่
โครงการแลกเปลียนเยาวชน
วาย.เอฟ.ยู . ณ โรงเรียนไฮสกู ล รุน
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่
โครงการแลกเปลียนเยาวชน
วาย.เอฟ.ยู . ณ โรงเรียนไฮสกู ล รุ น
่ 26 (ปี 2023-2024)
ระเบียบการร ับสมัครและสอบคัดเลือก
• รายละเอียดโครงการ วาย.เอฟ.ยู.

หน้า 2

• ประเภท ประเทศ และค่าเข ้าร่วมโครงการ

3

• คุณสมบัตข
ิ องผู ้สมัคร

6

• กาหนดการสมัครและการสอบคัดเลือก

7

้
• ขันตอนการสมั
คร วิธก
ี ารสมัคร

8

• ศูนย ์ประสานงาน วาย.เอฟ.ยู.

9

• ใบสมัคร

11

่
รายละเอียดเพิมเติ
ม
่ั
บริษท
ั เลิร ์นนิ่ ง อินเตอร ์เนชนเนล
จาก ัด (วาย.เอฟ.ยู . ประเทศไทย)
68/958 หมู่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร ์ 28 ถนนร ัตนาธิเบศร ์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี 11000
โทรศัพท ์ 0 2965 8793, 0 2965 8794 | โทรสาร 0 2965 8796 | โทรศัพท ์มือถือ 082 218 4626
E-mail: yfuth_26@learning-inter.org | line OA: @yfuth
่ 12.00 - 13.00 น.)
เวลาทาการ วันจันทร ์ – วันศุกร ์ 08.30-16.30 น. (พักเทียง

1

่
โครงการแลกเปลียนเยาวชน
วาย.เอฟ.ยู . ณ โรงเรียนไฮสกู ล รุน
่ 26 (ปี 2023-2024)

่
่ แสวงหา
Youth For Understanding (YFU) เป็ นองค ์กรอาสาสมัครจากทัวโลกที
ไม่
่ ความเห็นชอบร่วมกัน เพือสร
่
้ ้
ผลกาไร ดาเนิ นการโดยองค ์กรทีมี
้างให ้โลกมีสน
ั ติสุข ทังนี
่
ประกอบด ้วยองค ์กรมากกว่า 50 องค ์กร จาก 6 ทวีปทัวโลก
YFU เป็ นผู ้นาโครงการ
่
แลกเปลียนเยาวชนทางวัฒนธรรมและการศึกษามากว่า 70 ปี มีนักเรียนเข ้าร่วมโครงการ
มากกว่า 270,000 คน รวมทัง้ ครอบคร ัวอุปถัมภ ์ โรงเรียน ชุมชนต่าง ๆ และมีอาสาสมัคร
่
กว่า 70,000 คนทัวโลก
Vision
่ น ในยุคทีพลโลกได
่
การสร ้างให ้โลกมีความสงบสุขอย่างยังยื
้ร ับอิทธิพลจากความก ้าวหน้าด ้าน
เทคโนโลยี
Mission
้ ด สร ้างขีดความสามารถ
YFU สร ้างความก ้าวหน้า ด ้านความเข ้าใจวัฒนธรรมระหว่างชนชาติต่าง ๆ ให ้การเรียนรู ้อย่างไม่มท
ี สิ
ี่ นสุ
้ ้างความร ับผิดชอบต่อสังคม ผ่านทางการแลกเปลียน
่
ส่วนบุคคลให ้แก่มวลมนุ ษยชาติ มีความเคารพในสิทธิของกันและกัน รวมทังสร
่ ฒนาเปลียนแปลงไปอย่
่
ด ้านการศึกษาทีพั
างต่อเนื่องในกลุ่มของเยาวชน
่ ทศ
อาสาสมัครทีอุ
ิ แรงกายแรงใจให ้อย่างเต็มที่ และจากทีมงานมืออาชีพ

ครอบคร ัวและชุมชน

้ โดยได
้
ทังนี
้ร ับการสนับสนุ นจาก

YFU History
่
่ าแก่และใหญ่ทสุ
่ ้ร ับการยอมร ับ ก่อตัง้
YFU เป็ นองค ์กรแลกเปลียนเยาวชนที
เก่
ี่ ดองค ์กรหนึ่ งของโลก ทีได
่ อง Ann Arbor มลร ัฐมิชแิ กน โดยการนานักเรียน
โดย Dr. Rachel Andresen ในปี ค.ศ. 1951 ทีเมื
เยอรมันจานวน 75 คน เข ้ามายังประเทศสหร ัฐอเมริกา พักอาศัยอยู่กบ
ั ครอบคร ัวอเมริกน
ั ในช่วงหลัง
้ั ่ 2 โดยมีจด
่
สงครามโลกครงที
ุ ประสงค ์เพือเสริ
มสร ้างมิตรภาพระหว่างประเทศ ในการเข ้าร่วมโครงการ
่
แลกเปลียนระหว่
างประเทศนี ้ ทาให ้เยาวชนได ้เรียนรู ้โลกกว ้าง และได ้ร ับประสบการณ์ทมี
ี่ คา่ ในการอาศัย
่
อยู่กบ
ั ครอบคร ัวอุปถัมภ ์ โรงเรียน และสังคมของชาวต่างชาติ เรียนรู ้ถึงการปร ับตัวเพือให
้เข ้ากับสังคม
่ สาหร ับอนาคต
ใหม่ และเรียนรู ้การแก ้ปัญหา และการดารงชีวต
ิ อยูด
่ ้วยตัวเอง อันเป็ นรากฐานทีดี

YFU Thailand
้ นเมื
้ อปี
่ ค.ศ.1997 จากการส่งนักเรียนไทยไปเข ้า
ก่อตังขึ
้ าเนิ นงานมา
ร่วมโครงการ ณ ประเทศสหร ัฐอเมริกา ขณะนี ด
25 ปี แล ้ว ปัจจุบน
ั เรามีนักเรียนไทยจานวนกว่า 3,200 คน
่ วาย.เอฟ.ยู. ไปยังประเทศ
เข ้าร่วมในโครงการแลกเปลียน
ต่าง ๆ จานวนกว่า 30 ประเทศ และ วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย
ยังได ้ต ้อนร ับนักเรียนจากต่างประเทศ เดินทางมาพักกับ
ครอบคร ัวไทยและเข ้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็ น
จานวนกว่า 320 คน โดยได ้ร ับความร่วมมือและสนับสนุ น

จากครู-อาจารย ์-อาสาสมัครมากกว่า 350 คน

2

่
โครงการแลกเปลียนเยาวชน
วาย.เอฟ.ยู . ณ โรงเรียนไฮสกู ล รุน
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่ าร่วมโครงการ
ประเภทของโครงการ และช่วงเวลาทีเข้
โครงการ

รายละเอียด
Year Program ระยะเวลาในการเข ้าร่วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน)
Year - Bilingual ระยะเวลาในการเข ้าร่วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) การเรียนการสอนใช ้ 2 ภาษา คือ
่ ้าร่วมโครงการ
ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศทีเข

YEAR

Year - IB (International Baccalaureate) ระยะเวลาในการเข ้าร่วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) หลักสูตร
่
นานาชาติเพือเตรี
ยมความพร ้อมในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนใช ้ภาษาอังกฤษ
่ กกับ
Year - Alternative ระยะเวลาในการเข ้าร่วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) จ่ายค่าเล่าเรียน และค่าทีพั
ครอบครวั อุปถัมภ ์ (รวมอยู่ในค่าเข ้าร่วมโครงการแล ้ว)

่ าร่วมโครงการ
ช่วงเวลาทีเข้
ช่วงเวลา

รายละเอียด

Q1
Q3

Quarter 1 เดินทางไปเข ้าร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนมกราคม หรือ กุมภาพันธ ์ หรือ มีนาคม
Quarter 3 เดินทางไปเข ้าร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือน กรกฏาคม หรือ สิงหาคม หรือ กันยายน

ประเทศ, วัน-เดือน-ปี เกิดของผู ส
้ มัคร, จานวนทีร่ ับ และค่าเข้าร่วมโครงการ
Year Program ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน)
Q1: Quarter 1 เดินทางไปเขา้ ร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนมกราคม หรือ กุมภาพันธ ์ หรือ มีนาคม
ประเทศ

่ ้
ภาษาทีใช

ระยะเวลาโครงการ
เริม่

้ ด
สินสุ

จานวน
วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

ทีร่ ับ

ค่าเข ้าร่วม
โครงการ

Argentina อาร ์เจนตินา

สแปนิ ช

ม.ค. 66

ม.ค. 67

29 ม.ค. 2548 – 4 ก.พ. 2551

2

380,000 บาท

Brazil บราซิล

โปรตุเกส

ม.ค. 66

ม.ค. 67

28 ม.ค. 2548 – 30 มิ.ย. 2551

1

380,000 บาท

Chile ชิลี

สแปนิ ช

ก.พ. 66

ม.ค. 67

22 ก.พ. 2548 – 22 ก.พ. 2551

2

380,000 บาท

Germany เยอรมนี

เยอรมัน

ม.ค. 66

ม.ค. 67

31 ส.ค. 2547 – 14 ม.ค. 2551

5

455,000 บาท

ญีปุ่่ น

มี.ค. 66

ม.ค. 67

2 เม.ย. 2549 – 1 เม.ย. 2551

6

420,000 บาท

สแปนิ ช

ม.ค. 66

ม.ค. 67

31 ม.ค. 2548 – 1 ม.ค. 2551

1

380,000 บาท

จานวน

Japan ญีปุ่่ น
Paraguay ปารากวัย

Q3: Quarter 3 เดินทางไปเขา้ ร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนกรกฏาคม หรือ สิงหาคม หรือ กันยายน
ประเทศ

่ ้
ภาษาทีใช

ระยะเวลาโครงการ

เริม่

้ ด
สินสุ

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

ทีร่ ับ

ค่าเข ้าร่วม
โครงการ

Argentina อาร ์เจนตินา

สแปนิ ช

ส.ค. 66

มิ.ย. 67

12 ส.ค. 2548 – 13 ต.ค. 2551

4

380,000 บาท

Austria ออสเตรีย

เยอรมัน

ก.ย. 66

มิ.ย. 67

28 ก.พ. 2549 –30 ส.ค. 2551

4

425,000 บาท

ดัตช ์

ส.ค. 66

ก.ค. 67

30 ส.ค. 2547 – 31 ส.ค. 2550

4

385,000 บาท

่
่ั
Belgium-French เบลเยียม-ฝร
งเศส

่ั
ฝรงเศส

ส.ค. 66

ก.ค. 67

30 ธ.ค. 2547 – 31 ม.ค. 2551

3

385,000 บาท

Brazil บราซิล

โปรตุเกส

ส.ค. 66

มิ.ย. 67

31 ก.ค. 2548 – 31 ธ.ค. 2551

1

380,000 บาท

Chile ชิลี

สแปนิ ช

ก.ค. 66

ก.ค. 67

26 ก.ค. 2548 – 26 ก.ค. 2551

3

380,000 บาท

เช็ก

ส.ค. 66

มิ.ย. 67

30 ม.ค. 2548 – 30 ก.ค. 2551

3

375,000 บาท

Estonia เอสโตเนี ย

เอสโตเนี ยน

ส.ค. 66

มิ.ย. 67

13 ก.พ. 2548 – 14 ส.ค. 2551

3

385,000 บาท

Finland ฟิ นแลนด ์

ฟิ นนิ ช

ส.ค. 66

มิ.ย. 67

1 ม.ค. 2549 – 1 ต.ค. 2550

3

425,000 บาท

่ั
France ฝรงเศส

่ั
ฝรงเศส

ส.ค. 66

มิ.ย. 67

30 มิ.ย. 2549 – 28 ส.ค. 2551

4

465,000 บาท

่
Belgium-Dutch เบลเยียม-ดั
ตช ์

Czech Republic สาธารณร ัฐเช็ก

๋ั
่
่ มหน้า 5)
ค่าเข้าร่วมโครงการรวม ค่าตวเครื
องบิ
น ไป-กลับ ระหว่างประเทศ (รายละเอียดเพิมเติ
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ประเทศ, วัน-เดือน-ปี เกิดของผู ส
้ มัคร, จานวนทีร่ ับ และค่าเข้าร่วมโครงการ (ต่อ)
Year Program ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน)
Q3: Quarter 3 เดินทางไปเขา้ ร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนกรกฏาคม หรือ สิงหาคม หรือ กันยายน
่ ้
ภาษาทีใช

ประเทศ

จานวน

ระยะเวลาโครงการ

ทีร่ ับ

ค่าเข ้าร่วม
โครงการ

เริม่

้ ด
สินสุ

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

เยอรมัน

ส.ค. 66

มิ.ย. 67

31 มี.ค. 2548 – 31 ก.ค. 2551

30

455,000 บาท

Hungary ฮังการี

ฮังกาเรียน

ส.ค. 66

มิ.ย. 67

1 ม.ค. 2549 – 31 ธ.ค. 2551

2

375,000 บาท

Italy อิตาลี

อิตาเลียน

ส.ค. 66

มิ.ย. 67

30 ธ.ค. 2548 – 31 ส.ค. 2551

1

425,000 บาท

Latvia ลัตเวีย

ลัตเวียน

ส.ค. 66

มิ.ย. 67

24 ส.ค. 2548 – 24 ส.ค. 2551

2

375,000 บาท

ดัตช ์

ส.ค. 66

ก.ค. 67

21 ก.พ. 2548 – 21 ส.ค. 2552

4

425,000 บาท

นอร ์วีเจียน

ส.ค. 66

มิ.ย. 67

1 ม.ค. 2548– 30 ธ.ค. 2550

1

425,000 บาท

สแปนิ ช

ก.ค. 66

มิ.ย. 67

30 มิ.ย. 2548 – 1 ก.ค. 2551

2

380,000 บาท

โปลิช

ส.ค. 66

มิ.ย. 67

31 ส.ค. 2548 – 30 ส.ค. 2551

1

375,000 บาท

โรมาเนี ยน

ก.ย. 66

มิ.ย. 67

30 ก.ย 2548 – 30 ก.ค. 2551

1

375,000 บาท

Switzerland สวิตเซอร ์แลนด ์

เยอรมัน

ส.ค. 66

มิ.ย. 67

30 ก.ย. 2548 – 30 พ.ค. 2551

2

425,000 บาท

Turkey ตุรกี

เตอร ์กิช

ก.ย. 66

ก.ค. 67

30 มี.ค. 2549 – 29 ส.ค. 2551

1

375,000 บาท

USA สหร ัฐอเมริกา

อังกฤษ

ส.ค. 66

มิ.ย. 67

15 มี.ค. 2548 – 29 ก.ย. 2551

45

570,000 บาท

Germany เยอรมนี

Netherlands เนเธอร ์แลนด ์
Norway นอร ์เวย ์
Paraguay ปารากวัย
Poland โปแลนด ์
Romania โรมาเนี ย

Year - Bilingual ระยะเวลาในการเข ้าร่วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) และการเรียนการสอนใช ้ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ
่ ้าร่วมโครงการ
และภาษาของประเทศทีเข

Q3: Quarter 3 เดินทางไปเขา้ ร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนกรกฏาคม หรือ สิงหาคม หรือ กันยายน
ประเทศ

่ ้
ภาษาทีใช

Czech Republic สาธารณร ัฐเช็ก
Hungary ฮังการี

ระยะเวลาโครงการ

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

จานวน

ค่าเข ้าร่วม

ทีร่ ับ

โครงการ

เริม่

้ ด
สินสุ

อังกฤษ และเช็ก

ส.ค. 66

มิ.ย. 67

30 ม.ค. 2548 – 30 ก.ค. 2551

1

505,000 บาท

อังกฤษ และฮังกาเรียน

ส.ค. 66

มิ.ย. 67

1 ม.ค. 2549 – 31 ธ.ค. 2551

1

505,000 บาท

Year - IB (International Baccalaureate) ระยะเวลาในการเข ้าร่วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) หลักสูตร
่
นานาชาติ เพือเตรี
ยมความพร ้อมในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนใช ้ภาษาอังกฤษ

Q3: Quarter 3 เดินทางไปเขา้ ร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนกรกฏาคม หรือ สิงหาคม หรือ กันยายน
่ ้
ภาษาทีใช

ประเทศ
Estonia เอสโตเนี ย

อังกฤษ และเอสโตเนี ยน

ระยะเวลาโครงการ
เริม่

้ ด
สินสุ

ส.ค. 66

มิ.ย. 67

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง
13 ก.พ. 2548 – 14 ส.ค. 2551

จานวน

ค่าเข ้าร่วม

ทีร่ ับ

โครงการ

1

505,000 บาท

่ กกับครอบครวั
Year - Alternative ระยะเวลาในการเข ้าร่วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) จ่ายค่าเล่าเรียน และค่าทีพั
อุปถัมภ ์ (รวมอยู่ในค่าเข ้าร่วมโครงการแล ้ว)

Q3: Quarter 3 เดินทางไปเขา้ ร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนสิงหาคม หรือ กันยายน
ประเทศ

่ ้
ภาษาทีใช

Canada แคนาดา (ร ัฐ New Brunswick)
Canada แคนาดา

ระยะเวลาโครงการ

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

จานวน

ค่าเข ้าร่วม

ทีร่ ับ

โครงการ

เริม่

้ ด
สินสุ

อังกฤษ

ก.ย. 66

มิ.ย. 67

31 ส.ค. 2547 – 1 ก.ย. 2552

10

855,000 บาท

อังกฤษ

ส.ค. 66

มิ.ย. 67

31 ธ.ค. 2548 – 4 ก.ย. 2552

4

910,000 บาท

๋ั
่
่ มหน้า 5)
ค่าเข้าร่วมโครงการรวม ค่าตวเครื
องบิ
น ไป-กลับ ระหว่างประเทศ (รายละเอียดเพิมเติ
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รายละเอียดค่าเข้าร่วมโครงการ

ค่าเข้าร่วมโครงการรวม











่ นไป-กลับ ชนประหยั
ค่าตั๋วเครืองบิ
ั้
ดระหว่างประเทศ
่ ้าร่วมโครงการ
และในประเทศทีเข
การประสานงาน การจัดหาครอบคร ัวอุปถัมภ ์และ
่
การเข ้าเรียนทีโรงเรี
ยนไฮสกูล
การให ้คาปรึกษา ดูแลระหว่างอยู่ทต่
ี่ างประเทศ
ค่าประกันสุขภาพและอุบต
ั เิ หตุตลอดระยะเวลาใน
โครงการ
ค่าวีซา่
่ มชนทีนั
่ กเรียนอยู่ในต่างประเทศ
การปฐมนิ เทศทีชุ
การปฐมนิ เทศและค่ายต่าง ๆ ในประเทศไทย
รวม 3 ครง้ั
การปฐมนิ เทศผู ้ปกครอง ในประเทศไทย 1 ครง้ั
การประสานงาน ติดต่อระหว่างประเทศตลอด
่ ้าร่วมโครงการ
ระยะเวลาทีเข
ค่าเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก่อนเข ้าเรียนที่
่ ้าร่วมโครงการ
โรงเรียนไฮสกูล ณ ประเทศทีเข
เฉพาะประเทศ ดังต่อไปนี ้
่ั
 ประเทศฝรงเศส
– 2 สัปดาห ์

ประเทศอิตาลี – 10 วัน
 ค่าเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ เฉพาะประเทศ
ดังต่อไปนี ้
 ประเทศออสเตรีย
 ประเทศเยอรมนี
 ประเทศสวิตเซอร ์แลนด ์
 เฉพาะประเทศเอสโตเนี ย – รวมค่าเดินทางไปขอ
วีซา่ ณ ประเทศญีปุ่่ น
่ VAT 7% (หากร ัฐบาลมีการ
 ภาษีมูลค่าเพิม
่
่ ผู ้เข ้าร่วมโครงการ
เปลียนแปลงอั
ตราภาษีมูลค่าเพิม
่
่ มขึ
่ น)
้
เป็ นผู ้ร ับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิมส่วนทีเพิ


ค่าเข้าร่วมโครงการไม่รวม



















่
ค่าแปลเอกสารเพือการขอวี
ซา่
้
ค่าตรวจสุขภาพและวัคซีนทังในประเทศ
และ
ต่างประเทศ
ค่าน้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกาหนดของ
สายการบิน
้
ค่าขึนทะเบี
ยนนักเรียนแรกเข ้า (ถ ้ามี)
ค่าเดินทางไป-กลับ ระหว่างครอบคร ัว-โรงเรียน
ค่าหนังสือเรียน และเอกสารในการเรียน
่
่
ค่าเครืองแบบนั
กเรียนทีโรงเรี
ยน (ถ ้ามี)
ค่าเข ้าร่วมกิจกรรมพิเศษในโรงเรียน เช่น
ทัศนศึกษา, กีฬา, ชมรม
่
ค่าอาหารกลางวันทีโรงเรี
ยน กรณี ไม่มี Packed
lunch
่ ้ใน
ค่าเรียนพิเศษภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาทีใช
ประเทศนั้น ๆ ก่อน การเดินทางและระหว่างเข ้าร่วม
โครงการ
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว ประมาณเดือนละ 250-350
ดอลลาร ์สหร ัฐ
่ วนตัว
ค่าท่องเทียวส่
ค่าโทรศัพท ์ ค่าไปรษณี ย ์
ค่าใช ้จ่ายเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวร ัส
โควิด-19 เช่น ค่าตรวจเชือ้ COVID-19 ค่าใช ้จ่าย
่
ในการ Quarantine ค่าตั๋วโดยสารเทียวบิ
น
่
Repatriation flights ในกรณี ทไม่
ี สามารถใช ้ตัว๋
เดินทางของ วาย.เอฟ.ยู. ได ้ เป็ นต ้น
่ ๆ นอกเหนื อจากทีระบุ
่ ไว ้ข ้างต ้น
ค่าใช ้จ่ายอืน

่
์
หมายเหตุ บริษท
ั เลิร ์นนิ ง่ อินเตอร ์เนชันเนล
จากัด สงวนสิทธิในการปรั
บอัตราเงินค่าเข ้าร่วมโครงการตามความเหมาะสม หากมีปัจจัยภายนอกมา
้
่
๋
่ น ภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ การจลาจล
ทาให ้ค่าใช ้จ่ายในการดาเนิ นโครงการสูงขึน เช่น การเปลียนแปลงราคาค่าตัวเครื
องบิ
่
่
การประท ้วง และอืนๆ ซึงอยู่นอกเหนื อการควบคุมของ วาย. เอฟ. ยู. เป็ นต ้น
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คุณสมบัตข
ิ องผู ส
้ มัครเข้าร่วมโครงการ
•

่ าหนด (ดูรายละเอียดในหน้า 3 - 4)
อายุอยู่ระหว่าง 14-17 ปี ตาม วัน-เดือน-ปี เกิด ทีก

•

้ั ธั ยมศึกษาปี ที่ 3, 4 หรือ 5 ในประเทศไทย ตังแต่
้ สมัครเข ้าร่วมโครงการจนกระทังสิ
่ นสุ
้ ด
กาลังศึกษาอยู ่ในระด ับชนม
โครงการ

•

•

่ ยนอยู่ในระดับอาชีวศึกษา สามารถสมัครเข ้าร่วมโครงการได ้ ยกเว ้นประเทศ ออสเตรีย เบลเยียม-ฝร
่
่ั
นักเรียนทีเรี
งเศส
่ั
สาธารณร ัฐเช็ก ฝรงเศส
ญีปุ่่ น สวิตเซอร ์แลนด ์ และสหร ัฐอเมริกา

•

่ ยนอยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน หรือนักเรียน Homeschool ไม่สามารถสมัครเข ้าร่วมโครงการ
นักเรียนทีเรี

่ งก่อนการเดินทาง ดังนี ้
มีผลการเรียน ย้อนหลัง 2 ปี (ปี การศึกษา 2563-2564) จนกระทังถึ
่ (GPA) 2.50 ขึนไปทุ
้
• มีผลการเรียนเฉลีย
กภาคเรียน ไม่เคยได ้ผลการเรียน 0 หรือ F
ประเทศสหร ัฐอเมริกา

หรือ ร ทุกรายวิชา
• ผลการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษ, คณิ ตศาสตร ์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร ์, เคมี, ชีววิทยา,

ฟิ สิกส ์ ไม่ต่ากว่า 2.0 ทุกภาคเรียน
่ (GPA) 2.30 ขึนไปทุ
้
• ผลการเรียนเฉลีย
กภาคเรียน ไม่เคยได ้ผลการเรียน 0 หรือ F

่ ๆ
ประเทศอืน

หรือ ร ทุกรายวิชา

•

สุขภาพสมบู รณ์ แข็งแรง ไม่เป็ นโรคติดต่อหรือเป็ นพาหะของโรคใด ๆ มีคา
่ BMI (Body Mass Index)
้
้
ไม่น้อยกว่า 17 และไม่เกิน 35 ไม่มข
ี อ
้ จาก ัดด้านอาหารและส ัตว ์เลียง
ไม่มโี รคประจาต ัวทังทางร่
างกาย
่
้ั
และจิตใจ ทีจะเป็ นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ เช่น โรคลมช ัก โรคห ัวใจ เบาหวาน ซึมเศร ้า สมาธิสน
้ ต
้ ้องเป็ นไปตามข ้อกาหนดของประเทศอุปถัมภ ์ และในกรณี ทมี
โรควิตกก ังวล เป็ นต้น ทังนี
ี่ ข ้อโต ้แย ้งต ้องได ้ร ับการ
่
พิจารณาโดยแพทย ์ทีทางโครงการมอบหมาย

•

่ และพร ้อมทีจะปร
่
มีความประพฤติดี มีทศ
ั นคติทดี
ี่ ในการเป็ นนักเรียนแลกเปลียน
ับตัวให ้เข ้ากับครอบคร ัวอุปถัมภ ์ โรงเรียน
และชุมชน

•

่
่ ระยะเวลาตังแต่
้
้
ไม่เคยเข ้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลียนไปต่
างประเทศ ทีมี
6 เดือนขึนไปมาก่
อน

•

่ ม อืน
่ ๆ ตามประเทศทีสมั
่ ครดังนี ้
คุณสมบัตเิ พิมเติ
่
่
ประเทศเบลเยียม-ฝรั
งเศส
่ั
ประเทศฝรงเศส
ประเทศสวิตเซอร ์แลนด ์
ประเทศออสเตรีย

่
่ นยัน
ผูส้ มัครจะมีพนความรู
ื้
้ภาษาฝรังเศสหรื
อไม่ก็ตาม สามารถสมัครสอบเข ้าร่วมโครงการได ้ และเมือยื
่ั
การเข ้าร่วมโครงการแล ้วต ้องเรียนภาษาฝรงเศสอย่
างต่อเนื่อง ครบ 1 ปี ก่อนการเดินทาง โดยมีหนังสือ
่ ยน หากเรียนไม่ครบตามทีก
่ าหนดจะหมดสิทธิการเข
์
รบั รองจากสถาบันทีเรี
้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติ
่ นยัน
ผูส้ มัครจะมีพนความรู
ื้
้ภาษาเยอรมันหรือไม่ก็ตาม สามารถสมัครสอบเข ้าร่วมโครงการได ้ และเมือยื
การเข ้าร่วมโครงการแล ้วต ้องเรียนภาษาเยอรมันอย่างต่อเนื่อง ครบ 6 เดือน ก่อนการเดินทาง

** ผู ท
้ มี
ี ่ คุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วน ไม่ได้ร ับอนุ ญาตให้เข้าร่วมโครงการ และหากตรวจสอบข้อมู ลภายหลังพบว่าเป็ น
์
ผู ท
้ ขาดคุ
ี่
ณสมบัตท
ิ ก
ี ่ าหนด วาย.เอฟ.ยู . ขอสงวนสิทธิ ์ ในการตัดสิทธิการเข้
าร่วมโครงการ
์ ยกร ้องใด ๆ**
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู ส
้ มัครไม่มส
ี ท
ิ ธิเรี
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กาหนดการสมัครและสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ร ับสมัคร

สอบข้อเขียน
(ออนไลน์)

ประกาศผลสอบข้อเขียน

ผู ส
้ อบผ่านข้อเขียน
ลงทะเบียนยืนยันการสอบ
สัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
(ออนไลน์หรือออนไซด ์
้ ับสถานการณ์)
ขึนก

ประกาศผลสอบ

่ แจง
้
ปฐมนิ เทศเพือชี
รายละเอียดโครงการ

่ นยันการ
รายงานตวั เพือยื
เข้าร่วมโครงการ

ประกาศเรียกผู ส
้ อบผ่าน
อันดับสารอง

่
การเปลียนประเทศ

บัดนี ้ - 22 มิถน
ุ ายน 2565

• สมัครและชาระค่าสมัครสอบได ้ ตามรายละเอียดหน้า 8

26 มิถน
ุ ายน 2565

่
• ผูส้ มัครจะต ้องสอบข ้อเขียนออนไลน์ ระยะเวลาในการสอบ 2 ชัวโมง
30 นาที
• วาย.เอฟ.ยู. จะแจ ้งกาหนดเวลาสอบและวิธก
ี ารสอบให ้ผูส้ มัครทราบทางอีเมล
ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2565
• ผูส้ มัครต ้องเข ้าสอบตามวันและเวลาที่ วาย.เอฟ.ยู. กาหนด

1 กรกฎาคม 2565

ประกาศผลทาง www.yfuth.learning-inter.org
• ผูส้ อบผ่าน คือ ผูท้ ผ่
ี่ านเกณฑ ์มาตรฐานที่ วาย.เอฟ.ยู. กาหนด โดยการ
์
์ แจ ้งเกณฑ ์
พิจารณาถือเป็ นสิทธิขาดของ
วาย.เอฟ.ยู. และสงวนสิทธิไม่
มาตรฐานและคะแนนให ้ทราบ
• ไม่มบ
ี ริการแจ ้งผลสอบทางโทรศัพท ์

1–5 กรกฎาคม 2565

• ผู ส
้ อบผ่านข้อเขียนต้องลงทะเบียนยืนยันการสอบสัมภาษณ์
์
(ผูท้ ไม่
ี่ ได ้ลงทะเบียนจะถือว่าสละสิทธิการสอบคั
ดเลือกเข ้าร่วมโครงการ)
้
• ขันตอนการลงทะเบี
ยนจะแจ ้งให ้ทราบในประกาศผลสอบข ้อเขียน
่
• เมือลงทะเบี
ยนเรียบร ้อยแล ้ว วาย.เอฟ.ยู. จะแจ ้งกาหนดการและวิธก
ี าร
่ าหนด
สัมภาษณ์ทางอีเมล ผูส้ มัครต ้องเข ้าสอบตามวัน เวลา และวิธก
ี ารทีก

10 กรกฎาคม 2565

• ในการสอบคัดเลือก ผูส้ มัครจะต ้องสอบสัมภาษณ์
• ผูเ้ ข ้าสอบแต่งกายสุภาพ และต ้องเข ้าสอบตามวัน เวลา และวิธก
ี าร ที่
วาย.เอฟ.ยู. แจ ้งให ้ทราบ

19 กรกฎาคม 2565

ประกาศผลทาง www.yfuth.learning-inter.org
• ผูส้ อบผ่าน คือ ผูท้ ผ่
ี่ านเกณฑ ์มาตรฐานสอบข ้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
์
ที่ วาย.เอฟ.ยู. กาหนด โดยการพิจารณาถือเป็ นสิทธิขาดของ
วาย.เอฟ.ยู.
์
และสงวนสิทธิไม่แจ ้งเกณฑ ์มาตรฐานและคะแนนใหท้ ราบ
่ ส้ มัครเลือก
• ผูส้ อบผ่าน ตัวจริงและสารอง พิจารณาตามประเทศทีผู
่
โดยเรียงอันดับตามตัวอักษร ชือ-นามสกุ
ล (ไม่เรียงตามคะแนน)
• ไม่มบ
ี ริการแจ ้งผลสอบทางโทรศัพท ์

24 กรกฎาคม 2565

• การปฐมนิ เทศ การถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live) ผ่านโปรแกรม
Zoom Webinar
่ เข ้าร่วมฟังการปฐมนิ เทศ ถือว่าสละสิทธิ ์
• ผูส้ อบผ่านตัวจริงและสารอง ทีไม่
การสมัครเข ้าร่วมโครงการ
่ เข ้าร่วมฟังการปฐมนิ เทศ
• ผูส้ อบผ่านอันดับสารอง หากผูส้ อบผ่านตัวจริงทีไม่
่
้
่
วาย.เอฟ.ยู. จะเรียกอันดับสารองทีมาเข
้าร่วมฟังการปฐมนิ เทศขึนมาแทนที
โดยจะประกาศให ้ทราบหลังการประชุมเสร็จสิน้
้ น้
• ในการเข ้าฟังการปฐมนิ เทศ ไม่เสียค่าใช ้จ่ายใด ๆ ทังสิ

25 - 29 กรกฎาคม 2565

่ ดสินใจเข ้าร่วมโครงการ ต ้องยืนยันการเข ้าร่วมโครงการ
• ผูส้ อบผ่านตัวจริงทีตั
โดยการชาระเงินมัดจาสกุลเงินไทยบาท จานวน 50,000 บาท ภายในวันที่
29 กรกฎาคม 2565

31 กรกฎาคม 2565

9 สิงหาคม 2565

ประกาศผลทาง www.yfuth.learning-inter.org
• ผูส้ อบผ่านอันดับสารอง ถ ้าหากผูส้ อบผ่านตัวจริงสละสิทธิ ์ วาย.เอฟ.ยู.
้
่ คุณสมบัติ
จะเรียกอันดับสารองขึนมาแทน
โดยพิจารณาจาก ผูส้ อบผ่านทีมี
ครบถ ้วนและเข ้าฟังการปฐมนิ เทศ
• ไม่มบ
ี ริการแจ ้งผลสอบทางโทรศัพท ์
่ านวนโควตาของประเทศนั้น ๆ ไม่เต็ม ผูท้ สอบผ่
่ ณสมบัตค
• เมือจ
ี่
านทีคุ
ิ รบถ ้วน
์
่
เข ้าฟังการปฐมนิ เทศ และยังไม่ไดส้ มัครเข ้าร่วมโครงการ มีสท
ิ ธิขอเปลียน
่
้
้
่
ประเทศทีเข ้าร่วมโครงการได ้ ทังนี สามารถทราบรายละเอียดการเปลียน
ประเทศไดใ้ นวันปฐมนิ เทศ
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่
โครงการแลกเปลียนเยาวชน
วาย.เอฟ.ยู . ณ โรงเรียนไฮสกู ล รุน
่ 26 (ปี 2023-2024)

้
ขันตอนการสมั
ครเข้าร่วมโครงการ
ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.yfuth.learning-inter.org
สมัครออนไลน์ โดยส่งหลักฐาน ผลการเรียนปี การศึกษา 2563-2564 (4 ภาคเรียน) และชาระค่าสมัครสอบ จานวน
200 บาท
สอบข ้อเขียนภาษาอังกฤษ (ออนไลน์ ) วาย.เอฟ.ยู. จะแจ ้งกาหนดการและวิธก
ี ารสอบทางอีเมล ผูส้ มัครต ้องเข ้าสอบ
่ าหนด
ตามวัน เวลา และวิธก
ี ารทีก
ประกาศผลสอบข ้อเขียน ผูส้ อบผ่านข ้อเขียนต ้องลงทะเบียนยืนยันการสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์ หรือ ออนไซด ์ ) วาย.เอฟ.ยู. จะแจ ้งกาหนดการและวิธก
ี ารสัมภาษณ์ทางอีเมล ผูส้ มัครต ้องเข ้า
่ าหนด
สอบตามวัน เวลา และวิธก
ี ารทีก
ประกาศผลสอบ
่ บั ทราบรายละเอียดโครงการ
ผูส้ อบผ่าน เข ้าฟังปฐมนิ เทศ เพือร
ยืนยันการเข ้าร่วมโครงการ โดยการชาระเงินมัดจา

วิธก
ี ารสมัครสอบ
สมัครออนไลน์
่
ผู ส
้ มค
ั รทัวประเทศสามารถสม
ค
ั รสอบออนไลน์ โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
่ ญชี บริษท
• ชาระค่าสมัครสอบ 200 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชือบั
ั เลิร ์นนิ่ ง
่
อินเตอร ์เนชันเนล
จากัด เลขที่ 058 004 3297
• กรอกข ้อมูลใบสมัครที่ http://yfuth.learning-inter.org/application

หรือ แสกน QR Code พร ้อมแนบหลักฐานการชาระเงิน และผลการเรียน

ปี 2563-2564 ( กรุณา upload file เป็ น JPG, JPEG, GIF, PNG, DOC(X),
PDF, RAR, ZIP)
่ ้าหน้าทีได
่ ้รับเอกสารการสมัครสอบครบถ ้วน จะดาเนิ นการส่งรายละเอียด
• เมือเจ
่
การสอบให ้ท่านทางอีเมลภายใน 48 ชัวโมง
หากท่านไม่ได ้อีเมล ขอให ้ติดต่อ
สานักงาน วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย หรือ อีเมล yfuth_26@learning-inter.org
หรือ line OA: @yfuth เวลาทาการ วันจันทร ์ – วันศุกร ์ 08.30-16.30 น.
่ 12.00 - 13.00 น.)
(พักเทียง
้
• วาย.เอฟ.ยู. จะแจ ้งกาหนดเวลาสอบและขันตอนการสอบข
้อเขียนออนไลน์ให ้
ผู ้สมัครทราบทางอีเมล ภายในวันที่ 24 มิถน
ุ ายน 2565
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่
โครงการแลกเปลียนเยาวชน
วาย.เอฟ.ยู . ณ โรงเรียนไฮสกู ล รุน
่ 26 (ปี 2023-2024)

ศู นย ์ประสานงาน วาย.เอฟ.ยู .
ภาคกลาง

โรงเรียนพิบล
ู วิทยาลัย
โรงเรียนโคกตูมวิทยา
โรงเรียนเสาไห ้ “วิมลวิทยานุ กล
ู ”
โรงเรียนเทพศิรน
ิ ทร ์พุแค สระบุร ี
Kru jee's English home
โรงเรียนสวรรค ์อนันต ์วิทยา
โรงเรียนอุดมดรุณี

อาจารย ์จิร ัชย ์ 087 142 5369
อาจารย ์สายันต ์ 086 042 4784
อาจารย ์กาญจนา 094 459 7733
อาจารย ์นุ จรี 089 504 8488 อาจารย ์ยุทธศักดิ ์ 080 896 5199
อาจารย ์นันทนา 081 645 2690
อาจารย ์ชมพูนุช 094 495 6479
อาจารย ์อารี 084 910 0421 อาจารย ์สุพช
ิ ชา 097 051 9156
อาจารย ์นัญญา 089 027 1785
อาจารย ์ศิรน
ิ ทิพย ์ 088 181 2252
อาจารย ์กฤษฎี 095 618 5116
อาจารย ์ณิ ชาภัทร 086 304 5363
อาจารย ์พิมพ ์ชนา 082 233 2919
อาจารย ์พิชามญชุ ์ 084 007 3923
อาจารย ์ซี 095 429 1598
อาจารย ์ธเนศ 086 826 9663
อาจารย ์ณัฐดนัย 084 852 5154
อาจารย ์ณัฐชนันท ์พร 062 945 6654
อาจารย ์อรวี 064 641 9655 อาจารย ์รุง่ กรานต ์ 095 320 2038
อาจารย ์สุทช
ิ ญา 089 566 1171
อาจารย ์ปิ ยะมาศ 082 492 4389 อาจารย ์กนกวรรณ 099 336 8636
อาจารย ์ประวิดา 089 015 8662
อาจารย ์พัชยา 090 461 9503
อาจารย ์อัญมนี 080 000 1264
อาจารย ์ร ัชดาภรณ์ 086 361 6424 อาจารย ์อารดา 095 556 0221
อาจารย ์จุไรร ัตน์ 080 651 3521
อาจารย ์ชัยวัฒน์ 084 598 8951
อาจารย ์ปนิ ดา 089 562 7298
อาจารย ์ร ัตติยา 089 432 6382
อาจารย ์กนกวรรณ 084 895 9848
อาจารย ์เมธา 081 850 7221
อาจารย ์ธิสาร ัตน์ 098 832 3479
อาจารย ์จันทร ์จีรา 094 556 4229
อาจารย ์สรธร 080 070 8874
อาจารย ์ณัฐวดี 080 510 9760
อาจารย ์สุภาร ัตน์ 098 564 9790
อาจารย ์ลาพูน 081 280 7254
อาจารย ์สุทส
ิ า 093 148 7779 อาจารย ์วัฒนา 089 564 6973
อาจารย ์ทรงศรี 081 680 1493
อาจารย ์ถวิกา 081 474 8305 อาจารย ์ธันยพร 095 629 5306
อาจารย ์ขวัญชยั 081 605 9016 อาจารย ์วชิรพงศ ์ 090 953 8911
อาจารย ์พิมลสิร ิ 065 232 2959
อาจารย ์จินตนา 096 010 2829 อาจารย ์ฐนกร 087 194 9345
อาจารย ์พรสวรรค ์ 089 958 9809
อาจารย ์สิรวิ รรณ 081 959 7750
อาจารย ์มนันยา 094-2417891
อาจารย ์ชช
ั ชล 081 741 1029 อาจารย ์อาทิตยา 086 799 7606
อาจารย ์ณฐิดา 083 262 4292, 086 776 0412
อาจารย ์จินดาร ัตน์ 090 992 5147
อาจารย ์ประภัสสร 083 215 4321
อาจารย ์ขวัญใจ 085 725 5212

โรงเรียนกาญจนานุ เคราะห ์
โรงเรียนพรหมานุ สรณ์จงั หวัดเพชรบุร ี
โรงเรียนเบญจมราชูทศ
ิ
โรงเรียนราชโบริกานุ เคราะห ์
โรงเรียนสายธรรมจันทร ์

อาจารย ์กนกวรรณ 088 691 5282 อาจารย ์ปัญญ ์ชลี 081 384 6555
อาจารย ์กุนทินี 080 269 9629
อาจารย ์พัชรี 092 419 8789
อาจารย ์พัชรา 097 079 3941
อาจารย ์ศศิวม
ิ ล 098 902 2997

ปทุมธานี

โรงเรียนเทพศิรน
ิ ทร ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนกวดวิชาครูต่ย
ุ
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุร ี
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โรงเรียนนวมินทราชินูทศ
ิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล ้า
โรงเรียนนวมินทราชินูทศ
ิ บดินทรเดชา
โรงเรียนนวมินทราชูทศ
ิ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห ์ สิงหเสนี ) ๒
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
โรงเรียนร ัตนโกสินทร ์สมโภชบางเขน
โรงเรียนราชนันทาจารย ์ สามเสนวิทยาลัย ๒
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
โรงเรียนวัดราชโอรส
โรงเรียนสตรีวด
ั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ ์
โรงเรียนสตรีวท
ิ ยา
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนบ ้านนา “นายกพิทยากร”
โรงเรียนนายกวัฒนากร (บ ้านนา)
โรงเรียนศรีวช
ิ ยั วิทยา
โรงเรียนสตรีนครสวรรค ์
โรงเรียนนครสวรรค ์
โรงเรียนชุมแสงชนู ทศ
ิ
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
โรงเรียนเบญจมราชานุ สรณ์
โรงเรียนชลประทานวิทยา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

พิจต
ิ ร

โรงเรียนพิจต
ิ รพิทยาคม

กรุงเทพมหานคร

กาแพงเพชร
นครนายก
นครปฐม
นครสวรรค ์

นนทบุร ี

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
พิษณุ โลก

เพชรบูรณ์
ลพบุร ี
สระบุร ี
สุพรรณบุร ี
สุโขทัย

โรงเรียนวิทยาศาสตร ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุ โลก
โรงเรียนพิษณุ โลกพิทยาคม
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ภาคตะวันตก
กาญจนบุร ี
เพชรบุร ี

ราชบุร ี
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่ 26 (ปี 2023-2024)

ศู นย ์ประสานงาน วาย.เอฟ.ยู . (ต่อ)
ภาคเหนื อ
เชียงราย
เชียงใหม่
ลาพูน
อุตรดิตถ ์

โรงเรียนสามัคคีวท
ิ ยาคม
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ ์
โรงเรียนอุตรดิตถ ์

อาจารย ์วชิรวิชญ ์ 086 049 2093 อาจารย ์สุมต
ิ รา 080 578 9391
อาจารย ์วีณประภา 090 642 6514
อาจารย ์ธนิ ษกาญจน์ 085 038 1483 อาจารย ์ธนิ ต 093 132 0550
อาจารย ์ศยานันท ์ 081 269 6542
อาจารย ์บุษบา 088 261 4722 อาจารย ์ฐิตาพร 081 386 3842
อาจารย ์ปัจฉิ มา 081 036 6995

โรงเรียนศรียานุ สรณ์
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

อาจารย ์บุษยา 089 784 9697
อาจารย ์เอกฤดี 098 258 3663
อาจารย ์เครือวัลย ์ 089 054 6141 อาจารย ์ฮามาวียา 087 618 5077
อาจารย ์จินต ์จุฑา 065 482 6459
อาจารย ์จิรนุ ช 062 269 9249
อาจารย ์ฐิตยิ า 089 809 0699
อาจารย ์อมรร ัตน์ 086 319 9550
อาจารย ์ณาตยา 097 251 6107
อาจารย ์มนต ์รวี 080 101 9174 อาจารย ์จานงค ์ 089 963 0462
อาจารย ์จุฑาทิพย ์ 094 949 6445

ภาคตะวันออก
จันทบุร ี

ฉะเชิงเทรา
ชลบุร ี
ตราด
ปราจีนบุร ี
ระยอง

โรงเรียนดัดดรุณี
โรงเรียนสาธิต "พิบล
ู บาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงเรียนชลราษฎรอารุง
โรงเรียนตราษตระการคุณ
โรงเรียนปราจีนราษฎรอารุง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ ระยอง
โรงเรียนระยองวิทยาคม

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ขอนแก่น
นครพนม
นครราชสีมา
บุรรี ัมย ์
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ร ้อยเอ็ด
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สุรน
ิ ทร ์
หนองคาย
หนองบัวลาภู

อุดรธานี
อุบลราชธานี

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนสอนภาษา อิงลิช การ ์เด ้นท ์
โรงเรียนปิ ยะมหาราชาลัย
โรงเรียนบ ้านแพงพิทยาคม
โรงเรียนสุรนารีวท
ิ ยา
โรงเรียนบุรรี ัมย ์พิทยาคม
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
โรงเรียนวิทยาศาสตร ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนสตรีศก
ึ ษาร ้อยเอ็ด
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โรงเรียนธาตุนารายณ์วท
ิ ยา
โรงเรียนสกลราชวิทยานุ กล
ู
โรงเรียนอากาศอานวยศึกษา
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา
โรงเรียนสิรน
ิ ธร
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
โรงเรียนอุดรพิทยานุ กล
ู
โรงเรียนสตรีราชินูทศ
ิ

อาจารย ์ขวัญพิศ 086 716 0896 อาจารย ์เพลินจิต
อาจารย ์ศิรบิ รู ณ์ 087 954 6185(อดีตอาจารย ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
อาจารย ์พิสษ
ิ ฐ ์ 061 994 9242
อาจารย ์เพ็ญนภา 089 571 1569
อาจารย ์สุดาดวง 081 470 7095
อาจารย ์จิรากุล 095 619 3257 อาจารย ์ยุทธนา 094 532 3777
อาจารย ์วิกรณ์ 081 263 0716
อาจารย ์ยงยุทธ 065 120 3996
อาจารย ์บรรจบ 083 419 7794
อาจารย ์ร ัชสุพร 093 328 9544
อาจารย ์ขวัญเรือน 091 060 6949
อาจารย ์อรไท 086 253 4627, 090 767 6795
อาจารย ์ปุณยพัทธ ์ 063 635 2636
อาจารย ์วุฒช
ิ ยั 081 799 2700, 064 646 9555 อาจารย ์ดารากุล 081 876 1980
อาจารย ์กันตวิชญ ์ 087 216 5590
อาจารย ์สดใส 089 278 3840
อาจารย ์นฤทัย 084 414 3129
อาจารย ์เพ็ญศรี 091 686 8651
อาจารย ์นภัทร 095 962 6326 อาจารย ์กมลกานต ์
อาจารย ์วิราภรณ์ 089 884 3640 อาจารย ์อาภาวดี 081 964 3441
อาจารย ์ศร ัณยา 081 739 1511

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

อาจารย ์ชยุตม ์ 089 580 0370

โรงเรียนอามาตย ์พานิ ชนุ กล
ู
โรงเรียนศรียาภัย
โรงเรียนวิทยาศาสตร ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตร ัง

อาจารย ์กานต ์ชนกชนน์ 088 752 7181
อาจารย ์พัชรี 089 152 7576
อาจารย ์สุพต
ั รา 091 825 3837
อาจารย ์เครือวัลย ์ 081 797 5684
อาจารย ์สมวงศ ์ 089 871 3397
อาจารย ์อุรา 085 881 7121 อาจารย ์ดาริน 095 2938954
อาจารย ์ผจงจิตต ์ 086 277 3963
อาจารย ์นภวิชญ ์ 081 273 1299 อาจารย ์อัสณี ย ์ 089 295 7378
อาจารย ์กาญจนา 089 649 2929
อาจารย ์สุภาร ัตน์ 081 894 5633, 080 406 7162
อาจารย ์จิระพงศ ์ 081 970 1066
อาจารย ์เนาวนิ ตย ์ 081 539 6371
อาจารย ์นันทภัทร 089 130 1993

ภาคใต้
กระบี่
ชุมพร
ตร ัง
นครศรีธรรมราช
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สุราษฏร ์ธานี
สงขลา

โรงเรียนกัลยาณี ศรีธรรมราช
โรงเรียนดีบก
ุ พังงาวิทยายน
โรงเรียนสตรีระนอง
โรงเรียนพิชยั ร ัตนาคาร
สถาบันกวดวิชา SEC
โรงเรียนสุราษฎร ์พิทยา
โรงเรียนสุราษฎร ์ธานี
โรงเรียนหาดใหญ่วท
ิ ยาลัย
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่
โครงการแลกเปลียนเยาวชน
วาย.เอฟ.ยู . ณ โรงเรียนไฮสกู ล รุน
่ 26 (ปี 2023-2024)
่
ใบสมค
ั รโครงการแลกเปลียนเยาวชน
วาย.เอฟ.ยู . ณ โรงเรียนไฮสกู ล รุน
่ 26 ปี 2023-2024
่ ค
ระบุประเทศทีสม
ั ร 1 ประเทศ ประเภทของโครงการ และช่วงเวลา ในกรอบด้านล่างให้ช ัดเจน
ประเภทโครงการ: Year Program
ช่วงเวลา:

Q1

ประเภทโครงการ: Year Program
ช่วงเวลา:

Q3

ประเภทโครงการ: Year-Bilingual
ช่วงเวลา:
Q3
ประเภทโครงการ: Year-Alternative
ช่วงเวลา:

Q3

Argentina

Brazil

Chile

Germany

Argentina
Czech Republic
Italy
Romania

Austria
Estonia
Latvia
Switzerland

Belgium-Dutch
Finland
Netherlands
Turkey

Belgium-French Brazil
France
Germany
Norway
Paraguay
USA
ประเภทโครงการ: Year-IB

Czech Republic Hungary
Canada (New Brunswick)

ช่วงเวลา:

Japan

Q3

Paraguay
Chile
Hungary
Poland
Estonia

Canada

ประเทศ _____________________ ประเภทของโครงการ_________________________________ช่วงเวลา ______________
ข้อมู ลผู ส
้ มัคร
่ นามสกุล นาย ด.ช. น.ส. ด.ญ. ________________________________________________________ ชือเล่
่ น___________________
ชือ่
่ น(ภาษาอังกฤษ)________________
ชือ-นามสกุ
ล (ภาษาอังกฤษ)______________________________________________________________ชือเล่
เกิดวันที่ ________ เดือน______________________ พ.ศ. _____________ อายุ __________ปี สัญชาติ____________________________________
่ ่ปัจจุบน
ทีอยู
ั ________________________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท ์ ____________________________อีเมล _____________________________________________________line id______________________
ปัจจุบน
ั กาลังศึกษาอยู่ชน__________โรงเรี
ั้
ยน______________________________________________จังหวัด ______________________________
GPA ปี 2563 เทอม1 __________ เทอม2 __________ GPA ปี 2564 เทอม1 __________ เทอม2 __________
้
ส่วนสูง ________ เซนติเมตร นาหนั
ก ________ กิโลกรมั BMI _________ โรคประจาตัว ไม่มี มี ระบุ ______________________________
่
ผูป้ กครอง บิดา ชือ-นามสกุ
ล __________________________________________ สถานทีทางาน_________________________________________
โทรศัพท ์ ___________________________________อีเมล ____________________________________________________________________

่
่ างาน________________________________________
มารดา ชือ-นามสกุ
ล ________________________________________ สถานทีท
โทรศัพท ์ ___________________________________อีเมล ________________________________________________________________

่
่ งพร ้อมใบสมัครนี ้
กรอกเครืองหมาย
 หน้าเอกสารทีส่

 สาเนาผลการเรียน ปี การศึกษา 2563 (2 ภาคเรียน)
 สาเนาผลการเรียน ปี การศึกษา 2564 (2 ภาคเรียน)

ส่วนที่ 2 สาหร ับเจ้าหน้าที่

————————————————————————————————

บัตรประจาตวั ผู เ้ ข้าสอบ
่
โครงการแลกเปลียนเยาวชน
วาย.เอฟ.ยู . ณ โรงเรียนไฮสกูล รุน
่ 26 ปี 2023-2024

่
ชือ-นามสกุ
ล_________________________________________________________________________

่ ครสอบ
เลขทีสมั

สถานทีร่ ับสมัคร

โรงเรียน_____________________________________________________________________________ .......................................................
สนามสอบ____________________________________________________________________________ ลงชือ.............................................
่
สอบข้อเขียนออนไลน์ วันอาทิตย ์ที่ 26 มิถน
ุ ายน 2565
้
หมายเหตุ – วาย.เอฟ.ยู. จะแจ ้งกาหนดเวลาสอบและขันตอนการสอบข
้อเขียนออนไลน์ให ้ทราบทางอีเมล
ภายในวันที ่ 24 มิถน
ุ ายน 2565

ผู ้ร ับสมัคร
่
วันที...............................................

11

