ กันยายน

ประเทศ
Netherlands เนเธอร์ แลนด์
Paraguay ปารากวัย
Romania โรมาเนีย
Sweden สวีเดน

Switzerland สวิตเซอร์ แลนด์
Uruguay อุรุกวัย

USA สหรัฐอเมริกา

ภาษาที่ใช้

ประเภท
โครงการ

ดัตช์
สเปน
โรมาเนียน
สวีดิช
เยอรมัน
สเปน
อังกฤษ

Year
Year
Year
Year
Year
Year
Year

ช่วง
เวลา

Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3

ระยะเวลาโครงการ
เริ่ ม
สิ้นสุ ด

ส.ค. 61
ส.ค. 61
ส.ค. 61
ส.ค. 61
ส.ค. 61
ส.ค. 61
ส.ค. 61

มิ.ย. 62
มิ.ย. 62
มิ.ย. 62
มิ.ย. 62
ก.ค. 62
ก.ค. 62
มิ.ย. 62

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

1 ส.ค. 2543 – 1 ส.ค. 2546
1 พ.ค. 2543 – 31 ก.ค. 2546
1 ต.ค. 2543 – 1 ส.ค. 2546
1 ม.ค. 2543 – 31 ธ.ค. 2545
1 มี.ค. 2543 – 1 ก.ย. 2545
1 เม.ย. 2543 – 1 ส.ค. 2546
1 ก.พ. 2543 – 1 ก.ค. 2546

Year-Bilingual ระยะเวลาในการเข้ าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน)
และการเรี ยนการสอนใช้ ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการ
ประเทศ
Czech Republic สาธารณรัฐเช็ ก
Hungary ฮังการี

ภาษาที่ใช้

ประเภท
โครงการ

อังกฤษ และ
เช็ก
อังกฤษ และ
ฮังกาเรี ยน

YearBilingual
YearBilingual

ช่วง
เวลา

ระยะเวลาโครงการ
เริ่ ม
สิ้นสุ ด

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

จํานวน
ที่รับ

5
1
1
2
6
2
80

ภาษาที่ใช้

อังกฤษ และ
เอสโตเนียน
อังกฤษ และ
อิตาเลียน

Estonia เอสโตเนีย
Italy อิตาลี

US$ 11,850
US$ 11,050
US$ 10,950
US$ 11,250
US$ 11,850
US$ 11,050
US$ 14,800

จํานวน
ที่รับ

ค่าเข้าร่ วม
โครงการ

Q3

ส.ค. 61 มิ.ย. 62

1 ก.พ. 2543 – 1 ส.ค. 2546

1

US$ 13,150

Q3

ส.ค. 61 มิ.ย. 62

1 เม.ย. 2545 – 31 ธ.ค. 2545

1

US$ 14,500

Year -IB (International Baccalaureate) ระยะเวลาในการเข้ าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน)
และการเรี ยนการสอนใช้ ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการ
ประเทศ

ค่าเข้าร่ วม
โครงการ

ประเภท
โครงการ

ช่วง
เวลา

ระยะเวลาโครงการ
เริ่ ม
สิ้นสุ ด

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

จํานวน
ที่รับ

ค่าเข้าร่ วม
โครงการ

Year-IB

Q3

ส.ค. 61 มิ.ย. 62

15 ก.พ. 2543 – 16 ส.ค. 2546

1

US$ 13,150

Year-IB

Q3

ส.ค. 61 มิ.ย. 62

30 ก.ค. 2543 – 30 ก.ค. 2546

2

US$ 19,550

Year-Alternative ระยะเวลาในการเข้ าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) จ่ ายค่ าเล่ าเรียน และ
ค่ าทีพ่ กั กับครอบครัวอุปถัมภ์ (รวมอยู่ในค่ าเข้ าร่ วมโครงการแล้ ว)
ประเทศ

ภาษาที่ใช้

Canada แคนาดา

อังกฤษ

UK สหราชอาณาจักร

อังกฤษ

USA สหรัฐอเมริกา (F-1 visa)

อังกฤษ

ประเภท
โครงการ

ช่วง
เวลา

YearAlternative Q3
YearAlternative Q3
YearAlternative Q3

ระยะเวลาโครงการ
เริ่ ม
สิ้นสุ ด

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

จํานวน ค่าเข้าร่ วม
ที่รับ โครงการ

ก.ย. 61 ก.ค. 62

1 ก.ย. 2543 – 1 ก.ย. 2546

5

US$ 24,500

ส.ค. 61 มิ.ย. 62

2 ก.ย. 2542 - 31 ส.ค. 2545

2

US$ 29,250

ส.ค. 61 มิ.ย. 62

1 ก.พ. 2543 – 1 ก.ค. 2547

5

US$ 41,500

Semester Program ระยะเวลาในการเข้ าร่ วมโครงการ 1 ภาคการศึกษา (6 เดือน)
ประเทศ

ภาษาที่ใช้

ประเภท
โครงการ

Korea เกาหลีใต้

เกาหลี

Semester

ช่วง
เวลา

ระยะเวลาโครงการ
เริ่ ม
สิ้นสุ ด

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

Q1

ก.พ. 61 ก.ค. 61

1 มี.ค. 2544 – 3 มี.ค. 2546

จํานวน ค่าเข้าร่ วม
ที่รับ โครงการ

1

US$ 8,800
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โครงการแลกเปลีย่ นเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 21 (ปี 2018-2019)
อัตราค่ าเข้ าร่ วมโครงการ

ค่ าเข้ าร่ วมโครงการรวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดระหว่างประเทศและในประเทศที่เข้าร่ วมโครงการ รวมทั้งภาษีสนามบินทุกแห่ง
การประสานงาน การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และการเข้าเรี ยนที่โรงเรี ยนไฮสกูล
การให้คาํ ปรึ กษา ดูแลระหว่างอยูท่ ี่ต่างประเทศ
ค่าประกันสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุตลอดระยะเวลาในโครงการ
ค่าวีซ่า
การปฐมนิเทศที่ชุมชนที่นกั เรี ยนอยูใ่ นต่างประเทศ
การปฐมนิเทศและค่ายต่าง ๆ ในประเทศไทย รวม 3 ค่าย
การประสานงาน ติดต่อระหว่างประเทศตลอดระยะเวลาที่เข้าร่ วมโครงการ
เฉพาะประเทศเยอรมนี – รวมค่าเรี ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศเยอรมนี 3 สัปดาห์ ก่อนเข้าเรี ยนที่โรงเรี ยนไฮสกูล
เฉพาะประเทศอิตาลี – รวมค่าเรี ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศอิตาลี 10 วัน ก่อนเข้าเรี ยนที่โรงเรี ยนไฮสกูล
เฉพาะประเทศอุรุกวัย – รวมค่าเรี ยนภาษา ณ ประเทศอุรุกวัย 2 สัปดาห์ ก่อนเข้าเรี ยนที่โรงเรี ยนไฮสกูล
เฉพาะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – รวมค่าเรี ยนภาษาออนไลน์ ก่อนเดินทาง
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7% (หากรั ฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมลู ค่ าเพิ่ม ผู้เข้ าร่ วมโครงการเป็ นผู้รับผิดชอบภาษีมลู ค่ าเพิ่มส่ วนที่เพิ่มขึน้ )
ค่ าเข้ าร่ วมโครงการไม่ รวม
 ค่าแปลเอกสารเพื่อการขอวีซ่า
 ค่าตรวจสุ ขภาพและวัคซีนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกําหนดของสายการบิน
 ค่าขึ้นทะเบียนนักเรี ยนแรกเข้า (ถ้ามี)
 ค่าเดินทางไป-กลับ ระหว่างครอบครัว-โรงเรี ยน
 ค่าหนังสื อเรี ยน และเอกสารในการเรี ยน
 ค่าเครื่ องแบบนักเรี ยนที่โรงเรี ยน (ถ้ามี)
 ค่าเข้าร่ วมกิจกรรมพิเศษในโรงเรี ยน เช่น ทัศนศึกษา, กีฬา
 ค่าอาหารกลางวันที่โรงเรี ยน กรณี ไม่มี Packed lunch และประเทศจีนต้องซื้ออาหารกลางวันเอง
 ค่าเรี ยนพิเศษภาษาอังกฤษและ/หรื อภาษาที่ใช้ในประเทศนั้น ๆ ก่อน การเดินทางและระหว่างเข้าร่ วมโครงการ
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว ประมาณเดือนละ 250-350 ดอลลาร์สหรัฐ
 ค่าท่องเทีย่ วส่ วนตัว
 ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณี ย ์
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น

หมายเหตุ บริ ษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์ เนชั่ นเนล จํากัด สงวนสิ ทธิ์ ในการปรั บอัตราเงินค่ าเข้ าร่ วมโครงการตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีปัจจัยภายนอกมาทําให้ ค่าใช้ จ่ายใน
การดําเนินโครงการสูงขึน้

“Make the Wrld Your Home”

YFU advances intercultural understanding, mutual respect, and social responsibility
through educational exchanges for youth, families, and communities.
รายละเอียดเพิ่มเติม บริ ษทั เลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชัน่ เนล จํากัด (วาย.เอฟ.ยู.ประเทศไทย)
68/958 หมู่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0 2965 8793-4 แฟกซ์ 0 2965 8796
www.yfuth.learning-inter.org E-mail: yfuth_21@learning-inter.org เวลาทําการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00-17.00 น.
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ใบสมัครโครงการแลกเปลีย่ นเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรี ยนไฮสกูล รุ่ น 21 (ปี 2018-2019)
ส่ วนที่ 1 เลือกประเทศที่ต้องการสมัครได้ 2 ลําดับ
• กรอกหมายเลข 1 ในช่ อง  หน้ าประเทศที่เลือกเป็ นลําดับที่ 1
• กรอกหมายเลข 2 ในช่ อง  หน้ าประเทศที่เลือกเป็ นลําดับที่ 2

หมายเหตุ:
1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้ หลังจากยืน่ ใบสมัครแล้ว
2. หากกรอกใบสมัครไม่ครบถ้วน วาย.เอฟ.ยู. ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่พิจารณาใบสมัคร

Q1: Quarter 1 เดินทางไปเข้าร่ วมโครงการที่ต่างประเทศเดือนมกราคม หรื อ กุมภาพันธ์ หรื อ มีนาคม

Brazil
บราซิล

Germany

Japan

เยอรมนี

ญี่ป่ ุน

Q3: Quarter 3 เดินทางไปเข้าร่ วมโครงการที่ต่างประเทศเดือนสิ งหาคม หรื อ กันยายน

Year

Argentina
อาร์เจนตินา
China
จีน
Germany
เยอรมนี
Paraguay
ปารากวัย

Austria
ออสเตรี ย
Czech Republic
สาธารณรัฐเช็ก
Hungary
ฮังการี
Romania
โรมาเนีย

Belgium-Dutch
เบลเยี่ยม-ดัตช์
Denmark
เดนมาร์ก
Italy
อิตาลี
Sweden
สวีเดน

Paraguay

Uruguay

Belgium-French
เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส
Estonia
เอสโตเนีย
Latvia
ลัตเวีย
Switzerland

Brazil
บราซิล
Finland
ฟิ นแลนด์
Mexico
เม็กซิโก
Uruguay

ปารากวัย

สวิตเซอร์แลนด์

อุรุกวัย

อุรุกวัย

Chile
ชิลี
France
ฝรั่งเศส
Netherlands
เนเธอร์แลนด์
USA
สหรัฐอเมริ กา

Year-Bilingual ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) และการเรี ยนการสอนใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศที่เข้าร่ วมโครงการ

Czech Republic
สาธารณรัฐเช็ก

Hungary
ฮังการี

Year-IB (International Baccalaureate) ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) และการเรี ยนการสอนใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศที่เข้าร่ วมโครงการ

Estonia

เอสโตเนีย

Italy
อิตาลี

Year-Alternative ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) จ่ายค่าเล่าเรี ยนและค่าที่พกั กับครอบครัวอุปถัมภ์ (รวมอยูใ่ นค่าเข้าร่ วมโครงการแล้ว)

Canada
แคนาดา

Semester

UK

สหราชอาณาจักร

USA

สหรัฐอเมริ กา (F-1 visa)

Korea

เกาหลีใต้

ข้ อมูลผู้สมัคร (กรอกภาษาไทยตัวบรรจง)
ชื่อ-นามสกุล นาย ด.ช. น.ส. ด.ญ. ______________________________________________ ชื่อเล่น_________________อายุ ______ ปี
เกิดวันที่ ___เดือน___________ พ.ศ. __________ สัญชาติ________ เบอร์ติดต่อ_______________________อีเมล __________________________
ที่อยูป่ ั จจุบนั _____________________________________________________________________________________________________________
ปั จจุบนั กําลังศึกษาอยูช่ ้ นั _______โรงเรี ยน____________________________________________________จังหวัด ___________________________
GPA ปี 2558 เทอม1 _______ เทอม2 ______ GPA ปี 2559 เทอม1 _______ เทอม2 ______โรคประจําตัว  ไม่มี  มี ระบุ __________________
ผูป้ กครอง บิดา ชื่อ-นามสกุล_________________________________ มารดา ชื่อ-นามสกุล______________________________________
สถานที่ทาํ งาน____________________________________ สถานที่ทาํ งาน___________________________________________
ตําแหน่ง________________________________________

ตําแหน่ง _______________________________________________

YFU High School Exchange
Program 2018-2019

เบอร์ติดต่อ______________________________________ เบอร์ติดต่อ_____________________________________________
ใส่ หน้ าเอกสารที่นําส่ งพร้ อมใบสมัครนี้ สําเนาผลการเรี ยน ปี การศึกษา 2558 สําเนาผลการเรี ยน ปี การศึกษา 2559
ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่ าข้ อความข้ างต้ นเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ _______________________________ (ผูส้ มัคร) ลงชื่อ _______________________________ (ผูป้ กครอง)
วันที่_____ เดือน___________พ.ศ___________
ส่ วนที่ 2 สําหรั บเจ้ าหน้ าที่  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
เลขที่สมัครสอบ
เอกสารประจําตัวผู้เข้ าสอบ โครงการแลกเปลีย่ นเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 21
ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________________________
โรงเรี ยน____________________________________________________________________________
สนามสอบ__________________________________________________________________________

สอบข้ อเขียนและสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 14.30 น.

หมายเหตุ – นําเอกสารประจําตัวผู้เข้ าสอบ พร้ อมบัตรประชาชน หรื อ บัตรนักเรี ยนที่มีรูปถ่ าย มาแสดงในวันสอบ

สถานที่รับสมัคร
...........................................
ลงชื่ อ...................................
ผู้รับสมัคร
วันที่...................................
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