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ประกาศรายชื่ อผู้มสี ิ ทธิ์สมัครเข้ าร่ วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่นที่ 23 ปี 2020-2021 รอบที่ 2

การเปลี่ยนประเทศ
ผู้มีสิทธิ์สมัครตามรายชื่ อทีป่ ระกาศนี้ คือ
นักเรียนที่แจ้ งความจานงในการขอเปลี่ยนประเทศ กับ วาย.เอฟ.ยู. ในกาหนดวันที่ 7 ตุลาคม 2562
และเข้ าร่ วมการปฐมนิเทศ ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้ าร่ วมโครงการ
ผู้สอบผ่ านตัวจริง
 คือ ผูท้ ี่ขอเปลี่ยนประเทศที่เรี ยกขึ้นมาเป็ นตัวจริ ง ต้องดาเนินการยืนยันการเข้าร่ วมโครงการและชาระเงินมัดจา ให้เสร็ จสิ้นภายใน วันที่
11 ตุลาคม 2562

ผู้สอบผ่ านอันดับสารอง
 ในระหว่ างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2562 ถ้า วาย.เอฟ.ยู. ทราบว่ามีนกั เรี ยนตัวจริ งสละสิ ทธิ์ วาย.เอฟ.ยู. จะติดต่อแจ้งให้ท่านทราบทันทีทาง
โทรศัพท์ และจะกาหนดระยะเวลาเพื่อให้ท่านดาเนินการยืนยันการเข้าร่ วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. โดยการชาระเงินงวดที่ 1 (มัดจา) ให้
เสร็ จสิ้นภายใน วันและเวลาทีเ่ จ้ าหน้ าที่ วาย.เอฟ.ยู.แจ้ งให้ ทราบทางโทรศัพท์
หมายเหตุ: ผู้ที่ยืนยันการเข้ าร่ วมโครงการและชาระเงินมัดจาแล้ ว ไม่ สามารถเปลีย่ นประเทศได้

การเปลีย่ นประเทศ ครั้งที่ 2
เมื่อจานวนโควตาของประเทศนั้น ๆ ไม่เต็ม วาย.เอฟ.ยู. จะพิจารณาจากผูส้ อบผ่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเข้าร่ วมการปฐมนิเทศ ดังนี้
1. ผูม้ ีสิทธิ์เปลี่ยนประเทศ คือ
 ผู้สอบผ่านตัวจริง ทีไ่ ม่ ได้ ยืนยันการเข้ าร่ วมโครงการ
 ผู้สอบผ่านอันดับสารอง ทีไ่ ม่ ถูกเรียกขึน้ มาเป็ นตัวจริง
2. ขั้นตอนสาหรับผูท้ ี่มีความประสงค์จะเปลี่ยนประเทศ
 แจ้ งความจานงในวันที่ 10 – 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น.


ถ้าประเทศที่นกั เรี ยนมีความประสงค์จะเปลี่ยนประเทศครั้งที่ 2 นี้ มีโค้วตาว่าง วาย.เอฟ.ยู.ประเทศไทย สามารถอนุมตั ิการเปลี่ยน
ประเทศได้ทนั ที (แจ้ งความประสงค์ มาก่ อนมีสิทธิ์ก่อน) ทั้งนี้ตอ้ งดาเนินการยืนยันการเข้าร่ วมโครงการและชาระเงินมัดจาให้
เสร็ จสิ้น ภายใน 2 วัน หลังจากแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนประเทศครั้งที่ 2 หรื อ ตามวันและเวลา ที่ วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย
กาหนด

เวลาทาการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น. (พักเทีย่ ง 12.00 – 13.00 น.)
โทรศัพท์ : 02 965 8793 – 4 โทรสาร: 02 965 8796 Email: yfuth_23@learning-inter.org
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ประเทศที่ยงั มีโค้ วตาเหลือ (ไม่ มีผ้ สู มัคร และรอการเปลี่ยนประเทศต่ อไป / update วันที่ 8 ตุลาคม 2562 )
Q3: Quarter 3 เดินทางไปเข้ าร่ วมโครงการ ณ ต่ างประเทศ เดือนกรกฏาคม หรื อ สิ งหาคม หรื อ กันยายน

Year Program ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน)
ประเทศ

่ ้
ภาษาทีใช

ระยะเวลาโครงการ
้ ด
เริม่
สินสุ

Argentina อาร ์เจนตินา
่
Belgium-Dutch เบลเยียม-ด
ัตช ์

สแปนิ ช

ส.ค. 63

มิ.ย. 64 13 ส.ค. 2545 – 14 ม.ค. 2549

5

US$ 11,250

ดัตช ์

ส.ค. 63

ก.ค. 64 31 ส.ค. 2544 – 31 ส.ค. 2547

1

US$ 11,400

Brazil บราซิล

โปรตุเกส

ส.ค. 63

ก.ค. 64 31 ก.ค. 2545 – 1 ม.ค. 2549

5

US$ 11,250

Chile ชิลี

สแปนิ ช

ก.ค. 63

มิ.ย. 64 30 ส.ค. 2545 – 31 ก.ค. 2548

3

US$ 11,250

Czech Republic สาธารณร ัฐเช็ก

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

จานวน
ทีร่ ับ

ค่าเข ้าร่วม
โครงการ

เช็ก

ส.ค. 63

มิ.ย. 64 31 ม.ค. 2545 – 31 ก.ค. 2548

1

US$ 11,100

Estonia เอสโตเนี ย

เอสโตเนี ยน

ส.ค. 63

ก.ค. 64 14 ก.พ. 2545 – 15 ส.ค. 2548

1

US$ 11,100

Finland ฟิ นแลนด ์

ฟิ นนิ ช

ส.ค. 63

มิ.ย. 64 1 ม.ค. 2546 – 31 ธ.ค. 2547

2

US$ 11,400

Germany เยอรมนี

เยอรมัน

ส.ค. 63

ก.ค. 64 1 เม.ย. 2545 – 1 ส.ค. 2548

7

US$ 12,250

Hungary ฮังการี

ฮังกาเรียน

ส.ค. 63

มิ.ย. 64 1 ม.ค. 2546 – 30 ธ.ค. 2548

4

US$ 11,100

Italy อิตาลี
Latvia ลัตเวีย
Mexico เม็กซิโก
Paraguay ปารากวัย
Poland โปแลนด ์
Romania โรมาเนี ย
Uruguay อุรุกวัย

อิตาเลียน
ลัตเวียน
สแปนิ ช
สแปนิ ช
โปลิช
โรมาเนี ยน
สแปนิ ช

ส.ค. 63
ส.ค. 63
ส.ค. 63
ก.ค. 63
ส.ค. 63
ส.ค. 63
ส.ค. 63

มิ.ย. 64
ก.ค. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
ก.ค. 64

4
5
2
1
1
2
2

US$ 12,000
US$ 11,100
US$ 11,250
US$ 11,250
US$ 11,100
US$ 11,100
US$ 11,250

31 ธ.ค. 2545 – 1 ก.ย. 2548
1 ก.ย. 2545 – 31 ก.ค. 2548
31 ม.ค. 2545 – 30 ก.ค. 2548
30 มิ.ย. 2545 – 1 ส.ค. 2548
1 ก.ย. 2545 – 31 ส.ค. 2548
1 ต.ค. 2545 – 31 ก.ค. 2548
1 เม.ย. 2545 – 31 ก.ค. 2548

Year - Bilingual ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) และการเรี ยนการสอนใช้ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ
และภาษาของประเทศที่เข้าร่ วมโครงการ
ประเทศ

่ ้
ภาษาทีใช

Czech Republic สาธารณร ัฐเช็ก

อังกฤษ
และเช็ก

ระยะเวลาโครงการ
้ ด
เริม่
สินสุ

ส.ค. 63

มิ.ย. 64

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

31 ม.ค. 2545 – 31 ก.ค. 2548

จานวน
ทีร่ ับ

1

ค่าเข ้าร่วม
โครงการ

US$ 13,800

Year - IB (International Baccalaureate) ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) หลักสูตรนานาชาติ
เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนต่อระดับมหาวิทยาลัย การเรี ยนการสอนใช้ภาษาอังกฤษ
ประเทศ

่ ้
ภาษาทีใช

ระยะเวลาโครงการ
้ ด
เริม่
สินสุ

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

จานวน
ทีร่ ับ

ค่าเข ้าร่วม
โครงการ

Estonia เอสโตเนี ย

อังกฤษ
และเอสโตเนี ยน

ส.ค. 63 มิ.ย. 64 14 ก.พ. 2545 – 15 ส.ค. 2548

1

US$ 13,800

Italy อิตาลี

อังกฤษ
และ อิตาเลียน

ส.ค. 63 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 2545 – 1 ก.ย. 2548

1

US$ 21,800

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

่ ้
ภาษาทีใช

ระยะเวลาโครงการ
้ ด
เริม่
สินสุ

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

จานวน
ทีร่ ับ

ค่าเข ้าร่วม
โครงการ

Canada แคนาดา

อังกฤษ

ก.ย. 63 ก.ค. 64 1 ก.ย. 2545 – 1 ก.ย. 2548

14

US$ 24,850

UK สหราชอาณาจักร

อังกฤษ

ส.ค. 63 มิ.ย. 64 2 ก.ย. 2544 - 31 ส.ค. 2547

2

US$ 29,450
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วิธีแจ้ งยืนยันการเข้ าร่ วมโครงการ
งวดที่ 1 : มัดจาจานวน 1,500 เหรียญดอลลาร์ สหรัฐ
ชาระเป็ นเงินไทย จานวน 46,216.35 บาท (ค่ าโครงการ 43,192.85 บาท + vat 7% 3,023.50 บาท)
ทั้งนี้ตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ของธนาคารแห่งประเทศไทย
คือ 1 เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ = 30.8109 บาท

วิธีการแจ้ งยืนยันการเข้ าร่ วมโครงการ
1) โอนเงินงวดที่ 1 : มัดจา สามารถดาเนินการโดย
1.1 ชาระผ่ านเคาเตอร์ ธนาคารกรุงเทพ - กรอกข้อมูลและนา “ใบแจ้งการชาระเงินค่าเข้าร่ วมโครงการนักเรี ยนแลกเปลี่ยนวาย.เอฟ.ยู.”
ไปชาระเงินที่ ธนาคารกรุ งเทพ ได้ทนั ที โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารจะคืนเอกสารส่ วน “สาหรับลูกค้า” กลับมาเป็ นหลักฐานการชาระเงิน
ทั้งนี้ ท่านไม่ตอ้ งส่ งเอกสารใด ๆ กลับมาให้ วาย.เอฟ.ยู.ประเทศไทย
*สาคัญ* กรอกข้ อมูลในส่ วน สาหรับลูกค้ า และสาหรับธนาคาร ใน “ใบแจ้ งการชาระเงินค่ าเข้ าร่ วมโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ น
วาย.เอฟ.ยู.” ให้ ถูกต้องและครบถ้ วนก่อนการชาระเงิน ได้ แก่
1) ชื่ อลูกค้ า (Name) : ....ชื่ อ-นามสกุล นักเรียน....
2) รหัสลูกค้ า (Cust.No.) : ...เบอร์ โทรศัพท์ มือถือของนักเรียนหรื อผู้ปกครอง....
3) บิลเลขที่ (Ref.No.) : ...ใส่ เครื่ องหมาย  หน้ ารหัสประเทศที่สมัคร....
1.2 ชาระผ่ าน Mobile Application ธนาคารกรุงเทพ - สามารถชาระในเมนู จ่ ายบิล (Pay Bill) โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
ก่อนการชาระเงิน ได้แก่
ผู้รับชาระเงิน (Biller ID) YFUTH บริษัท เลิร์นนิ่ง อินเตอร์ เนชั่นเนล จากัด
หมายเลขประจาดัวลูกค้ า: เบอร์ โทรศัพท์ มือถือของนักเรียนหรื อผู้ปกครอง
หน้ าเลขอ้างอิง:
รหัสประเทศที่สมัคร
จานวนเงิน:
46,216.35 บาท
บันทึกช่ วยจา:
ชื่ อ-นามสกุล นักเรียน และประเทศที่สมัคร
ทั้งนี้ กรุ ณาเก็บเอกสารการชาระเงินไว้เป็ นหลักฐาน และท่านไม่ตอ้ งส่ งเอกสารใด ๆ กลับมาให้ วาย.เอฟ.ยู.ประเทศไทย
2) ส่ งไปรษณีย์ EMS 1. เอกสารยืนยันและหนังสื อสัญญาการเข้าร่ วมโครงการ (ตัวจริ ง ทุกหน้า) และ 2. รู ปถ่าย 2 รู ป
มาที่ สานักงาน วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย เลขที่ 68/958 ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากชาระเงินค่าเข้าร่ วมโครงการงวดที่ 1 (มัดจา) และขอให้ท่านสาเนาเอกสารทั้งหมดเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
3) ใบเสร็จรับเงิน เมื่อ วาย.เอฟ.ยู.ประเทศไทย ได้รับเอกสารในข้อ 2 ครบถ้วนแล้ว จะจัดส่ งใบเสร็ จรับเงินให้ท่านทางไปรษณี ย ์
หมายเหตุ: รหัสประเทศทีส่ มัครเข้ าร่ วมโครงการ กรุณาเลือกให้ ตรงกับประเทศทีส่ มัคร
Year Program

Year-Bilingual
Year-IB
Year-Alternative

 YQ3AR
Year-Q3 อาร์เจนติน่า
 YQ3DE
Year-Q3 เยอรมนี
 YQ3RO
Year-Q3 โรมาเนีย
 YBQ3CZ
Year- Bilingual สาธารณรัฐเช็ก
 YIQ3EE
Year-IB เอสโตเนีย
 YAQ3CA
Year-Alternative แคนาดา

 YQ3BED
 YQ3BR
Year-Q3 เบลเยี่ยม-ดัตช์ Year-Q3 บราซิล
 YQ3HU
 YQ3IT
Year-Q3 ฮังการี
Year-Q3 อิตาลี
 YQ3UY
 YQ3US
Year-Q3 อุรุกวัย
Year-Q3 สหรัฐอเมริ กา
 YBQ3HU
Year- Bilingual ฮังการี
 YIQ3IT
Year-IB อิตาลี
 YAQ3UK
Year-Alternative สหราชอาณาจักร

 YQ3CL
Year-Q3 ชิลี
 YQ3LV
Year-Q3 ลัตเวีย
 YQ3FN
Year-Q3 ฟิ นแลนด์

 YQ3CZ
Year-Q3 สาธารณรัฐเช็ก
 YQ3MX
Year-Q3 เม็กซิโก
 YQ3PL
Year-Q3 โปแลนด์

 YQ3EE
Year-Q3 เอสโตเนีย
 YQ3PY
Year-Q3 ปารากวัย
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ประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ าร่ วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่นที่ 23 ปี 2020-2021 รอบที่ 2
การเปลีย่ นประเทศ
การพิจารณารับนักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการ พิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และคุณสมบัติที่กาหนดตามประเทศที่นกั เรี ยนระบุไว้ใน
การสมัครสอบ ตามลาดับของจานวนโควตาที่รับได้แต่ละประเทศ ดังนี้
1. ผูส้ อบผ่าน คือ ผูท้ ี่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานที่ วาย.เอฟ.ยู. กาหนด วาย.เอฟ.ยู. สงวนสิ ทธิ์ ไม่แจ้งเกณฑ์มาตรฐาน และคะแนนที่ได้ให้ทราบ
 ผูส้ อบผ่านตัวจริ ง คือ ผูท้ ี่สอบผ่านได้คะแนนสูงสุดตามจานวนโควตาของประเทศนั้น ๆ
 ผูส้ อบผ่านอันดับสารอง คือ ผูท้ ี่สอบผ่านแต่เกินกว่าจานวนโควตาของประเทศนั้น ๆ ในกรณี ที่ผสู ้ อบผ่านตัวจริ งสละสิ ทธิ์
วาย.เอฟ.ยู. จะเรี ยกอันดับสารองขึ้นมาแทน หากไม่ถูกเรี ยกขึ้นมาเป็ นตัวจริ งเนื่องจากมีผสู ้ มัครเต็มโควตาของประเทศนั้นแล้ว
ผูส้ มัครสามารถขอเปลี่ยนประเทศได้
2. การประกาศผล ดังนี้
 ผู้สอบผ่ านตัวจริง – เรียงตามตัวอักษร (ไม่ เรียงตามคะแนน)
 ผู้สอบผ่ านอันดับสารอง – เรียงตามคะแนน

**วาย.เอฟ.ยู. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการ หากตรวจสอบข้ อมูลภายหลัง พบว่ าเป็ นผู้ทขี่ าดคุณสมบัติทกี่ าหนด
วาย.เอฟ.ยู. ขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์ การเข้ าร่ วมโครงการโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า และผู้สมัครไม่ มีสิทธิ์เรียกร้ องใดๆ **

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

Czech Republic

ประเทศ

ภาษาที่ใช้

ช่ วงเวลา

จานวนที่รับ(คน)

สมัครเข้ าร่ วมโครงการแล้ ว

สาธารณรัฐเช็ก

เช็ก

Q3

3

1

ประเทศ

ภาษาที่ใช้

ช่ วงเวลา

จานวนที่รับ(คน)

สมัครเข้ าร่ วมโครงการแล้ ว

เยอรมนี

เยอรมัน

Q3

54

37

ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามตัวอักษร)
ศิรัญญา
สินธุวงค์
มงฟอร์ ตวิทยาลัย

Germany

ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามตัวอักษร)
ชลสิน
ไชยสิทธิ์
สารสาสน์ เอกตรา
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