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ระเบยีบการรบัสมคัรและสอบคดัเลอืก 

• รายละเอยีดโครงการ วาย.เอฟ.ยู.       หนา้   2    
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• ศูนยป์ระสานงานรบัสมคัรและสอบคดัเลอืก วาย.เอฟ.ยู.             8 

• ใบสมคัร                 11 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ   

บรษิทัเลริน์น่ิง อนิเตอรเ์นช ัน่เนล จ ากดั (วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย) 
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YFU History 

YFU เป็นองคก์รแลกเปลีย่นเยาวชนทีเ่กา่แกแ่ละใหญ่ทีส่ดุองคก์รหน่ึงของโลก ทีไ่ดร้บัการยอมรบั กอ่ตัง้

โดย Dr. Rachel Andresen ในปี ค.ศ. 1951 ทีเ่มอืง Ann Arbor มลรฐัมชิแิกน โดยการน านักเรยีน

เยอรมนัจ านวน 75 คน เขา้มายงัประเทศสหรฐัอเมรกิา พกัอาศยัอยู่กบัครอบครวัอเมรกินัในชว่งหลงั

สงครามโลกคร ัง้ที ่ 2 โดยมจีดุประสงคเ์พือ่เสรมิสรา้งมติรภาพระหว่างประเทศ ในการเขา้รว่มโครงการ

แลกเปลีย่นระหว่างประเทศนี ้ ท าใหเ้ยาวชนไดเ้รยีนรูโ้ลกกวา้ง และไดร้บัประสบการณท์ีม่คีา่ในการอาศยั

อยู่กบัครอบครวัอุปถมัภ ์ โรงเรยีน และสงัคมของชาวต่างชาต ิ เรยีนรูถ้งึการปรบัตวัเพือ่ใหเ้ขา้กบัสงัคม

ใหม่ และเรยีนรูก้ารแกปั้ญหา และการด ารงชวีติอยู่ดว้ยตวัเอง อนัเป็นรากฐานทีด่สี าหรบัอนาคต  

YFU Thailand 
 

กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1997 จากการส่งนักเรยีนไทยไปเขา้

รว่มโครงการ ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ขณะนีด้ าเนินงานมา 

24 ปีแลว้ ปัจจบุนัเรามนัีกเรยีนไทยจ านวนกว่า 3,200 คน 

เขา้รว่มในโครงการแลกเปลีย่น วาย.เอฟ.ยู. ไปยงัประเทศ

ต่าง ๆ จ านวนกว่า 30 ประเทศ และ วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย 

ยงัไดต้อ้นรบันักเรยีนจากตา่งประเทศ เดนิทางมาพกักบั

ครอบครวัไทยและเขา้เรยีนในโรงเรยีนมธัยมศกึษาเป็น

จ านวนกว่า 320 คน โดยไดร้บัความรว่มมอืและสนับสนุน

จากคร-ูอาจารย-์อาสาสมคัรมากกวา่ 350 คน  

Youth For Understanding (YFU) เป็นองคก์รอาสาสมคัรจากทัว่โลกทีไ่ม่

แสวงหาผลก าไร ด าเนินการโดยองคก์รทีม่คีวามเห็นชอบรว่มกนั เพือ่สรา้งใหโ้ลก

มสีนัตสิุข ทัง้นีป้ระกอบดว้ยองคก์รมากกวา่ 50 องคก์ร จาก 6 ทวปีทัว่โลก  YFU 

เป็นผูน้ าโครงการแลกเปลีย่นเยาวชนทางวฒันธรรมและการศกึษามากวา่ 70 ปี   

มนัีกเรยีนเขา้รว่มโครงการมากกว่า 270,000 คน รวมทัง้ ครอบครวัอุปถมัภ ์

โรงเรยีน ชมุชนต่าง ๆ และมอีาสาสมคัรกว่า 70,000 คนทัว่โลก 

Vision 

การสรา้งใหโ้ลกมคีวามสงบสุขอย่างยัง่ยนื ในยุคทีพ่ลโลกไดร้บัอทิธพิลจาก

ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลย ี

 

Mission 

YFU สรา้งความกา้วหนา้ ดา้นความเขา้ใจวฒันธรรมระหว่างชนชาตติ่าง ๆ ใหก้ารเรยีนรูอ้ย่างไม่มทีีส่ิน้สดุ สรา้งขดีความสามารถ

ส่วนบุคคลใหแ้กม่วลมนุษยชาต ิมคีวามเคารพในสทิธขิองกนัและกนั รวมทัง้สรา้งความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ผ่านทางการแลกเปลีย่น

ดา้นการศกึษาทีพ่ฒันาเปลีย่นแปลงไปอย่างตอ่เน่ืองในกลุ่มของเยาวชน ครอบครวัและชมุชน ทัง้นีโ้ดยไดร้บัการสนับสนุนจาก

อาสาสมคัรทีอุ่ทศิแรงกายแรงใจใหอ้ย่างเต็มที ่และจากทมีงานมอือาชพี 
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Year Program ระยะเวลาในการเขา้รว่มโครงการ 1 ปีการศกึษา (10-12 เดอืน)  

Q1: Quarter 1 เดนิทางไปเขา้รว่มโครงการ ณ ต่างประเทศ เดอืนมกราคม หรอื กุมภาพนัธ ์หรอื มนีาคม 

Q3: Quarter 3 เดนิทางไปเขา้รว่มโครงการ ณ ต่างประเทศ เดอืนกรกฏาคม หรอื สงิหาคม หรอื กนัยายน 

ประเทศ ภาษาทีใ่ช ้
ระยะเวลาโครงการ 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ระหวา่ง 
จ านวน 

ทีร่บั 

คา่เขา้รว่ม
โครงการ เร ิม่ สิน้สดุ 

Argentina อารเ์จนตนิา สแปนิช ส.ค. 65 ม.ิย. 66 12 ส.ค. 2547 – 14 ต.ค. 2550 4 360,000 บาท 

Austria ออสเตรยี เยอรมนั ก.ย. 65 ก.ค. 66 28 ก.พ. 2548 – 31 ส.ค. 2550 4 390,000 บาท 

Belgium-Dutch เบลเยีย่ม-ดตัช ์ ดตัช ์ ส.ค. 65 ก.ค. 66 31 ส.ค. 2546 – 31 ส.ค. 2549 5 370,000 บาท 

Belgium-French เบลเยีย่ม-ฝร ัง่เศส ฝร ัง่เศส ส.ค. 65 ก.ค. 66 31 ธ.ค. 2546 – 31 ม.ค. 2550 3 370,000 บาท 

Chile ชลิ ี สแปนิช ก.ค. 65 ม.ิย. 66 31 ส.ค. 2547 – 31 ก.ค. 2550 3 360,000 บาท 

China จนี จนีแมนดารนิ ส.ค. 65 ม.ิย. 66 29 ก.ย. 2547 – 31 ก.ค. 2550 1 360,000 บาท 

Czech Republic สาธารณรฐัเชก็ เชก็ ส.ค. 65 ม.ิย. 66 31 ม.ค. 2547 – 31 ก.ค. 2550 3 360,000 บาท 

Estonia เอสโตเนีย เอสโตเนียน ส.ค. 65 ก.ค. 66 14 ก.พ. 2547 – 15 ส.ค. 2550 3 370,000 บาท 

Finland ฟินแลนด ์ ฟินนิช ส.ค. 65 ม.ิย. 66 1 ม.ค. 2548 – 1 ต.ค. 2549 3 400,000 บาท 

France ฝร ัง่เศส  ฝร ัง่เศส ส.ค. 65 ก.ค. 66 30 ม.ิย. 2548 – 29 ส.ค. 2550 4 450,000 บาท 

Germany เยอรมนี เยอรมนั ส.ค. 65 ก.ค. 66 31 ม.ีค. 2547 – 1 ส.ค. 2550 30 435,000 บาท 

ประเทศ ภาษาทีใ่ช ้
ระยะเวลาโครงการ 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ระหวา่ง 
จ านวน 

ทีร่บั 

คา่เขา้รว่ม
โครงการ เร ิม่ สิน้สดุ 

Argentina อารเ์จนตนิา สแปนิช ม.ค. 65 ม.ค. 66 30 ส.ค. 2546 – 4 ก.พ. 2550 3 360,000 บาท 

Chile ชลิ ี สแปนิช ก.พ. 65 ม.ค. 66 10 ม.ค. 2547 – 15 ม.ค. 2550 2 360,000 บาท 

Germany เยอรมนี เยอรมนั ม.ค. 65 ม.ค. 66 1 ก.ย. 2546 – 14 ม.ค. 2550 10 435,000 บาท 

Japan ญีปุ่่น ญีปุ่่ น ม.ีค. 65 ม.ค. 66 2 เม.ย. 2548 – 1 เม.ย. 2550 3 400,000 บาท 

Paraguay ปารากวยั สแปนิช ม.ค. 65 ม.ค. 66 31 ม.ค. 2547 – 1 ม.ค. 2550 2 360,000 บาท             

ชว่งเวลาทีเ่ขา้รว่มโครงการ 

ประเภทของโครงการ 

ชว่งเวลา รายละเอยีด 

Q1 Quarter 1 เดนิทางไปเขา้รว่มโครงการ ณ ต่างประเทศ เดอืนมกราคม หรอื กุมภาพนัธ ์หรอื มนีาคม 

Q3 Quarter 3 เดนิทางไปเขา้รว่มโครงการ ณ ต่างประเทศ เดอืน กรกฏาคม หรอื สงิหาคม หรอื กนัยายน 

ประเทศ, วนั-เดอืน-ปีเกดิของผูส้มคัร, จ านวนทีร่บั และคา่เขา้รว่มโครงการ 

โครงการ รายละเอยีด 

YEAR  

Year Program ระยะเวลาในการเขา้รว่มโครงการ 1 ปีการศกึษา (10-12 เดอืน)  

Year - Bilingual ระยะเวลาในการเขา้รว่มโครงการ 1 ปีการศกึษา (10-12 เดอืน) การเรยีนการสอนใช ้2 ภาษา คอื

ภาษาองักฤษและภาษาของประเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการ 

Year - IB (International Baccalaureate) ระยะเวลาในการเขา้รว่มโครงการ 1 ปีการศกึษา (10-12 เดอืน) หลกัสูตร 

นานาชาตเิพือ่เตรยีมความพรอ้มในการเรยีนต่อระดบัมหาวทิยาลยั การเรยีนการสอนใชภ้าษาองักฤษ 

Year - Alternative ระยะเวลาในการเขา้รว่มโครงการ 1 ปีการศกึษา (10-12 เดอืน) จา่ยค่าเล่าเรยีน และค่าทีพ่กักบั

ครอบครวัอุปถมัภ ์(รวมอยู่ในค่าเขา้รว่มโครงการแลว้)  

คา่เขา้รว่มโครงการรวม คา่ต ัว๋เคร ือ่งบนิ ไป-กลบั ระหว่างประเทศ (รายละเอยีดเพิม่เตมิหนา้ 5) 
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ประเทศ ภาษาทีใ่ช ้

ระยะเวลาโครงการ 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ระหวา่ง 
จ านวน 

ทีร่บั 

คา่เขา้รว่ม
โครงการ 

เร ิม่ สิน้สดุ 

Hungary ฮงัการ ี ฮงักาเรยีน ส.ค. 65 ก.ค. 66 1 ม.ค. 2548 – 31 ธ.ค. 2550 3 360,000 บาท 

Italy อติาล ี อติาเลยีน ก.ย. 65 ม.ิย. 66 30 ธ.ค. 2547 – 1 ก.ย. 2550 3 400,000 บาท 

Latvia ลตัเวยี ลตัเวยีน ส.ค. 65 ม.ิย. 66 24 ส.ค. 2547 – 25 ส.ค. 2550 2 360,000 บาท 

Netherlands เนเธอรแ์ลนด ์ ดตัช ์ ส.ค. 65 ก.ค. 66 24 ก.พ. 2547 – 24 ส.ค. 2551 4 400,000 บาท 

Norway นอรเ์วย ์ นอรว์เีจยีน ส.ค. 65 ม.ิย. 66 1 ม.ค. 2547– 30 ธ.ค. 2549 2 400,000 บาท 

Paraguay ปารากวยั สแปนิช ก.ค. 65 ม.ิย. 66 30 ม.ิย. 2547 – 1 ก.ค. 2550 2 360,000 บาท 

Poland โปแลนด ์ โปลชิ ส.ค. 65 ม.ิย. 66 31 ส.ค. 2547 – 31 ส.ค. 2550 1 360,000 บาท 

Romania โรมาเนีย โรมาเนียน ก.ย. 65 ม.ิย. 66 30 ก.ย 2547 – 31 ก.ค. 2550 1 360,000 บาท 

Switzerland สวติเซอรแ์ลนด ์ เยอรมนั ส.ค. 65 ม.ิย. 66 29 ก.พ. 2547 – 28 ก.พ. 2550 2 400,000 บาท 

USA สหรฐัอเมรกิา องักฤษ ส.ค. 65 ม.ิย. 66 15 ม.ีค. 2547 – 30 ก.ย. 2550 50 535,000 บาท 

ประเทศ ภาษาทีใ่ช ้
ระยะเวลาโครงการ 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ระหวา่ง 
จ านวน 

ทีร่บั 

คา่เขา้รว่ม

โครงการ เร ิม่ สิน้สดุ 

Czech Republic สาธารณรฐัเชก็ องักฤษ และเชก็ ส.ค. 65 ม.ิย. 66 31 ม.ค. 2547 – 31 ก.ค. 2550 1 490,000 บาท 

Hungary ฮงัการ ี องักฤษ และฮงักาเรยีน ส.ค. 65 ก.ค. 66 1 ม.ค. 2548 – 31 ธ.ค. 2550 1 490,000 บาท 

Italy อติาล ี องักฤษ และ อติาเลยีน ก.ย. 65 ม.ิย. 66 30 ธ.ค. 2547 – 1 ก.ย. 2550 1 520,000 บาท 

Q3: Quarter 3 เดนิทางไปเขา้รว่มโครงการ ณ ต่างประเทศ เดอืนสงิหาคม หรอื กนัยายน 

Year - IB (International Baccalaureate) ระยะเวลาในการเขา้รว่มโครงการ 1 ปีการศกึษา (10-12 เดอืน) หลกัสูตร

นานาชาต ิ  เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการเรยีนต่อระดบัมหาวทิยาลยั การเรยีนการสอนใชภ้าษาองักฤษ  

ประเทศ ภาษาทีใ่ช ้
ระยะเวลาโครงการ 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ระหวา่ง 
จ านวน 

ทีร่บั 

คา่เขา้รว่ม

โครงการ เร ิม่ สิน้สดุ 

Estonia เอสโตเนีย องักฤษ และเอสโตเนียน ส.ค. 65 ก.ค. 66 14 ก.พ. 2547 – 15 ส.ค. 2550 1 490,000 บาท 

Year - Alternative ระยะเวลาในการเขา้รว่มโครงการ 1 ปีการศกึษา (10-12 เดอืน) จา่ยค่าเล่าเรยีน และค่าทีพ่กักบัครอบครวั

อุปถมัภ ์(รวมอยู่ในค่าเขา้รว่มโครงการแลว้)  

ประเทศ ภาษาทีใ่ช ้
ระยะเวลาโครงการ 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ระหวา่ง 
จ านวน 

ทีร่บั 

คา่เขา้รว่ม

โครงการ เร ิม่ สิน้สดุ 

Canada แคนาดา (รฐั New Brunswick) องักฤษ ก.ย. 65 ม.ิย. 66 1 ก.ย. 2546 – 1 ก.ย. 2550 10 840,000 บาท 

Canada แคนาดา  องักฤษ ก.ย. 65 ม.ิย. 66 1 ก.ย. 2546 – 1 ก.ย. 2550 5 890,000 บาท 

UK สหราชอาณาจกัร องักฤษ ก.ย. 65 ม.ิย. 66 2 ก.ย. 2546 - 31 ส.ค. 2549 2 890,000 บาท 

Q3: Quarter 3 เดนิทางไปเขา้รว่มโครงการ ณ ต่างประเทศ เดอืนสงิหาคม หรอื กนัยายน 

Q3: Quarter 3 เดนิทางไปเขา้รว่มโครงการ ณ ต่างประเทศ เดอืนสงิหาคม หรอื กนัยายน 

Q3: Quarter 3 เดนิทางไปเขา้รว่มโครงการ ณ ต่างประเทศ เดอืนกรกฏาคม หรอื สงิหาคม หรอื กนัยายน 

ประเทศ, วนั-เดอืน-ปีเกดิของผูส้มคัร, จ านวนทีร่บั และคา่เขา้รว่มโครงการ (ตอ่) 

Year Program ระยะเวลาในการเขา้รว่มโครงการ 1 ปีการศกึษา (10-12 เดอืน)  

Year - Bilingual ระยะเวลาในการเขา้รว่มโครงการ 1 ปีการศกึษา (10-12 เดอืน) และการเรยีนการสอนใช ้2 ภาษา คอื ภาษาองักฤษ 

และภาษาของประเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการ 

คา่เขา้รว่มโครงการรวม คา่ต ัว๋เคร ือ่งบนิ ไป-กลบั ระหว่างประเทศ (รายละเอยีดเพิม่เตมิหนา้ 5) 
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หมายเหตุ  บรษิทัเลริน์นิง่ อนิเตอรเ์นช ัน่เนล จ ากดั สงวนสทิธิใ์นการปรบัอตัราเงนิค่าเขา้รว่มโครงการตามความเหมาะสม หากมปัีจจยัภายนอกมา

ท าใหค้่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสูงขึน้ เชน่ การเปลีย่นแปลงราคาค่าตัว๋เคร ือ่งบนิ ภยัธรรมชาต ิการแพรร่ะบาดของโรคตดิต่อ การจลาจล 

การประทว้ง และอืน่ๆ ซึง่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ วาย. เอฟ. ยู.  เป็นตน้ 

รายละเอยีดคา่เขา้รว่มโครงการ 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดัระหว่างประเทศ

และในประเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการ  

 การประสานงาน การจดัหาครอบครวัอุปถมัภแ์ละ

การเขา้เรยีนทีโ่รงเรยีนไฮสกลู 

 การใหค้ าปรกึษา ดูแลระหว่างอยู่ทีต่่างประเทศ  

 ค่าประกนัสุขภาพและอุบตัเิหตตุลอดระยะเวลาใน

โครงการ 

 ค่าวซีา่ 

 การปฐมนิเทศทีช่มุชนทีนั่กเรยีนอยู่ในต่างประเทศ                 

 การปฐมนิเทศและค่ายตา่ง ๆ ในประเทศไทย        

รวม 3 คร ัง้ 

 การปฐมนิเทศผูป้กครอง ในประเทศไทย 1 คร ัง้ 

 การประสานงาน ตดิตอ่ระหว่างประเทศตลอด

ระยะเวลาทีเ่ขา้รว่มโครงการ 

 ค่าเรยีนภาษาและวฒันธรรม กอ่นเขา้เรยีนที่

โรงเรยีนไฮสกูล ณ ประเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการ 

เฉพาะประเทศ ดงัต่อไปนี ้

 ประเทศฝร ัง่เศส – 2 สปัดาห ์ 

 ประเทศอติาล ี – 10 วนั  

 ค่าเรยีนภาษาเยอรมนัออนไลน ์เฉพาะประเทศ 

ดงัตอ่ไปนี ้

 ประเทศออสเตรยี 

 ประเทศเยอรมนี 

 ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

 เฉพาะประเทศเอสโตเนีย –  รวมค่าเดนิทางไปขอ   

วซีา่ ณ ประเทศญีปุ่่น 

 ภาษีมูลค่าเพิม่ VAT 7% (หากรฐับาลมกีาร

เปลีย่นแปลงอตัราภาษีมูลค่าเพิม่ ผูเ้ขา้รว่มโครงการ

เป็นผูร้บัผดิชอบภาษีมูลคา่เพิม่ส่วนทีเ่พิม่ขึน้)  

 

 

 ค่าแปลเอกสารเพือ่การขอวซีา่  

 ค่าตรวจสุขภาพและวคัซนีทัง้ในประเทศ และ

ต่างประเทศ  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิก าหนดของ         

สายการบนิ     

 ค่าขึน้ทะเบยีนนักเรยีนแรกเขา้ (ถา้ม)ี 

 ค่าเดนิทางไป-กลบั ระหว่างครอบครวั-โรงเรยีน    

 ค่าหนังสอืเรยีน และเอกสารในการเรยีน  

 ค่าเคร ือ่งแบบนักเรยีนทีโ่รงเรยีน (ถา้ม)ี    

 ค่าเขา้รว่มกจิกรรมพเิศษในโรงเรยีน เชน่          

ทศันศกึษา, กฬีา, ชมรม 

 ค่าอาหารกลางวนัทีโ่รงเรยีน กรณีไม่ม ีPacked 

lunch และประเทศจนีตอ้งซือ้อาหารกลางวนัเอง     

 ค่าเรยีนพเิศษภาษาองักฤษและ/หรอืภาษาทีใ่ชใ้น

ประเทศน้ัน ๆ กอ่น การเดนิทางและระหว่างเขา้รว่ม

โครงการ     

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  ประมาณเดอืนละ 250-350 

ดอลลารส์หรฐั  

 ค่าท่องเทีย่วส่วนตวั  

 ค่าโทรศพัท ์ค่าไปรษณีย ์ 

 ค่าใชจ้า่ยเน่ืองมาจากการแพรร่ะบาดของไวรสั     

โควดิ-19 เชน่ ค่าตรวจเชือ้ COVID-19 ค่าใชจ้า่ย

ในการ Quarantine ค่าตั๋วโดยสารเทีย่วบนิ      

Repatriation flights ในกรณีทีไ่ม่สามารถใชต้ัว๋

เดนิทางของ วาย.เอฟ.ยู. ได ้เป็นตน้ 

 ค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวข้า้งตน้  

คา่เขา้รว่มโครงการรวม  คา่เขา้รว่มโครงการไมร่วม 
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• สุขภาพสมบูรณ ์แข็งแรง ไม่มโีรคประจ าตวัทัง้ทางรา่งกายและจติใจ ไม่เป็นโรคตดิต่อหรอืเป็นพาหะของโรคใด ๆ มคี่า BMI 

(Body Mass Index) ไม่นอ้ยกว่า 17 และไม่เกนิ 35 ไม่มขีอ้จ ากดัดา้นอาหารและสตัวเ์ลีย้ง ทีจ่ะเป็นอุปสรรคในการเขา้รว่ม

โครงการ เชน่ โรคลมชกั เบาหวาน ซมึเศรา้ สมาธสิ ัน้ เป็นตน้  ทัง้นีต้อ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของประเทศอุปถมัภ ์ และใน

กรณีทีม่ขีอ้โตแ้ยง้ตอ้งไดร้บัการพจิารณาโดยแพทยท์ีท่างโครงการมอบหมาย 

• มคีวามประพฤตดิ ีมทีศันคตทิีด่ใีนการเป็นนักเรยีนแลกเปลีย่น และพรอ้มทีจ่ะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัครอบครวัอุปถมัภ ์โรงเรยีน และ

ชมุชน 

• ไม่เคยเขา้รว่มโครงการนักเรยีนแลกเปลีย่นไปต่างประเทศ ทีม่รีะยะเวลาตัง้แต่ 6 เดอืนขึน้ไปมากอ่น   

• คุณสมบตัเิพิม่เตมิ อืน่ ๆ ตามประเทศทีส่มคัรดงันี ้

** ผูท้ีม่คีุณสมบตัไิม่ครบถว้น ไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้รว่มโครงการ และหากตรวจสอบขอ้มูลภายหลงัพบว่าเป็น 

ผูท้ีข่าดคุณสมบตัทิีก่ าหนด วาย.เอฟ.ยู. ขอสงวนสทิธิ ์ในการตดัสทิธิก์ารเขา้รว่มโครงการ 

โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และผูส้มคัรไม่มสีทิธิเ์รยีกรอ้งใด ๆ**  

คุณสมบตัขิองผูส้มคัรเขา้รว่มโครงการ 

• อายุอยู่ระหว่าง 14-17 ปี ตาม วนั-เดอืน-ปี เกดิ ทีก่ าหนด (ดรูายละเอยีดในหนา้ 3-4) 

• ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3, 4 หรอื 5 ในประเทศไทย ตัง้แต่สมคัรเขา้รว่มโครงการจนกระทัง่สิน้สดุ

โครงการ    

• นักเรยีนทีเ่รยีนอยู่ในระดบัอาชวีศกึษา สามารถสมคัรเขา้รว่มโครงการได ้ยกเวน้ประเทศ ออสเตรยี เบลเยีย่ม-ฝร ัง่เศส 

จนี สาธารณรฐัเชก็ ฝร ัง่เศส ญีปุ่่น สวติเซอรแ์ลนด ์และสหรฐัอเมรกิา     

• นักเรยีนทีเ่รยีนอยู่ในระบบการศกึษานอกโรงเรยีน หรอืนักเรยีน Homeschool ไม่สามารถสมคัรเขา้รว่มโครงการ  

• มผีลการเรยีน ยอ้นหลงั 2 ปี (ปีการศกึษา 2562-2563) จนกระท ัง่ถงึกอ่นการเดนิทาง ดงันี ้ 

ประเทศจนี 

ผูส้มคัรจะมพีืน้ความรูภ้าษาจนีแมนดารนิหรอืไม่ก็ตาม สามารถสมคัรสอบเขา้รว่มโครงการได ้และเมือ่

ยนืยนัการเขา้รว่มโครงการแลว้ ผูท้ีไ่ม่มพีืน้ความรูภ้าษาจนีแมนดารนิ จะตอ้งเรยีนอย่างนอ้ย 160 ช ัว่โมง

กอ่นเดนิทางโดยมหีนังสอืรบัรองจากสถาบนัทีเ่รยีน หากเรยีนไม่ครบตามทีก่ าหนดจะหมดสทิธิก์ารเขา้

รว่มโครงการโดยอตัโนมตั ิ 

ประเทศเบลเยีย่ม-ฝร ัง่เศส 

ประเทศฝร ัง่เศส 

ผูส้มคัรจะมพีืน้ความรูภ้าษาฝร ัง่เศสหรอืไม่ก็ตาม สามารถสมคัรสอบเขา้รว่มโครงการได ้และเมือ่ยนืยนั

การเขา้รว่มโครงการแลว้ตอ้งเรยีนภาษาฝร ัง่เศสอย่างต่อเน่ือง ครบ 1 ปี กอ่นการเดนิทาง โดยมหีนังสอื

รบัรองจากสถาบนัทีเ่รยีน หากเรยีนไม่ครบตามทีก่ าหนดจะหมดสทิธิก์ารเขา้รว่มโครงการโดยอตัโนมตั ิ 

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

ประเทศออสเตรยี 

ผูส้มคัรจะมพีืน้ความรูภ้าษาเยอรมนัหรอืไม่ก็ตาม สามารถสมคัรสอบเขา้รว่มโครงการได ้และเมือ่ยนืยนั

การเขา้รว่มโครงการแลว้ตอ้งเรยีนภาษาเยอรมนัอย่างต่อเน่ือง ครบ 6 เดอืน กอ่นการเดนิทาง  

ประเทศสหราชอาณาจกัร ตอ้งแสดงผลสอบภาษาองักฤษ IELTS ไม่ต ่ากว่า 5.5 (โดยแนบหลกัฐานผลสอบมาพรอ้มกบัใบสมคัร)  

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

• มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) 2.50 ขึน้ไปทุกภาคเรยีน ไม่เคยไดผ้ลการเรยีน 0 หรอื  F 

หรอื ร ทุกรายวชิา  

• ผลการเรยีนรายวชิา ภาษาองักฤษ, คณิตศาสตร,์ สงัคมศกึษา, วทิยาศาสตร,์ เคม,ี ชวีวทิยา, 

ฟิสกิส ์ไม่ต ่ากว่า 2.0 ทุกภาคเรยีน  

ประเทศอืน่ ๆ  
• ผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) 2.30 ขึน้ไปทุกภาคเรยีน ไม่เคยไดผ้ลการเรยีน 0 หรอื F    

หรอื ร ทุกรายวชิา 
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รบัสมคัร 
• สมคัรและช าระค่าสมคัรสอบได ้ณ ศูนยป์ระสานงานรบัสมคัรและสอบคดัเลอืก 

วาย.เอฟ.ยู. ทัว่ประเทศ ตามรายละเอยีดหนา้ 8-9 
บดันี ้- 27 กรกฎาคม 2564   

สอบขอ้เขยีนและ

สมัภาษณ ์ 

• ในการสอบคดัเลอืก ผูส้มคัรจะตอ้งสอบขอ้เขยีนภาษาองักฤษ และสอบ

สมัภาษณ ์ 

• ผูเ้ขา้สอบแต่งกายสุภาพ และตอ้งเขา้สอบ ณ สนามสอบทีร่ะบุไวใ้นบตัร

ประจ าตวัผูเ้ขา้สอบเท่าน้ัน 

1 สงิหาคม 2564   

ประกาศผลสอบ  

ประกาศผลทาง www.yfuth.learning-inter.org 

• ผูส้อบผ่าน คอื ผูท้ีผ่่านเกณฑม์าตรฐานที ่วาย.เอฟ.ยู. ก าหนด โดยการ

พจิารณาถอืเป็นสทิธิข์าดของ วาย.เอฟ.ยู. และสงวนสทิธิไ์ม่แจง้เกณฑ

มาตรฐานและคะแนนใหท้ราบ 

• ผูส้อบผ่าน ตวัจรงิและส ารอง พจิารณาตามประเทศทีผู่ส้มคัรเลอืก           

โดยเรยีงอนัดบัตามตวัอกัษร ชือ่-นามสกุล (ไม่เรยีงตามคะแนน) 

• ไม่มบีรกิารแจง้ผลสอบทางโทรศพัท ์ 

16 สงิหาคม 2564   

ปฐมนิเทศเพือ่ชีแ้จง

รายละเอยีดโครงการ  

• การปฐมนิเทศ การถา่ยทอดสดออนไลน ์(Live) ผ่านโปรแกรม 

Zoom Webinar 

• ผูส้อบผ่านตวัจรงิและส ารอง ทีไ่ม่เขา้รว่มฟังการปฐมนิเทศ ถอืว่าสละสทิธิก์าร

สมคัรเขา้รว่มโครงการ 

• ผูส้อบผ่านอนัดบัส ารอง หากผูส้อบผ่านตวัจรงิทีไ่ม่เขา้รว่มฟังการปฐมนิเทศ   

วาย.เอฟ.ยู. จะเรยีกอนัดบัส ารองทีม่าเขา้รว่มฟัง  การปฐมนิเทศขึน้มาแทนที ่   

โดยจะประกาศใหท้ราบหลงัการประชมุเสรจ็สิน้  

• ในการเขา้ฟังการปฐมนิเทศ ไม่เสยีค่าใชจ้า่ยใด ๆ ทัง้สิน้  

22 สงิหาคม 2564 

รายงานตวัเพือ่ยนืยนัการ

เขา้รว่มโครงการ  

• ผูส้อบผ่านตวัจรงิทีต่ดัสนิใจเขา้รว่มโครงการ ตอ้งยนืยนัการเขา้รว่มโครงการ   

โดยการช าระเงนิมดัจ าสกุลเงนิไทยบาท จ านวน 50,000 บาท ภายในวนัที ่      

27 สงิหาคม 2564  

23 - 27 สงิหาคม 2564 

ประกาศเรยีกผูส้อบผ่าน

อนัดบัส ารอง 

ประกาศผลทาง www.yfuth.learning-inter.org 

• ผูส้อบผ่านอนัดบัส ารอง ถา้หากผูส้อบผ่านตวัจรงิสละสทิธิ ์วาย.เอฟ.ยู.       

จะเรยีกอนัดบัส ารองขึน้มาแทน โดยพจิารณาจาก ผูส้อบผ่านทีม่คีุณสมบตัิ

ครบถว้นและเขา้ฟังการปฐมนิเทศ  

• ไม่มบีรกิารแจง้ผลสอบทางโทรศพัท ์

29 สงิหาคม 2564 

การเปลีย่นประเทศ  

• เมือ่จ านวนโควตาของประเทศน้ัน ๆ ไม่เต็ม ผูท้ีส่อบผ่านทีคุ่ณสมบตัคิรบถว้น  

เขา้ฟังการปฐมนิเทศ และยงัไม่ไดส้มคัรเขา้รว่มโครงการ  มสีทิธิข์อเปลีย่น

ประเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการได ้ทัง้นีส้ามารถทราบรายละเอยีดการเปลีย่น

ประเทศไดใ้นวนัปฐมนิเทศ  

3 กนัยายน 2564 

ขัน้ตอนการสมคัรเขา้รว่มโครงการ 

ดาวนโ์หลดใบสมคัรที ่www.yfuth.learning-inter.org หรอื ขอรบัใบสมคัรไดจ้ากศูนยป์ระสานงานรบัสมคัรและ   

สอบคดัเลอืก วาย.เอฟ.ยู. ทัว่ประเทศ 

ส่งหลกัฐานการสมคัร ดงันี ้1) ใบสมคัร  2) ผลการเรยีนปีการศกึษา 2562-2563 (4 ภาคเรยีน) และช าระค่าสมคัรสอบ 

จ านวน 200 บาท ณ ศูนยร์บัสมคัรสอบ (ดูรายละเอยีดหนา้ 8-10) พรอ้มรบับตัรประจ าตวัสอบเพือ่น าไปแสดงในวนัสอบ 

สอบขอ้เขยีนภาษาองักฤษ และสอบสมัภาษณ ์ 

ผูส้อบผ่าน เขา้ฟังปฐมนิเทศ เพือ่รบัทราบรายละเอยีดโครงการ 

ก าหนดการสมคัรและสอบคดัเลอืกเขา้รว่มโครงการ 
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กรุงเทพมหานคร  

ตา่งจงัหวดั  

ภาคกลาง และ ภาคตะวนัตก 

กาญจนบุร ี ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนกาญจนานุเคราะห ์
อาจารยก์นกวรรณ 096 890 8132 

อาจารยปั์ญญช์ล ี081 384 6555 

ก าแพงเพชร ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนก าแพงเพชรพทิยาคม อาจารยพ์ชัยา 090 461 9503  

นครนายก 
ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนนวมราชานุสรณ ์

อาจารยอ์ภริด ี063 159 9538 

อาจารยพ์ชัรนิทร ์  

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนบา้นนา “นายกพทิยากร” อาจารยร์ชัดาภรณ ์086 361 6424 

นครปฐม ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนศรวีชิยัวทิยา อาจารยจ์ไุรรตัน ์ 080 651 3521 

นครสวรรค ์ 

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนสตรนีครสวรรค ์ อาจารยช์ยัวฒัน ์084 598 8951 

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนนครสวรรค ์ อาจารยป์นิดา 089 562 7298 

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนชมุแสงชนูทศิ อาจารยร์ตัตยิา 089 432 6382 

ศูนยร์บัสมคัร โรงเรยีนท่าตะโกพทิยาคม อาจารยก์นกวรรณ 084 895 9848 

พจิติร ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนพจิติรพทิยาคม 
อาจารยณั์ฐวด ี080 510 9760 

อาจารยส์ุภารตัน ์ 

พษิณุโลก 

ศูนยร์บัสมคัร 
โรงเรยีนภาษาต่างประเทศพษิณุโลก  

( ตัง้อยู่ทีโ่รงแรมลไิท-ถนนพญาลไิท ) 
อาจารยล์ าพูน 081 280 7254 

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตร ี

อาจารยส์ุทสิา 093 148 7779 

อาจารยว์นัเพ็ญ 061 595 3635 

อาจารยท์รงศร ี081 680 1493 

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ 
โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั 

พษิณุโลก 

อาจารยถ์วกิา 081 474 8305 

อาจารยธ์นัยพร 095 629 5306 

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนพษิณุโลกพทิยาคม 
อาจารยข์วญัชยั 081 605 9016   

อาจารยว์ชริพงศ ์090 953 8911 

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนมธัยมสาธติมหาวทิยาลยันเรศวร อาจารยพ์มิลสริ ิ 065 232 2959 

ศูนยป์ระสานงานรบัสมคัรและสอบคดัเลอืก วาย.เอฟ.ยู. 

สมคัรออนไลน ์มขีัน้ตอนดงันี ้  

• ช าระค่าสมคัสอบ 200 บาท ผ่านบญัชธีนาคารกรงุเทพ ชือ่บญัช ีบรษิทัเลริน์น่ิง อนิเตอรเ์นช ัน่เนล จ ากดั เลขที ่058 004 3297   

• กรอกขอ้มูลใบสมคัรที ่http://yfuth.learning-inter.org/application พรอ้มแนบหลกัฐานการช าระเงนิและผลการเรยีนปี 2562-2563  

• เมือ่เจา้หนา้ทีไ่ดร้บัเอกสารการสมคัรสอบครบถว้น จะด าเนินการสง่บตัรประจ าตวัสอบและรายละเอยีดสถานทีส่อบใหท้่านทางอเีมล 

                                                         ** หมายเหตุ ไม่รบัสมคัรทางไปรษณียแ์ละแฟกซ ์** 

ผูส้มคัรสามารถเลอืกวธิกีารสมคัรสอบและช าระค่าสมคัรสอบ ได ้3 ชอ่งทาง ดงันี ้

ศูนยร์บัสมคัร        

ของโรงเรยีน  

ส านกังาน                

วาย.เอฟ.ยู. 

ประเทศไทย  

สมคัรออนไลน ์ 

สนามสอบ อาคารวทิยบรกิาร ส านักสง่เสรมิและฝึกอบรม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน กรงุเทพฯ (ไม่รบัสมคัรทีส่นามสอบ) 

      รายละเอยีดสถานทีแ่ละเวลาสอบ  ผูส้มคัรจะไดร้บัเมือ่สมคัรสอบเรยีบรอ้ยแลว้  

สมคัรและช าระเงินคา่สมคัรสอบ 200 บาท ไดโ้ดยตรง ณ ศูนยป์ระสานงานรบัสมคัรและสอบคดัเลอืก 

วาย.เอฟ.ยู. ในจงัหวดัต่าง ๆ ดงันี ้ 
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ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ขอนแกน่ 

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนขอนแก่นวทิยายน 
อาจารยข์วญัพศิ 086 716 0896  

อาจารยเ์พลนิจติ 

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนสอนภาษา องิลชิ การเ์ดน้ท ์
อาจารยศ์ริบิูรณ ์087 954 6185 
(อดตีอาจารยโ์รงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน่) 

นครพนม 
ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนปิยะมหาราชาลยั อาจารยพ์สิษิฐ ์061 994 9242 

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนบา้นแพงพทิยาคม อาจารยเ์พ็ญนภา 089 571 1569 

นครราชสมีา ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนสุรนารวีทิยา อาจารยส์ุดาดวง 081 470 7095 

บุรรีมัย ์ ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนบุรรีมัยพ์ทิยาคม 
อาจารยจ์ริากุล 095 619 3257 

อาจารยยุ์ทธนา 094 532 3777 

มหาสารคาม ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนสารคามพทิยาคม อาจารยว์กิรณ ์081 263 0716 

มุกดาหาร  
ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั มุกดาหาร อาจารยย์งยุทธ 065 120 3996 

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนมุกดาหาร อาจารยบ์รรจบ 083 419 7794 

รอ้ยเอ็ด ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนสตรศีกึษารอ้ยเอ็ด อาจารยร์ชัสุพร 093 328 9544 

เลย ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนเลยพทิยาคม อาจารยข์วญัเรอืน 091 060 6949 

ศรสีะเกษ ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนศรสีะเกษวทิยาลยั 
อาจารยอ์รไท 086 253 4627,         

                   090 767 6795 

สกลนคร  

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนธาตุนารายณว์ทิยา อาจารยป์ุณยพทัธ ์063 635 2636 

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนสกลราชวทิยานุกูล 

อาจารยว์ุฒชิยั 081 799 2700,  

                    064 646 9555 

อาจารยด์ารากุล 081 876 1980 

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนอากาศอ านวยศกึษา อาจารยก์นัตวชิญ ์ 087 216 5590 

สุรนิทร ์ ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนสรินิธร อาจารยน์ฤทยั 084 414 3129 

หนองคาย ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนปทุมเทพวทิยาคาร อาจารยอ์ุทศิรา 081 974 2150  

หนองบวัล าภู ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนหนองบวัพทิยาคาร อาจารยน์ภทัร 095 962 6326 

อุดรธานี  
ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนอุดรพทิยานุกูล 

อาจารยว์ริาภรณ ์089 884 3640 

อาจารยอ์าภาวด ี081 964 3441 

ศูนยร์บัสมคัร โรงเรยีนสตรรีาชนูิทศิ อาจารยศ์รณัยา 081 739 1511 

อุบลราชธานี ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนเบ็ญจะมะมหาราช อาจารยช์ยุตม ์089 580 0370 

ภาคกลาง และ ภาคตะวนัตก 

เพชรบุร ี ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนพรหมานุสรณจ์งัหวดัเพชรบุร ี อาจารยก์ุนทนีิ 080 269 9629 

เพชรบูรณ ์ ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนเพชรพทิยาคม 

อาจารยจ์นิตนา 096 010 2829 

อาจารยฐ์นกร 087 194 9345 

อาจารยพ์รสวรรค ์089 958 9809  

ราชบุร ี
ศูนยร์บัสมคัร โรงเรยีนเบญจมราชทูศิ อาจารยพ์ชัร ี092 419 8789 

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ  โรงเรยีนราชโบรกิานุเคราะห ์ อาจารยพ์ชัรา 097 079 3941  

ลพบุร ี ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนพบิูลวทิยาลยั อาจารยส์ริวิรรณ 081 959 7750 

สระบุร ี ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนเสาไห ้“วมิลวทิยานุกูล” 
อาจารยช์ชัชล 081 741 1029 

อาจารยอ์าทติยา 086 799 7606 

สุพรรณบุร ี ศูนยร์บัสมคัรและสอบ Kru jee's English home อาจารยจ์นิดารตัน ์  090 992 5147 

สุโขทยั  
ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนสวรรคอ์นันตว์ทิยา อาจารยป์ระภสัสร 083 215 4321 

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนอุดมดรุณี  อาจารยข์วญัใจ 085 725 5212 
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ภาคใต ้

กระบี ่ ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนอ ามาตยพ์านิชนุกูล           อาจารยก์านตช์นกชนน ์088 752 7181 

ชมุพร ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนศรยีาภยั อาจารยพ์ชัร ี089 152 7576 

นครศรธีรรมราช ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนกลัยาณีศรธีรรมราช อาจารยส์มวงศ ์089 871 3397 

พงังา ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนดบีุกพงังาวทิยายน อาจารยอ์ุรา 085 881 7121 

ภูเก็ต ศูนยร์บัสมคัรและสอบ   อาจารยผ์จงจติต ์086 277 3963 

ระนอง 
ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนสตรรีะนอง อาจารยน์ภวชิญ ์081 273 1299 

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนพชิยัรตันาคาร อาจารยก์าญจนา 089 649 2929 

สุราษฏรธ์านี 

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ สถาบนักวดวชิา SEC อาจารยส์ุภารตัน ์081 894 5633 

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนสุราษฎรพ์ทิยา อาจารยจ์ริะพงศ ์081 970 1066 

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนสุราษฎรธ์านี อาจารยเ์นาวนิตย ์081 539 6371 

สงขลา ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาลยั อาจารยนั์นทภทัร 089 130 1993 

ภาคตะวนัออก 

จนัทบุร ี ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนศรยีานุสรณ ์ อาจารยบ์ุษยา 090 520 9717 

ฉะเชงิเทรา 

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนพนมสารคาม "พนมอดุลวทิยา" อาจารยเ์อกฤด ี098 258 3663 

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนดดัดรุณี 

อาจารยเ์ครอืวลัย ์089 054 6141 

อาจารยร์ุง้เพชร 

อาจารยฮ์ามาวยีา 087 618 5077 

ชลบุร ี 
ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนสาธติ "พบิูลบ าเพ็ญ" มหาวทิยาลยับูรพา 

อาจารยจ์รินุช 062 269 9249 

อาจารยจ์รรยา 081 762 8052 

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ  โรงเรยีนชลราษฎรอ ารุง  อาจารยฐ์ติยิา 089 809 0699 

ตราด ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนตราษตระการคุณ 
อาจารยอ์ าภาภรณ ์081 535 3664 

อาจารยส์ุรรีตัน ์084 778 8833 

ปราจนีบุร ี ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนปราจนีราษฎรอ ารุง อาจารยณ์าตยา 097 251 6107 

ระยอง 
ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระศรนีครนิทร ์ระยอง 

อาจารยม์นตร์ว ี080 101 9174   

อาจารยจ์ านงค ์089 963 0462 

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนระยองวทิยาคม อาจารยจ์ุฑาทพิย ์094 949 6445 

ภาคเหนือ 

เชยีงราย ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนสามคัควีทิยาคม 
อาจารยว์ชริวชิญ ์086 049 2093 

อาจารยส์ุมติรา 080 578 9391 

เชยีงใหม่ 

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนวฒัโนทยัพายพั อาจารยว์ณีประภา 090 642 6514 

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนยุพราชวทิยาลยั 
อาจารยธ์นิษกาญจน ์085 038 1483 

อาจารยธ์นิต 093 132 0550 

ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนจกัรค าคณาทร จงัหวดัล าพูน อาจารยศ์ยานันท ์081 269 6542 

ล าพูน 
ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนส่วนบุญโญปถมัภ ์

อาจารยบ์ุษบา 088 261 4722  

อาจารยฐ์ติาพร 081 386 3842 

อุตรดติถ ์ ศูนยร์บัสมคัรและสอบ โรงเรยีนอุตรดติถ ์ อาจารยปั์จฉิมา 081 036 6995 
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                  ใบสมคัรโครงการแลกเปลีย่นเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรยีนไฮสกูล รุน่ 25 ปี 2022-2023 

ส่วนที ่1 กรอกใบสมคัรใหค้รบถว้นดว้ยภาษาไทยตวับรรจง หากกรอกไม่ครบถว้น วาย.เอฟ.ยู. ขอสงวนสทิธิไ์ม่พจิารณาใบสมคัร 

ประเทศ _____________________   ประเภทของโครงการ_________________________________ชว่งเวลา ______________ 

ขอ้มูลผูส้มคัร 

ชือ่-นามสกุล  นาย ด.ช. น.ส. ด.ญ. ________________________________________________________ ชือ่เล่น___________________ 

เกดิวนัที ่________ เดอืน______________________ พ.ศ. _____________ อายุ __________ปี  สญัชาต_ิ___________________________________ 

ทีอ่ยู่ปัจจบุนั ________________________________________________________________________________________________________________ 

โทรศพัท ์___________________________________อเีมล __________________________________________________________________________ 

ปัจจุบนัก าลงัศกึษาอยู่ช ัน้__________โรงเรยีน______________________________________________จงัหวดั ______________________________ 

GPA ปี 2562 เทอม1 __________ เทอม2 __________   GPA ปี 2563 เทอม1 __________ เทอม2 __________  

ส่วนสูง ________ เซนตเิมตร  น า้หนัก ________ กโิลกรมั  BMI _________  โรคประจ าตวั ไม่ม ีม ีระบุ ______________________________ 

ผูป้กครอง  บดิา ชือ่-นามสกุล __________________________________________ สถานทที างาน_________________________________________ 

โทรศพัท ์___________________________________อเีมล ____________________________________________________________________ 

มารดา ชือ่-นามสกลุ ________________________________________ สถานทีท่ างาน________________________________________ 

โทรศพัท ์ ___________________________________อเีมล ________________________________________________________________ 

   กรอกเคร ือ่งหมาย  หนา้เอกสารทีส่ง่พรอ้มใบสมคัรนี ้  ส าเนาผลการเรยีน ปีการศกึษา 2562 (2 ภาคเรยีน) 

        ส าเนาผลการเรยีน ปีการศกึษา 2563 (2 ภาคเรยีน) 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 
 

ลงชือ่ _______________________________ (ผูส้มคัร)    ลงชือ่ _______________________________ (ผูป้กครอง)  

ส่วนที ่2 ส าหรบัเจา้หน้าที ่  ——————————————————————————————————————-- 

บตัรประจ าตวัผูเ้ขา้สอบ  

โครงการแลกเปลีย่นเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรยีนไฮสกูล รุน่ 25 ปี 2022-2023 

 

ชือ่-นามสกลุ_________________________________________________________________________ 

โรงเรยีน_____________________________________________________________________________ 

สนามสอบ____________________________________________________________________________ 

สอบขอ้เขยีนและสมัภาษณ ์วนัอาทติยท์ี ่1 สงิหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

หมายเหต ุ– น าบตัรประจ าตวัผูเ้ขา้สอบ พรอ้มบตัรประชาชน หรอื บตัรนักเรยีนทีม่รีปูถา่ย มาแสดงในวนัสอบ   

เลขทีส่มคัรสอบ  

 

สถานทีร่บัสมคัร 

....................................................... 

 

ลงชือ่............................................. 

ผูร้บัสมคัร 

วนัที.่..............................................  

    

ระบุประเทศทีส่มคัร 1 ประเทศ ประเภทของโครงการ และชว่งเวลา ในกรอบดา้นล่างใหช้ดัเจน 

    

ประเภทโครงการ: Year Program 

ชว่งเวลา:           Q1   
Argentina       Chile Germany Japan  Paraguay 

  

ประเภทโครงการ: Year Program 

ชว่งเวลา:           Q3 

Argentina   Austria Belgium-Dutch Belgium-French Chile China 

Czech Republic Estonia Finland France Germany Hungary 

Italy Latvia  Netherlands Norway Paraguay Poland 

Romania Switzerland USA     

ประเภทโครงการ: Year-Bilingual  

ชว่งเวลา:           Q3   
Czech Republic  Hungary Italy 

ประเภทโครงการ: Year-IB               

ชว่งเวลา:           Q3  
Estonia 

ประเภทโครงการ: Year-Alternative 

ชว่งเวลา:           Q3  
Canada UK 

    
Canada (New Brunswick)  
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