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ประกาศผลสอบ

โครงการแลกเปลีย่ นเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่ น 26 ปี 2023-2024
ประกาศผลสอบ
การพิจารณารับนักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการ พิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และคุณสมบัติที่กาํ หนดตามประเทศที่นกั เรี ยนระบุไว้ใน
การสมัครสอบ ตามลําดับของจํานวนโควตาที่รับได้แต่ละประเทศ ดังนี้
1. ผู้สอบผ่าน คือ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานที่ วาย.เอฟ.ยู. กําหนด วาย.เอฟ.ยู. สงวนสิทธิ์ ไม่ แจ้ งเกณฑ์ มาตรฐาน และคะแนนที่ได้ ให้ ทราบ
• ผู้สอบผ่านตัวจริง คือ ผูท้ ี่สอบผ่านได้คะแนนสู งสุ ดตามจํานวนโควตาของประเทศนั้น ๆ
• ผู้สอบผ่านอันดับสํารอง คือ ผูท้ ี่สอบผ่านแต่เกินกว่าจํานวนโควตาของประเทศนั้น ๆ ในกรณี ที่ผสู ้ อบผ่านตัวจริ งสละสิ ทธิ์
วาย.เอฟ.ยู. จะเรี ยกอันดับสํารองขึ้นมาแทน หากไม่ถูกเรี ยกขึ้นมาเป็ นตัวจริ งเนื่องจากมีผสู ้ มัครเต็มโควตาของประเทศนั้นแล้ว
ผูส้ มัครสามารถขอเปลี่ยนประเทศได้
2. การประกาศผล ผู้สอบผ่านตัวจริง และ ผู้สอบผ่านอันดับสํารอง ประกาศโดยเรียง “รหัสประจําตัวผู้เข้ าสอบ (ไม่ เรียงคะแนน)
หมายเหตุ ** เนื่องจาก พระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (PDPA) วาย.เอฟ.ยู ประเทศไทย จึงจะประกาศผลสอบผู้สอบผ่ านด้ วย
“รหัสประจําตัวผู้เข้ าสอบ และโรงเรี ยน” เท่ านั้น ผู้สมัครสามารถดู รหัสประจําตัวผู้เข้ าสอบ ของตนเอง ได้ ที่บัตรประจําตัวสอบ
โดยมีรหัส 4 หลัก เช่ น 0001,0002 หรื อ สอบถามมาที่ line OA @yfuth โดยแจ้ ง ชื่ อ-นามสกุล

การปฐมนิเทศ

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
โดยวิธีการปฐมนิเทศออนไลน์ Zoom Webinar (Live)

ผู้สอบผ่ านตัวจริง, ผู้สอบผ่านอันดับสํ ารอง,
หรื อ ผู้ปกครอง หรื อ ผู้ที่ได้ รับมอบหมาย อย่ างน้ อย 1 ท่ าน
ต้ องเข้ าร่ วมฟังการปฐมนิเทศ เพื่อรักษาสิ ทธิ์ในการสมัครเข้ าร่ วมโครงการ
• ผู้สอบผ่ านตัวจริ งยังไม่ สามารถสมัครเข้ าร่ วมโครงการได้ จนกว่ าจะเข้ าฟั งการปฐมนิเทศ
• ผู้สอบผ่ านตัวจริ ง, ผู้สอบผ่ านอันดับสํารอง ที่ไม่ ได้ เข้ าฟั งการปฐมนิเทศ และไม่ มีผ้ ปู กครองหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายเข้ าฟั งการปฐมนิเทศ
จะถือว่ าสละสิ ทธิ์ การสมัครเข้ าร่ วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. จะนํารายชื่ อออก และเรี ยกอันดับสํารองที่มาปฐมนิเทศตามลําดับคะแนนขึน้ มา
แทนที่ โดยจะประกาศรายชื่ อผู้มสี ิ ทธิ์ สมัครเข้ าร่ วมโครงการ เมื่อสิ ้นสุดการปฐมนิเทศ

YFU Thailand

เวลาทําการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)
โทรศัพท์ : 02 965 8793 – 4 โทรสาร: 02 965 8796 โทรศัพท์ มือถือ 082 218 4626 (เฉพาะการรับสมัครรุ่น 26 เท่ านั้น)
Email: yfuth_26@learning-inter.org line OA: @yfuth
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การปฐมนิเทศ (ต่ อ)
วัตถุประสงค์

เพื่อรับฟังรายละเอียดของโครงการเกี่ยวกับคําถามเหล่านี้
 เราไปทําอะไรที่ต่างประเทศ เราเลือกเมือง เลือกรัฐที่เราจะไปอยูไ่ ด้หรื อไม่
 ภาษาอังกฤษของเราขนาดนี้จะไปเรี ยนกับเด็กต่างชาติได้หรื อ แล้วจะไปเรี ยนอะไร
 เราไม่เคยเรี ยนภาษาของประเทศที่เราจะไปเลย แล้วเราจะทําอย่างไร
 ไป 1 ปี มีผลต่อการเรี ยนในเมืองไทย และการเข้ามหาวิทยาลัยหรื อไม่
 ถ้าเราตัดสิ นใจไปแล้ว มีโอกาสที่จะไม่ได้ครอบครัว/โรงเรี ยน แล้วไม่ได้เดินทางหรื อไม่
 ถ้ามีปัญหาในระหว่างเข้าร่ วมโครงการใครจะช่วยเราได้
 มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกมากหรื อไม่
 ได้มีโอกาสพบกับนักเรี ยนเก่า วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย และอื่นๆ

ขั้นตอนการเข้ าร่ วมการปฐมนิเทศ:
1. ลงทะเบียนเข้าร่ วมการปฐมนิเทศที่ https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rx5T2If9Sg6VLPe7Mnxj6w
หรื อ แสกน QR Code ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ผูท้ ี่ไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่สามารถ
Register Now
เข้าร่ วมการปฐมนิเทศได้
2. เมื่อลงทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว จะได้รับ e-mail ตอบกลับอัตโนมัติ แจ้ง link สําหรับเข้าร่ วมการ
ปฐมนิเทศ (หากไม่ได้รับ e-mail ตอบกลับอัตโนมัติ แสดงว่าเกิดการผิดพลาดในการกรอกข้อมูล
ขอให้ท่านลงทะเบียนใหม่)
3. วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย ดําเนินการส่งคู่มือการปฐมนิเทศและเอกสารอื่นๆ ให้แก่ท่านทาง e-mail
ที่ลงทะเบียนไว้ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
4. วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 เข้าร่ วมการปฐมนิเทศออนไลน์ Zoom Webinar ทั้งนี้ ผูส้ อบผ่านตัวจริ ง, ผูส้ อบผ่านอันดับสํารอง,
หรื อ ผูป้ กครอง หรื อ ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย อย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเข้าร่ วมการปฐมนิเทศ ตั้งแต่ เวลา 09.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่จะเป็ นผู ้
ตรวจสอบผ่านระบบว่าท่านได้เข้าร่ วมฟังการปฐมนิเทศตลอดระยะเวลาจริ ง หากท่านไม่ได้เข้าฟังการปฐมนิเทศจะถือว่าไม่มาเข้าร่ วม
ประชุมและไม่มีสิทธิ์ร้องเรี ยนขอเข้าร่ วมโครงการ เมื่อมีการเลื่อนอันดับสํารองขึ้นแทนที่ ตามประกาศ เมื่อสิ้นสุ ดการปฐมนิเทศ
กําหนดการ:
วันที่ 24 กรกฎาคม 2565

09.00 – 11.00 น. World of YFU
11.00 – 12.00 น. How YFU change my life โดย นักเรียนเก่า วาย.เอฟ.ยู.
12.00 น.
สิ้นสุ ดการปฐมนิเทศ
15.00 น.
เจ้ าหน้ าที่ email แจ้ งยืนยันว่าท่ านได้ เข้ าร่ วมการปฐมนิเทศ
18.00 น.
ประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ าร่ วมโครงการ และประกาศการจัดอันดับสํารอง
ทาง www.yfuth.learning-inter.org

หมายเหตุ:
• ในการเข้ าฟั งการปฐมนิเทศ ไม่ จาํ กัดจํานวนผู้เข้ าฟั ง และไม่ เสียค่ าใช้ จ่ายใด ๆ ทั้งสิ ้น
• วาย.เอฟ.ยู. จะดําเนินการส่ งจดหมายแจ้ งผลการสอบและรายละเอียดการลงทะเบียนเข้ าฟั งการปฐมนิเทศให้ กับผู้สอบผ่ านทาง e-mail ที่แจ้ ง
ไว้ ในใบสมัครสอบ ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
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การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้ าร่ วมโครงการ
ผู้สอบผ่ านตัวจริง

• ชําระเงินงวดที่ 1 (มัดจํา) จํานวน 50,000 บาท ภายใน วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 โดยรายละเอียดและวิธีการชําระเงิน จะแจ้งให้ทราบ
ในวันปฐมนิเทศ ไม่รับชําระเงินก่อนวันปฐมนิเทศ

ผู้สอบผ่านอันดับสํ ารอง

• ในวันปฐมนิเทศ ถ้าผูส้ อบผ่านตัวจริ งไม่เข้าร่ วมการปฐมนิเทศจะถือว่าสละสิทธิ์ วาย.เอฟ.ยู. จะเลื่อน ผู้สอบผ่านอันดับสํารองที่เข้ าฟัง
การปฐมนิเทศ ขึ้นมาแทนตามลําดับ ทั้งนี้จะประกาศให้ทราบเมื่อสิ้นสุ ดการปฐมนิเทศ
• เมื่อสิ้นสุ ดวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 หากผูย้ ืนยันการเข้าร่ วมโครงการไม่เต็มจํานวนโควตาของประเทศนั้น ๆ วาย.เอฟ.ยู. จะเรี ยกผูส้ อบ
ผ่านอันดับสํารองขึ้นมาแทน โดยจะ ประกาศผลในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ทาง www.yfuth.learning-inter.org (ไม่แจ้งผลทาง
โทรศัพท์)
• ผูส้ อบผ่านอันดับสํารอง ที่ถูกเรี ยกขึ้นมาเป็ นตัวจริ ง ต้องดําเนินการยืนยันการเข้าร่ วมโครงการและชําระเงินมัดจํา ให้เสร็จสิ้นภายใน
วันที่ 4 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ: ผู้ที่ยืนยันการเข้ าร่ วมโครงการและชําระเงินมัดจําแล้ ว ไม่ สามารถเปลี่ยนประเทศได้

การเปลีย่ นประเทศ
เมื่อจํานวนโควตาของประเทศนั้น ๆ ไม่เต็ม วาย.เอฟ.ยู. จะพิจารณาจากผูส้ อบผ่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเข้าฟังการปฐมนิเทศ ดังนี้
1. ผูม้ ีสิทธิ์เปลี่ยนประเทศ คือ
• ผูส้ อบผ่านอันดับสํารอง ที่ไม่ถูกเรี ยกขึ้นมาเป็ นตัวจริ ง
• ผูส้ อบผ่านตัวจริ ง ที่ไม่ได้ยืนยันการเข้าร่ วมโครงการ
2. ขั้นตอนสําหรับผูท้ ี่มีความประสงค์จะเปลี่ยนประเทศ
• วันที่ 9 สิงหาคม 2565 วาย.เอฟ.ยู. ประกาศแจ้งประเทศที่โควตาไม่เต็ม และสามารถ Download แบบฟอร์มการเปลี่ยนประเทศ
ได้ทาง www.yfuth.learning-inter.org
• วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ภายใน เวลา 21.00 น. ส่งแบบฟอร์มการเปลี่ยนประเทศ ทาง Email: yfuth_26@learning-inter.org (ไม่
รับแจ้งทางโทรศัพท์) หากมีผสู ้ นใจมากกว่าโควตาที่เหลืออยู่ วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จะพิจารณาตามลําดับคะแนน
• วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. ประกาศผลการเปลี่ยนประเทศ ทาง www.yfuth.learning-inter.org (ไม่ประกาศผลทาง
โทรศัพท์)

น้ องๆ ที่สอบผ่านอันดับสํารอง
อย่าเพิง่ หมดหวังครับ

มีโอกาสเปลี่ยนประเทศครับ

ในปี ที่ผ่านมา เราเรียกผู้มาเข้ าฟัง
การปฐมนิเทศ ที่สอบผ่านได้
เกือบทั้งหมดครับ

ปฐมนิเทศ
เพื่อรักษาสิทธิ์นะคะ
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ประเภทของโครงการ
โครงการ

Year

รายละเอียด

Year Program ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน)
Year - Bilingual ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) การเรี ยนการสอนใช้ 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษ
และภาษาของประเทศที่เข้าร่ วมโครงการ
Year - IB (International Baccalaureate) ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) หลักสูตร นานาชาติ
เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนต่อระดับมหาวิทยาลัย การเรี ยนการสอนใช้ภาษาอังกฤษ
Year - Alternative ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) จ่ายค่าเล่าเรี ยน และค่าที่พกั กับครอบครัว
อุปถัมภ์ (รวมอยูใ่ นค่าเข้าร่ วมโครงการแล้ว)

ช่ วงเวลาที่เข้ าร่ วมโครงการ
ช่ วงเวลา

Q1
Q3

รายละเอียด

Quarter 1 เดินทางไปเข้าร่ วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนมกราคม หรื อ กุมภาพันธ์ หรื อ มีนาคม
Quarter 3 เดินทางไปเข้าร่ วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนกรกฏาคม หรื อ สิงหาคม หรื อ กันยายน

ประเทศ, วัน-เดือน-ปี เกิดของผู้สมัคร, จํานวนที่รับ และค่าเข้ าร่ วมโครงการ
Year Program ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน)
Q1: Quarter 1 เดินทางไปเข้ าร่ วมโครงการ ณ ต่ างประเทศ เดือนมกราคม หรื อ กุมภาพันธ์ หรื อ มีนาคม
ประเทศ

ภาษาที่ใช้

ระยะเวลาโครงการ
เริ่ ม
สิ้นสุ ด

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

ระยะเวลาโครงการ
เริ่ ม
สิ้นสุ ด

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

จํานวน
ที่รับ

ค่าเข้าร่ วม
โครงการ

12 ส.ค. 2548 – 13 ต.ค. 2551
28 ก.พ. 2549 –30 ส.ค. 2551
30 ส.ค. 2547 – 31 ส.ค. 2550
30 ธ.ค. 2547 – 31 ม.ค. 2551
31 ก.ค. 2548 – 31 ธ.ค. 2551
26 ก.ค. 2548 – 26 ก.ค. 2551
30 ม.ค. 2548 – 30 ก.ค. 2551
13 ก.พ. 2548 – 14 ส.ค. 2551
1 ม.ค. 2549 – 1 ต.ค. 2550
30 มิ.ย. 2549 – 28 ส.ค. 2551
31 มี.ค. 2548 – 31 ก.ค. 2551

4
4
4
3
1
3
3
3
3
4
30

380,000 บาท
425,000 บาท
385,000 บาท
385,000 บาท
380,000 บาท
380,000 บาท
375,000 บาท
385,000 บาท
425,000 บาท
465,000 บาท
455,000 บาท

สแปนิช ม.ค. 66 ม.ค. 67 29 ม.ค. 2548 – 4 ก.พ. 2551
Argentina อาร์ เจนตินา
โปรตุเกส ม.ค. 66 ม.ค. 67 28 ม.ค. 2548 – 30 มิ.ย. 2551
Brazil บราซิล
สแปนิช ก.พ. 66 ม.ค. 67 22 ก.พ. 2548 – 22 ก.พ. 2551
Chile ชิลี
เยอรมัน ม.ค. 66 ม.ค. 67 31 ส.ค. 2547 – 14 ม.ค. 2551
Germany เยอรมนี
ญี่ปุ่น
มี.ค. 66 ม.ค. 67 2 เม.ย. 2549 – 1 เม.ย. 2551
Japan ญี่ปุ่น
สแปนิช ม.ค. 66 ม.ค. 67 31 ม.ค. 2548 – 1 ม.ค. 2551
Paraguay ปารากวัย
Q3: Quarter 3 เดินทางไปเข้ าร่ วมโครงการ ณ ต่ างประเทศ เดือนกรกฏาคม หรื อ สิงหาคม หรื อ กันยายน
ประเทศ

ภาษาที่ใช้

Argentina อาร์ เจนตินา
Austria ออสเตรีย
Belgium-Dutch เบลเยี่ยม-ดัตช์
Belgium-French เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส
Brazil บราซิล
Chile ชิลี
Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก
Estonia เอสโตเนีย
Finland ฟิ นแลนด์
France ฝรั่งเศส
Germany เยอรมนี

สแปนิช
เยอรมัน
ดัตช์
ฝรั่งเศส
โปรตุเกส
สแปนิช
เช็ก
เอสโตเนียน
ฟิ นนิช
ฝรั่งเศส
เยอรมัน

ส.ค. 66
ก.ย. 66
ส.ค. 66
ส.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ส.ค. 66
ส.ค. 66
ส.ค. 66
ส.ค. 66

มิ.ย. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
ก.ค. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
มิ.ย. 67
มิ.ย. 67
มิ.ย. 67
มิ.ย. 67
มิ.ย. 67

จํานวน
ที่รับ

ค่าเข้าร่ วม
โครงการ

2
1
2
5
6
1

380,000 บาท
380,000 บาท
380,000 บาท
455,000 บาท
420,000 บาท
380,000 บาท

YFU High School Exchange Program 2023-2024
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Year Program ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน)
Q3: Quarter 3 เดินทางไปเข้ าร่ วมโครงการ ณ ต่ างประเทศ เดือนกรกฏาคม หรื อ สิงหาคม หรื อ กันยายน
ประเทศ

ภาษาที่ใช้

Hungary ฮังการี
Italy อิตาลี
Latvia ลัตเวีย
Netherlands เนเธอร์ แลนด์
Norway นอร์ เวย์
Paraguay ปารากวัย
Poland โปแลนด์
Romania โรมาเนีย
Switzerland สวิตเซอร์ แลนด์
Turkey ตุรกี
USA สหรัฐอเมริกา

ฮังกาเรี ยน
อิตาเลียน
ลัตเวียน
ดัตช์
นอร์วีเจียน
สแปนิช
โปลิช
โรมาเนียน
เยอรมัน
เตอร์กิช
อังกฤษ

ระยะเวลาโครงการ
เริ่ ม

สิ้ นสุ ด

ส.ค. 66
ส.ค. 66
ส.ค. 66
ส.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ส.ค. 66

มิ.ย. 67
มิ.ย. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
มิ.ย. 67
มิ.ย. 67
มิ.ย. 67
มิ.ย. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
มิ.ย. 67

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

จํานวน
ที่รับ

ค่าเข้าร่ วม
โครงการ

1 ม.ค. 2549 – 31 ธ.ค. 2551
30 ธ.ค. 2548 – 31 ส.ค. 2551
24 ส.ค. 2548 – 24 ส.ค. 2551
21 ก.พ. 2548 – 21 ส.ค. 2552
1 ม.ค. 2548– 30 ธ.ค. 2550
30 มิ.ย. 2548 – 1 ก.ค. 2551
31 ส.ค. 2548 – 30 ส.ค. 2551
30 ก.ย 2548 – 30 ก.ค. 2551
30 ก.ย. 2548 – 30 พ.ค. 2551
30 มี.ค. 2549 – 29 ส.ค. 2551
15 มี.ค. 2548 – 29 ก.ย. 2551

2
1
2
4
1
2
1
1
2
1
50

375,000 บาท
425,000 บาท
375,000 บาท
425,000 บาท
425,000 บาท
380,000 บาท
375,000 บาท
375,000 บาท
425,000 บาท
375,000 บาท
570,000 บาท

*โค้ วตาเพิ่ม

Year - Bilingual ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) และการเรี ยนการสอนใช้ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาของประเทศที่เข้าร่ วมโครงการ
Q3: Quarter 3 เดินทางไปเข้ าร่ วมโครงการ ณ ต่ างประเทศ เดือนกรกฏาคม หรื อ สิงหาคม หรื อ กันยายน
ประเทศ

ภาษาที่ใช้

ระยะเวลาโครงการ
เริ่ ม
สิ้นสุ ด

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

อังกฤษ และเช็ก
ส.ค. 66 มิ.ย. 67 30 ม.ค. 2548 – 30 ก.ค. 2551
Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก
อังกฤษ และฮังกาเรี ยน ส.ค. 66 มิ.ย. 67 1 ม.ค. 2549 – 31 ธ.ค. 2551
Hungary ฮังการี

จํานวน
ที่รับ

ค่าเข้าร่ วม
โครงการ

1
1

505,000 บาท
505,000 บาท

Year - IB (International Baccalaureate) ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) หลักสู ตรนานาชาติ เพื่อเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนต่อระดับมหาวิทยาลัย การเรี ยนการสอนใช้ภาษาอังกฤษ
Q3: Quarter 3 เดินทางไปเข้ าร่ วมโครงการ ณ ต่ างประเทศ เดือนกรกฏาคม หรื อ สิงหาคม หรื อ กันยายน
ประเทศ

Estonia เอสโตเนีย

ภาษาที่ใช้

ระยะเวลาโครงการ
เริ่ ม
สิ้ นสุ ด

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

อังกฤษ และเอสโตเนียน ส.ค. 66 มิ.ย. 67 13 ก.พ. 2548 – 14 ส.ค. 2551

จํานวน
ที่รับ

ค่าเข้าร่ วม
โครงการ

1

505,000 บาท

Year - Alternative ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) จ่ายค่าเล่าเรี ยน และค่าที่พกั กับครอบครัวอุปถัมภ์ (รวมอยู่
ในค่าเข้าร่ วมโครงการแล้ว)
Q3: Quarter 3 เดินทางไปเข้ าร่ วมโครงการ ณ ต่ างประเทศ เดือนกรกฏาคม หรื อ สิงหาคม หรื อ กันยายน
ประเทศ

Canada แคนาดา (รัฐ New Brunswick)
Canada แคนาดา

ภาษาที่ใช้

อังกฤษ
อังกฤษ

ระยะเวลาโครงการ
เริ่ ม
สิ้ นสุ ด

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

ก.ย. 66 มิ.ย. 67 31 ส.ค. 2547 – 1 ก.ย. 2552
ส.ค. 66 มิ.ย. 67 31 ธ.ค. 2548 – 4 ก.ย. 2552

จํานวน
ที่รับ

ค่าเข้าร่ วม
โครงการ

10
4

855,000 บาท
910,000 บาท

YFU High School Exchange Program 2023-2024
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 ปี 2023-2024
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ประกาศผลสอบ

* วาย.เอฟ.ยู. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผ้ ูเข้ าร่ วมโครงการ หากตรวจสอบข้ อมูลภายหลัง พบว่ าเป็ นผู้ที่ขาดคุณสมบัติที่กําหนด
วาย.เอฟ.ยู. ขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์ การเข้ าร่ วมโครงการโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า และผู้สมัครไม่ มีสิทธิ์เรียกร้ องใดๆ *
** เนื่องจาก พระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (PDPA) วาย.เอฟ.ยู. จึงประกาศผลสอบผู้สอบผ่ านด้ วย “รหัสประจําตัวผู้เข้าสอบ และโรงเรี ยน” **

ผู้สอบผ่านตัวจริง, ผู้สอบผ่านอันดับสํารอง หรือ ผู้ปกครอง หรือ ผู้ที่ได้ รับมอบหมาย อย่างน้ อย 1 ท่ าน
ต้ องเข้ าร่ วมการปฐมนิเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
เพื่อรักษาสิทธิ์ในการสมัครเข้ าร่ วมโครงการ
Year Program ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน)
Q1: Quarter 1 เดินทางไปเข้าร่ วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนมกราคม หรื อ กุมภาพันธ์ หรื อ มีนาคม
Argentina
ไม่ มีผ้ สู อบผ่ าน
Brazil
ไม่ มีผ้ สู อบผ่ าน

ประเทศ

ภาษาที่ใช้

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

ประเทศ

บราซิล

ภาษาที่ใช้

โปรตุเกส

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

ประเทศ

ภาษาที่ใช้

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

ประเทศ

ภาษาที่ใช้

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

อาร์ เจนตินา

สแปนิช

ชิลี
สแปนิช
Chile
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0217 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
เยอรมนี
เยอรมัน
Germany
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0110 โยธินบูรณะ
0133 เตรียมอุดมศึกษา
0156 นานาชาติเอกมัย
0160 ภูเก็ตวิทยาลัย
0356 มัธยมวัดนายโรง
ผู้สอบผ่านอันดับสํารอง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0181 สามัคคีวิทยาคม

Q1

Q1

Q1

Q1

2

1

2

5

YFU High School Exchange Program 2023-2024
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ประเทศ

ภาษาที่ใช้

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

ประเทศ

ภาษาที่ใช้

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
Japan
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0018 เลยพิทยาคม
0095 สงวนหญิง
0139 สวนกุหลาบวิทยาลัย
0179 Bangkok International Preparatory and Secondary School
0362 เตรียมอุดมศึกษา
0381 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ผู้สอบผ่านอันดับสํารอง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0013 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
0017 มาแตร์เดอีวิทยาลัย
0025 มัธยมปัญญารัตน์
0032 ดรุ ณสิ กขาลัย
0062 สามัคคีวิทยาคม
0085 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0103 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิ ต
0131 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
0152 บางปะกอกวิทยาคม
0173 สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
0175 คณะราษฎร์บาํ รุ งปทุมธานี
0189 เทพศิรินทร์
0199 ศึกษานารี
0284 สามเสนวิทยาลัย
0315 ปทุมเทพวิทยาคาร
0323 บ้านแพงพิทยาคม
0330 บ้านแพงพิทยาคม
0347 บ้านแพงพิทยาคม
0395 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

Paraguay
ไม่ มีผ้ สู อบผ่ าน

ประกาศผลสอบ: 19 กรกฎาคม 2565

ปารากวัย

สแปนิช

Q1

Q1

6

1
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Year Program ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน)
Q3: Quarter 3 เดินทางไปเข้าร่ วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนกรกฏาคม หรื อ สิ งหาคม หรื อ กันยายน
ประเทศ

ภาษาที่ใช้

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

Q3

4

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

Q3

4

ภาษาที่ใช้

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

ดัตช์

Q3

4

ภาษาที่ใช้

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

ฝรั่งเศส

Q3

3

อาร์ เจนตินา
สแปนิช
Argentina
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0135 ชุมแสงชนูทิศ
0324 ภูเก็ตวิทยาลัย
0363 เบ็ญจะมะมหาราช
ประเทศ

ภาษาที่ใช้

ออสเตรีย
เยอรมัน
Austria
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0080 ดีบุกพังงาวิทยายน
0128 ยุพราชวิทยาลัย
0163 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
0222 สตรีวิทยา 2
ผู้สอบผ่านอันดับสํารอง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0190 สุ รนารี วิทยา
0329 บ้านแพงพิทยาคม
ประเทศ

เบลเยี่ยม-ดัตช์
Belgium-Dutch
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0055 มหิดลวิทยานุสรณ์
0336 ภูเก็ตวิทยาลัย
ประเทศ

เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส
Belgium-French
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0253 สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม)
0155 หาดใหญ่ วิทยาลัย
ประเทศ

Brazil
ไม่ มีผ้ สู อบผ่ าน

บราซิล

ภาษาที่ใช้

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

โปรตุเกส

Q1

1

ประเทศ

ภาษาที่ใช้

ชิลี
สแปนิช
Chile
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0327 เทพศิรินทร์ พแุ ค สระบุรี

ช่ วงเวลา

Q3

จํานวนที่รับ(คน)

3

YFU High School Exchange Program 2023-2024
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 ปี 2023-2024
ประเทศ

สาธารณรัฐเช็ก

Czech Republic
ไม่ มีผ้ สู อบผ่ าน
ประเทศ

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

เช็ก

Q3

3

ภาษาที่ใช้

ภาษาที่ใช้

ฟิ นแลนด์
ฟิ นนิช
Finland
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0039 วัฒนาวิทยาลัย
0193 หาดใหญ่ วิทยาลัย
0385 นานาชาติ เอกมัย
ผู้สอบผ่านอันดับสํารอง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0226 เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
0260 ราชินี
ประเทศ

ภาษาที่ใช้

ฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส
France
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0140 เลยพิทยาคม
0212 จิตรลดา
ประเทศ
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ภาษาที่ใช้

เอสโตเนีย
เอสโตเนียน
Estonia
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0376 บ้ านแพงพิทยาคม
ประเทศ

ประกาศผลสอบ: 19 กรกฎาคม 2565

ภาษาที่ใช้

เยอรมนี
เยอรมัน
Germany
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0023 เทพศิรินทร์
0031 สวนกุหลาบวิทยาลัย
0051 ชุมเเสงชนูทิศ
0054 สาธิตแห่ งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
0060 สุ รนารีวิทยา
0065 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
0081 รุ่งอรุณ
0091 หาดใหญ่ วิทยาลัย
0098 ปัญญาประทีป
0100 สามเสนวิทยาลัย
0111 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้ อมเกล้า
0115 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้ อมเกล้า

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

Q3

3

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

Q3

3

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

Q3

4

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

Q3

30

YFU High School Exchange Program 2023-2024
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 ปี 2023-2024

ประกาศผลสอบ: 19 กรกฎาคม 2565
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เยอรมนี (ต่ อ)
ผู้สอบผ่ านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผู้เข้ าสอบ)
0123 สตรีประเสริฐศิลป์
0130 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
0143 เทพศิรินทร์ พแุ ค สระบุรี
0150 สาธิตพัฒนา ฝ่ ายมัธยม
0154 เซนต์ คาเบรียล
0171 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
0191 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
0207 เทพศิรินทร์
0229 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศว
0243 เทพศิรินทร์ พแุ ค สระบุรี
0256 Satit Prasarnmit International Program
0305 บ้ านเเพงพิทยาคม
0310 ภูเก็ตวิทยาลัย
0337 มัธยมวัดสิงห์
0352 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย ๒
0377 หาดใหญ่ วิทยาลัย
0389 ระยองวิทยาคม
0401 หาดใหญ่ วิทยาลัย
ผู้สอบผ่านอันดับสํารอง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0102 บางสะพานวิทยา
0170 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
0367 เบ็ญจะมะมหาราช
ประเทศ

ภาษาที่ใช้

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

Q3

2

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

Q3

1

ภาษาที่ใช้

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

ลัตเวียน

Q3

2

ฮังการี
ฮังกาเรียน
Hungary
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0332 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์
ประเทศ

ภาษาที่ใช้

อิตาลี
อิตาเลียน
Italy
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0011 ประชาคมนานาชาติ (International Community School ICS)
ประเทศ

Latvia
ไม่ มีผ้ สู อบผ่ าน

ลัตเวีย

YFU High School Exchange Program 2023-2024
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 ปี 2023-2024
ประเทศ

ภาษาที่ใช้

เนเธอร์ แลนด์
ดัตช์
Netherlands
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0151 ไตรพัฒน์
0176 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
0259 พิษณุโลกพิทยาคม
0413 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้ อมเกล้า
ผู้สอบผ่านอันดับสํารอง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0040 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
0087 สารคามพิทยาคม
0105 ชุมแสงชนูทิศ
0136 ชุมแสงชนูทิศ
0142 กรรณสู ตศึกษาลัย
0172 สมุทรสาครบูรณะ
0213 หาดใหญ่วิทยาลัย
0249 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย ๒
0265 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ระยอง
0339 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย ๒
ประเทศ

ภาษาที่ใช้

นอร์ เวย์
นอร์ วีเจียน
Norway
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0400 บางปะกอกวิทยาคม
ผู้สอบผ่านอันดับสํารอง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0099 ชุมแสงชนูทิศ
0384 อุดมดรุ ณี
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ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

Q3

4

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

Q3

1

ประเทศ

ภาษาที่ใช้

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

ประเทศ

ภาษาที่ใช้

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

Q3

1

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

Q3

1

สเปน
ปารากวัย
Paraguay
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0387 พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
โปแลนด์
โปลิช
Poland
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0398 บางปะกอกวิทยาคม
ประเทศ

Romania
ไม่ มีผ้ สู อบผ่ าน

ประกาศผลสอบ: 19 กรกฎาคม 2565

โรมาเนีย

ภาษาที่ใช้

โรมาเนียน

Q3

2

YFU High School Exchange Program 2023-2024
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 ปี 2023-2024
ประเทศ

ภาษาที่ใช้

สวิตเซอร์ แลนด์
เยอรมัน
Switzerland
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0033 นครสวรรค์
0048 ประชาคมนานาชาติ (International Community School ICS)
ผู้สอบผ่านอันดับสํารอง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0009 สามัคคีวิทยาคม
0024 สามเสนวิทยาลัย
0030 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
0037 นครสวรรค์
0061 สุ รนารี วิทยา
0096 สงวนหญิง
0107 ชุมแสงชนูทิศ
0201 สารคามพิทยาคม
0225 สุ รวิวฒั น์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0239 สาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
0247 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
0264 บางปะกอกวิทยาคม
0341 สาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
0372 เตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ประเทศ

Turkey
ไม่ มีผ้ สู อบผ่ าน

ตุรกี

ประเทศ

ประกาศผลสอบ: 19 กรกฎาคม 2565
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ช่ วงเวลา

Q3

จํานวนที่รับ(คน)

2

ภาษาที่ใช้

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

เตอร์ กิช

Q3

1

ภาษาที่ใช้

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

Q3

50 *โค้วตาเพิ่ม*

สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ
USA
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0003 เบ็ญจะมะมหาราช
0008 หอวัง
0014 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
0021 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
0028 สามเสนวิทยาลัย
0038 อุดรพิทยานุกูล
0044 สามเสนวิทยาลัย
0045 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
0046 หาดใหญ่ วิทยาลัย
0057 สุ รนารีวิทยา
0074 ตราษตระการคุณ

YFU High School Exchange Program 2023-2024
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 ปี 2023-2024
สหรัฐอเมริกา (ต่ อ)
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0075 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์ )
0082 เพชรพิทยาคม
0094 ดรุณสิกขาลัย
0113 เตรียมอุดมศึกษา
0119 รุ่งอรุณ
0122 วิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
0129 มงฟอร์ ตวิทยาลัย
0132 ภูเก็ตวิทยาลัย
0134 เซนต์ คาเบรียล
0141 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
0194 รัตนโกสินทร์ สมโภชบางเขน
0210 เตรียมอุดมศึกษา
0214 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
0216 เบญจมราชรังสฤษฎิ์
0218 ปากช่ อง
0219 อุตรดิตถ์
0220 หาดใหญ่ วิทยาลัย
0221 สาธิตคริสเตียนวิทยา
0224 เตรียมอุดมศึกษา
0230 ศรียาภัย
0246 เตรียมอุดมศึกษา
0251 เบ็ญจะมะมหาราช
0254 นครสวรรค์
0257 มารีย์วิทยา
0258 เบ็ญจะมะมหาราช
0271 บ้ านแพงพิทยาคม
0272 เตรียมอุดมศึกษา
0278 เทพศิรินทร์
0299 เบ็ญจะมะมหาราช
0355 เตรียมอุดมศึกษา
0358 เตรียมอุดมศึกษา
0361 มาแตร์ เดอีวิทยาลัย
0365 สามเสนวิทยาลัย
0373 มาเเตร์ เดอีวิทยาลัย
0391 เตรียมอุดมศึกษา
0408 สามเสนวิทยาลัย

ประกาศผลสอบ: 19 กรกฎาคม 2565
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YFU High School Exchange Program 2023-2024
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 ปี 2023-2024
สหรัฐอเมริกา (ต่ อ)
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0409 เลยพิทยาคม
0414 เตรียมอุดมศึกษา
0415 สามเสนวิทยาลัย
ผู้สอบผ่านอันดับสํารอง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0001 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
0027 สิ ริรัตนาธร
0029 อัสสัมชัญ
0034 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
0035 สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์
0041 นวมินทราชินูทิศ เตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
0043 เซนต์คาเบรี ยล
0050 อัสสัมชัญคอนแวนต์
0053 อัสสัมชัญคอนแวนต์
0059 ชุมแสงชนูทิศ
0063 สามัคคีวิทยาคม
0069 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
0070 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิ ต
0071 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิ ต
0077 ระยองวิทยาคม
0084 ดรุ ณสิ กขาลัย
0086 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0090 ปทุมคงคา
0108 กรุ งเทพคริ สเตียน
0112 ดรุ ณสิ กขาลัย
0114 สามเสนวิทยาลัย
0127 สิ รินธร
0137 สารคามพิทยาคม
0144 นครสวรรค์
0147 ดรุ ณสิ กขาลัย
0149 สาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปทุมวัน
0158 เทพศิรินทร์
0165 ชุมแสงชนูทิศ
0168 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
0169 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)
0174 ราชินีบน
0177 สตรี สิริเกศ
0180 มัธยมวัดนายโรง
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YFU High School Exchange Program 2023-2024
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 ปี 2023-2024
สหรัฐอเมริกา (ต่ อ)
ผู้สอบผ่านอันดับสํารอง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0202 เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
0203 คณะราษฎร์บาํ รุ งปทุมธานี
0204 วัฒนาวิทยาลัย
0208 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
0223 เบ็ญจะมะมหาราช
0232 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
0234 ดอนบอสโกวิทยา
0236 สาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
0250 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
0252 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
0255 สกลราชวิทยานุกูล
0261 สกลราชวิทยานุกูล
0262 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก
0273 บ้านเเพงพิทยาคม
0279 บ้านแพงพิทยาคม
0283 บ้านแพงพิทยาคม
0291 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ระยอง
0311 ปทุมเทพวิทยาคาร
0312 ปทุมเทพวิทยาคาร
0322 เซนต์คาเบรี ยล
0331 สามเสนวิทยาลัย
0334 สามเสนวิทยาลัย
0343 เบ็ญจะมะมหาราช
0346 เตรี ยมอุดมศึกษา
0348 เบ็ญจะมะมหาราช
0349 องค์การบริ หารส่วนจังหวัดกระบี่
0360 ราชินีมูลนิธิ
0370 สตรี วิทยา
0375 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
0388 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
0399 สกลราชวิทยานุกูล
0402 สตรี ระนอง
0403 สตรี ระนอง
0406 สุ ราษฎร์ธานี
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YFU High School Exchange Program 2023-2024
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 ปี 2023-2024
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Year - Bilingual ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) และการเรี ยนการสอนใช้ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ
และภาษาของประเทศที่เข้าร่ วมโครงการ
Q3: Quarter 3 เดินทางไปเข้าร่ วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนกรกฏาคม หรื อ สิ งหาคม หรื อ กันยายน
ประเทศ

ภาษาที่ใช้

ช่ วงเวลา

สาธารณรัฐเช็ก
อังกฤษ และเช็ก
Czech Republic
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0072 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ผู้สอบผ่านอันดับสํารอง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0206 สุ ราษฎร์ธานี
ประเทศ

Hungary
ไม่ มีผ้ สู อบผ่ าน

ฮังการี

Q3

ภาษาที่ใช้

ช่ วงเวลา

อังกฤษ และ ฮังกาเรียน

Q3

จํานวนที่รับ(คน)

1

จํานวนที่รับ(คน)

1

Year - IB (International Baccalaureate) ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) หลักสู ตรนานาชาติ เพื่อ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนต่อระดับมหาวิทยาลัย การเรี ยนการสอนใช้ภาษาอังกฤษ
Q3: Quarter 3 เดินทางไปเข้าร่ วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนกรกฏาคม หรื อ สิ งหาคม หรื อ กันยายน
ประเทศ

ภาษาที่ใช้

ช่ วงเวลา

อังกฤษ และเอสโตเนียน
เอสโตเนีย
Estonia
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0397 ตะกั่วป่ า “เสนานุกูล”

Q3

จํานวนที่รับ(คน)

1

Year - Alternative ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) จ่ายค่าเล่าเรี ยน และค่าที่พกั กับครอบครัว
อุปถัมภ์ (รวมอยูใ่ นค่าเข้าร่ วมโครงการแล้ว)
Q3: Quarter 3 เดินทางไปเข้าร่ วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนกรกฏาคม หรื อ สิ งหาคม หรื อ กันยายน
ประเทศ

ภาษาที่ใช้

แคนาดา
Canada
อังกฤษ
(รัฐนิวบรันสวิก)
(New Brunswick)
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0120 สตรีนครสวรรค์
0195 สาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
0227 มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
0364 หาดใหญ่ วิทยาลัย
0393 อุดรพิทยานุกูล

ช่ วงเวลา

Q3

จํานวนที่รับ(คน)

10

YFU High School Exchange Program 2023-2024
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 ปี 2023-2024
ประเทศ

ภาษาที่ใช้

แคนาดา
อังกฤษ
Canada
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0178 เตรียมอุดมศึกษา
0196 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
0238 พิษณุโลกพิทยาคม
0386 สวนกุหลาบวิทยาลัย
ผู้สอบผ่านอันดับสํารอง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0006 มาแตร์เดอีวิทยาลัย
0026 เบญจมราชาลัย
0109 ขอนแก่นวิทยายน
0159 นครสวรรค์
0353 ระยองวิทยาคม
0354 ปัญญาประทีป
0392 เลยพิทยาคม
0394 อุดรพิทยานุกูล
0411 เตรี ยมอุดมศึกษา
………………………………………………………………………………………
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ช่ วงเวลา

Q3

จํานวนที่รับ(คน)

4

