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ประกาศรายชื่ อผู้มสี ิทธิ์สมัครเข้ าร่ วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่น 26 ปี 2023-2024
เรียกอันดับสํ ารอง

ผู้มีสิทธิ์สมัครตามรายชื่ อที่ประกาศนี้ คือ เฉพาะผู้ที่เข้ าร่ วมการปฐมนิเทศออนไลน์ Zoom Webinar ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2565
หมายเหตุ ผู้สอบผ่านตัวจริงที่ไม่ได้ ยืนยันการเข้ าร่ วมโครงการ, ผู้สอบผ่านอันดับสํารอง ที่ไม่ถูกเรียกขึน้ มาเป็ นตัวจริง
ที่มาเข้ าร่ วมการปฐมนิเทศ จะไม่ มีรายชื่ อในประกาศนี้ แต่ ยังมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนประเทศ

การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้ าร่ วมโครงการ
ผู้สอบผ่ านตัวจริง

• คือ ผูส้ อบผ่านอันดับสํารอง ที่ถูกเรี ยกขึ้นมาเป็ นตัวจริ ง ต้องดําเนินการยืนยันการเข้าร่ วมโครงการและชําระเงินมัดจํา ให้เสร็ จสิ้น
ภายใน วันที่ 4 สิงหาคม 2565

ผู้สอบผ่านอันดับสํ ารอง

• ในระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2565 ถ้า วาย.เอฟ.ยู. ทราบว่ามีนกั เรี ยนตัวจริ งสละสิ ทธิ์ วาย.เอฟ.ยู. จะติดต่อแจ้งให้ท่านทราบทันทีทาง
โทรศัพท์ และจะกําหนดระยะเวลาเพื่อให้ท่านดําเนินการยืนยันการเข้าร่ วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. โดยการชําระเงินงวดที่ 1 (มัดจํา)
ให้เสร็จสิ้นภายใน วันและเวลาที่เจ้ าหน้ าที่ วาย.เอฟ.ยู.แจ้ งให้ ทราบทางโทรศัพท์
หมายเหตุ: ผู้ที่ยืนยันการเข้ าร่ วมโครงการและชําระเงินมัดจําแล้ ว ไม่ สามารถเปลี่ยนประเทศได้

การเปลีย่ นประเทศ
เมื่อจํานวนโควตาของประเทศนั้น ๆ ไม่เต็ม วาย.เอฟ.ยู. จะพิจารณาจากผูส้ อบผ่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเข้าฟังการปฐมนิเทศ ดังนี้
1. ผูม้ ีสิทธิ์เปลี่ยนประเทศ คือ
• ผู้สอบผ่านอันดับสํารอง ที่ไม่ ถูกเรียกขึน้ มาเป็ นตัวจริง
• ผู้สอบผ่านตัวจริง ที่ไม่ ได้ ยืนยันการเข้ าร่ 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)

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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ประเทศที่มีผ้สู มัครเต็มโควตา
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
Italy อิตาลี
Switzerland สวิตเซอร์แลนด์

ประเทศที่ยงั มีโควตาเหลือ (ไม่ มีผ้ ูสมัคร และรอการเปลี่ยนประเทศต่ อไป / update วันที่ 31 กรกฏาคม 2565)
Year Program ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน)
Q1: Quarter 1 เดินทางไปเข้าร่ วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนมกราคม หรื อ กุมภาพันธ์ หรื อ มีนาคม
ประเทศ

Argentina อาร์ เจนตินา
Brazil บราซิล
Chile ชิลี
Germany เยอรมนี
Paraguay ปารากวัย

ภาษาที่ใช้

สแปนิช
โปรตุเกส
สแปนิช
เยอรมัน
สแปนิช

ระยะเวลาโครงการ
เริ่ ม
สิ้ นสุ ด

ม.ค. 66
ม.ค. 66
ก.พ. 66
ม.ค. 66
ม.ค. 66

ม.ค. 67
ม.ค. 67
ม.ค. 67
ม.ค. 67
ม.ค. 67

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

จํานวน
โควตาเหลือ

ค่าเข้าร่ วมโครงการ

29 ม.ค. 2548 – 4 ก.พ. 2551
28 ม.ค. 2548 – 30 มิ.ย. 2551
22 ก.พ. 2548 – 22 ก.พ. 2551
31 ส.ค. 2547 – 14 ม.ค. 2551
31 ม.ค. 2548 – 1 ม.ค. 2551

2
1
2
3
1

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

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

จํานวน
โควตาเหลือ

ค่าเข้าร่ วมโครงการ

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
1 ม.ค. 2549 – 31 ธ.ค. 2551
24 ส.ค. 2548 – 24 ส.ค. 2551
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 มี.ค. 2549 – 29 ส.ค. 2551
15 มี.ค. 2548 – 29 ก.ย. 2551

4
2
3
3
1
3
3
3
1
3
20
2
2
2
1
1
1
10

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

Q3: Quarter 3 เดินทางไปเข้าร่ วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนกรกฏาคม หรื อ สิ งหาคม 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
Hungary ฮังการี
Latvia ลัตเวีย
Paraguay ปารากวัย
Poland โปแลนด์
Romania โรมาเนีย
Turkey ตุรกี
USA สหรัฐอเมริกา

สแปนิช
เยอรมัน
ดัตช์
ฝรั่งเศส
โปรตุเกส
สแปนิช
เช็ก
เอสโตเนียน
ฟิ นนิช
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
ฮังกาเรี ยน
ลัตเวียน
สแปนิช
โปลิช
โรมาเนียน
เตอร์กิช
อังกฤษ

ระยะเวลาโครงการ
เริ่ ม
สิ้ นสุ ด

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
ส.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ค. 66
ส.ค. 66
ก.ย. 66
ก.ย. 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
มิ.ย. 67
มิ.ย. 67
มิ.ย. 67
มิ.ย. 67
มิ.ย. 67
ก.ค. 67
มิ.ย. 67
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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

Hungary ฮังการี

ภาษาที่ใช้

ระยะเวลาโครงการ
เริ่ ม
สิ้ นสุ ด

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

อังกฤษ และฮังกาเรี ยน ส.ค. 66 มิ.ย. 67 1 ม.ค. 2549 – 31 ธ.ค. 2551

Year - IB (International Baccalaureate) ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) หลักสูตรนานาชาติ

จํานวน
โควตาเหลือ

ค่าเข้าร่ วม
โครงการ

1

505,000 บาท

เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนต่อ

ระดับมหาวิทยาลัย การเรี ยนการสอนใช้ภาษาอังกฤษ

Q3: Quarter 3 เดินทางไปเข้าร่ วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนกรกฏาคม หรื อ สิ งหาคม 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
โควตาเหลือ

ค่าเข้าร่ วม
โครงการ

1

505,000 บาท

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

ค่าเข้าร่ วม
โครงการ

มิ.ย. 67 31 ส.ค. 2547 – 1 ก.ย. 2552

7

855,000 บาท

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

2

910,000 บาท

ระยะเวลาโครงการ
เริ่ ม
สิ้ นสุ ด

ประเทศ

ภาษาที่ใช้

Canada แคนาดา (รัฐ New Brunswick)
Canada แคนาดา (รัฐ New Brunswick
ภาษาฝรั่งเศส)

อังกฤษ

ก.ย. 66

ฝรั่งเศส

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง
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การแจ้ งยืนยันการเข้ าร่ วมโครงการ
เงินงวดที่ 1 : มัดจํา จํานวน 50,000 บาท
(ค่าโครงการ 46,728.97 บาท + vat 7% 3,271.03 บาท) ไม่ สามารถขอรับคืนได้ หากสละสิทธิ์การเข้ าร่ วมโครงการ

วิธีการแจ้ งยืนยันการเข้ าร่ วมโครงการ

1) โอนเงินงวดที่ 1 : มัดจํา สามารถดําเนินการโดย
1.1 ชําระผ่ านเคาเตอร์ ธนาคารกรุ งเทพ - กรอกข้อมูลและนํา “ใบแจ้งการชําระเงินค่าเข้าร่ วมโครงการนักเรี ยนแลกเปลี่ยนวาย.เอฟ.ยู.”
ไปชําระเงินที่ ธนาคารกรุ งเทพได้ทนั ที โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารจะคืนเอกสารส่ วน “สําหรับลูกค้า” กลับมาเป็ นหลักฐานการชําระเงิน
ทั้งนี้ ท่านไม่ตอ้ งส่งเอกสารใด ๆ กลับมาให้ วาย.เอฟ.ยู.ประเทศไทย
*สําคัญ* กรอกข้อมูลในส่วน สําหรับลูกค้า และสําหรับธนาคาร ใน “ใบแจ้งการชําระเงินค่าเข้าร่ วมโครงการนักเรี ยนแลกเปลี่ยน
วาย.เอฟ.ยู.” ให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนการชําระเงิน ได้แก่
1) ชื่อลูกค้า (Name) : ....ชื่อ-นามสกุล นักเรี ยน
2) รหัสลูกค้า (Cust.No.) : ...เบอร์โทรศัพท์มือถือของนักเรี ยนหรื อผูป้ กครอง
3) บิลเลขที่ (Ref.No.) : ...ใส่เครื่ องหมาย  หน้ารหัสประเทศที่สมัคร
1.2 ชํ าระผ่ าน Mobile Application ธนาคารกรุ งเทพ - สามารถชําระในเมนู จ่ ายบิล (Pay Bill) โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
ก่อนการชําระเงิน ได้แก่
ผูร้ ับชําระเงิน (Biller ID)
YFUTH บริ ษทั เลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชัน่ เนล จํากัด
หมายเลขประจําดัวลูกค้า: เบอร์โทรศัพท์มือถือของนักเรี ยนหรื อผูป้ กครอง
หน้าเลขอ้างอิง:
รหัสประเทศที่สมัคร
จํานวนเงิน:
50,000 บาท
บันทึกช่วยจํา:
ชื่อ-นามสกุล นักเรี ยน และประเทศที่สมัคร
ทั้งนี้ กรุ ณาเก็บเอกสารการชําระเงินไว้เป็ นหลักฐาน และท่านไม่ตอ้ งส่งเอกสารใด ๆ กลับมาให้ วาย.เอฟ.ยู.ประเทศไทย
1.3 ชําระผ่าน Mobile Application ธนาคารอื่นๆ – สามารถโอนเข้าบัญชีชื่อ บริ ษทั เลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชัน่ เนล จํากัด
ธนาคารกรุ งเทพ สาขา ถนนรัตนาธิเบศร์
บัญชีเลขที่ 058 – 0 – 04329 – 7
*สําคัญ* ส่ งสําเนาเอกสารการโอนเงิน โดยระบุชื่อ-นามสกุลนักเรียน และประเทศที่สมัครเข้ าร่ วมโครงการมาในเอกสารให้ ชัดเจน
มายัง อีเมล์ yfuth_26@learning-inter.org หรื อ line OA: @yfuth *ทันที*
2) ส่ งไปรษณีย์ EMS 1. เอกสารยืนยันและหนังสือสัญญาการเข้าร่ วมโครงการ (ตัวจริ ง ทุกหน้า) 2. รู ปถ่าย 2 รู ป
มาที่ สํานักงาน วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย เลขที่ 68/958 ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากชําระเงินค่าเข้าร่ วมโครงการงวดที่ 1 (มัดจํา) และขอให้ท่านสําเนาเอกสารทั้งหมดเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
3) ใบเสร็จรับเงิน เมื่อ วาย.เอฟ.ยู.ประเทศไทย ได้รับเอกสารในข้อ 2 ครบถ้วนแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านทางไปรษณี ย ์
หมายเหตุ: รหัสประเทศที่สมัครเข้าร่ วมโครงการ กรุณาเลือกให้ ตรงกับประเทศที่สมัคร

Year Program
Q1
Year Program
Q3

 YQ1AR
 YQ1BR
Year-Q1 อาร์เจนติน่า
Year-Q1 บราซิล
 YQ3AR
 YQ3AT
Year-Q3 อาร์เจนติน่า
Year-Q3 ออสเตรี ย
 YQ3CZ
 YQ3EE
Year-Q3 สาธารณรัฐเช็ก
Year-Q3 เอสโตเนีย
 YQ3IT
 YQ3LV
Year-Q3 อิตาลี
Year-Q3 ลัตเวีย
 YQ3RO
 YQ3CH
Year-Q3 โรมาเนี ย
Year-Q3 สวิตเซอร์แลนด์
Year-Bilingual  YBQ3CZ
 YBQ3HU
Q3
Year- Bilingual สาธารณรัฐเช็ก Year- Bilingual ฮังการี
Year-Alternative  YAQ3CANB
Q3
Year-Alternative แคนาดา (รัฐ New Brunswick)

 YQ1CL
Year-Q1 ชิลี
 YQ3BED
Year-Q3 เบลเยี่ยม-ดัตช์
 YQ3FN
Year-Q3 ฟิ นแลนด์
 YQ3NL
Year-Q3 เนเธอร์ แลนด์
 YQ3TR
Year-Q3 ตุรกี

 YAQ3CA
Year-Alternative แคนาดา

 YQ1DE
Year-Q1 เยอรมนี
 YQ3BEF
Year-Q3 เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส
 YQ3FR
Year-Q3 ฝรั่งเศส
 YQ3NO
Year-Q3 นอร์เวย์
 YQ3US
Year-Q3 สหรัฐอเมริ กา
Year-IB
Q3

 YQ1JP
Year-Q1 ญี่ปนุ่
 YQ1BR
Year-Q3 บราซิล
 YQ3DE
Year-Q3 เยอรมนี
 YQ3PY
Year-Q3 ปารากวัย

 YIQ3EE
Year-IB เอสโตเนีย
 YAQ3CANBF

 YQ1PY
Year-Q1 ปารากวัย
 YQ3CL
Year-Q3 ชิลี
 YQ3HU
Year-Q3 ฮังการี
 YQ3PO
Year-Q3 โปแลนด์

Year-Alternative แคนาดา (รัฐ New Brunswick ภาษาฝรัง่ เศส)
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ประกาศรายชื่ อผู้มสี ิทธิ์สมัครเข้ าร่ วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่นที่ 26 ปี 2023-2024
เรียกอันดับสํ ารอง

การพิจารณารับนักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการ พิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และคุณสมบัติที่กาํ หนดตามประเทศที่นกั เรี ยนระบุไว้ในการ
สมัครสอบ ตามลําดับของจํานวนโควตาที่รับได้แต่ละประเทศ ดังนี้
1. ผูส้ อบผ่าน คือ ผูท้ ี่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานที่ วาย.เอฟ.ยู. กําหนด วาย.เอฟ.ยู. สงวนสิทธิ์ ไม่แจ้งเกณฑ์มาตรฐาน และคะแนนที่ได้ให้ทราบ
• ผูส้ อบผ่านตัวจริ ง คือ ผูส้ อบผ่านอันดับสํารอง ที่ถกู เรี ยกขึ้นมาเป็ นตัวจริ ง
• ผูส้ อบผ่านอันดับสํารอง คือ ผูท้ ี่สอบผ่านแต่เกินกว่าจํานวนโควตาของประเทศนั้น ๆ ในกรณี ที่ผสู ้ อบผ่านตัวจริ งสละสิ ทธิ์ วาย.เอฟ.ยู. จะ
เรี ยกอันดับสํารองขึ้นมาแทน หากไม่ถูกเรี ยกขึ้นมาเป็ นตัวจริ งเนื่องจากมีผสู ้ มัครเต็มโควตาของประเทศนั้นแล้ว ผูส้ มัครสามารถขอเปลี่ยน
ประเทศได้
2. การประกาศผล– เรียงตามคะแนน

หมายเหตุ ** เนื่องจาก พระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (PDPA) วาย.เอฟ.ยู ประเทศไทย จึ งจะประกาศผลสอบผู้สอบผ่ านด้ วย “รหั สประจําตัวผู้เข้ าสอบ และ
โรงเรี ยน” เท่ านั้น

* 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 *

Year Program ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน)
Q1: Quarter 1 เดินทางไปเข้าร่ วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนมกราคม หรื อ กุมภาพันธ์ หรื อ มีนาคม
ประเทศ

ภาษาที่ใช้

ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
Japan
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0025
มัธยมปัญญารัตน์
0284
สามเสนวิทยาลัย
ผู้สอบผ่านอันดับสํารอง (ประกาศโดยเรี ยงตามคะแนน)
สํารองลําดับที่ 1
0173
สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
สํารองลําดับที่ 2
0175
คณะราษฎร์บาํ รุ งปทุมธานี
สํารองลําดับที่ 3
0062
สามัคคีวิทยาคม
สํารองลําดับที่ 4
0013
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
สํารองลําดับที่ 5
0189
เทพศิรินทร์
สํารองลําดับที่ 6
0032
ดรุ ณสิ กขาลัย
สํารองลําดับที่ 7
0103
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิ ต
สํารองลําดับที่ 8
0152
บางปะกอกวิทยาคม
สํารองลําดับที่ 9
0131
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ช่ วงเวลา

Q1

จํานวนที่รับ(คน)

6
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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

ฟิ นแลนด์
ฟิ นนิช
Finland
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0260 ราชินี
ประเทศ

ภาษาที่ใช้

เนเธอร์ แลนด์
ดัตช์
Netherlands
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0172 สมุทรสาครบูรณะ
ผู้สอบผ่านอันดับสํารอง (ประกาศโดยเรี ยงตามคะแนน)
สํารองลําดับที่ 1
0040 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
สํารองลําดับที่ 2
0339 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย ๒
สํารองลําดับที่ 3
0213 หาดใหญ่วิทยาลัย
สํารองลําดับที่ 4
0105 ชุมแสงชนูทิศ
สํารองลําดับที่ 5
0249 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย ๒
ประเทศ

ภาษาที่ใช้

นอร์ เวย์
นอร์ วีเจียน
Norway
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0099 ชุมแสงชนูทิศ
ประเทศ

ภาษาที่ใช้

สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ
USA
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0029 อัสสัมชัญ
0034 เซนต์ ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์
0059 ชุมแสงชนูทิศ
0063 สามัคคีวิทยาคม
0069 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
0077 ระยองวิทยาคม
0112 ดรุณสิกขาลัย
0149 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
0165 ชุมแสงชนูทิศ
0169 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)
0202 เทพศิรินทร์ พแุ ค สระบุรี

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

Q3

3

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

Q3

4

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

Q3

1

ช่ วงเวลา

จํานวนที่รับ(คน)

Q3

50 *โค้วตาเพิ่ม*
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สหรัฐอเมริกา (ต่อ)
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0204 วัฒนาวิทยาลัย
0223 เบ็ญจะมะมหาราช
0232 เซนต์ โยเซฟคอนเวนต์
0234 ดอนบอสโกวิทยา
0261 สกลราชวิทยานุกูล
0322 เซนต์ คาเบรียล
0348 เบ็ญจะมะมหาราช
0360 ราชินีมูลนิธิ
0370 สตรีวิทยา
0375 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
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

สาธารณรัฐเช็ก
Czech Republic
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0206 สุ ราษฎร์ ธานี

ภาษาที่ใช้

ช่ วงเวลา

อังกฤษ และเช็ก

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
อังกฤษ
Canada
ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามรหัสประจําตัวผูเ้ ข้าสอบ)
0159 นครสวรรค์
0354 ปัญญาประทีป
0392 เลยพิทยาคม
0411 เตรียมอุดมศึกษา
ผู้สอบผ่านอันดับสํารอง (ประกาศโดยเรี ยงตามคะแนน)
สํารองลําดับที่ 1 0109 ขอนแก่นวิทยายน
สํารองลําดับที่ 2 0394 อุดรพิทยานุกูล
สํารองลําดับที่ 3 0026 เบญจมราชาลัย
………………………………………………………………………………………

ช่ วงเวลา

Q3

จํานวนที่รับ(คน)

4

