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โครงการแลกเปล่ียนภาษาและวฒันธรรม AYC ประเทศไทย 9/197  ชั้น 7 อาคาร จีโอที  ซอยรัชประชา 4 (รัชดาภิเษก 29) 

  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  10900  โทรศพัท ์(02) 556-1533-38 โทรสาร (02) 911-1700 

 

วนัที ่ 23  กรกฎาคม  2562 
 

เรียน     ผู้ปกครองและนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลอืกนักเรียนทุนแลกเปลีย่นทุกท่าน รุ่นที ่19 

 

             ตามท่ีบุตร / ธิดา ของท่านผา่นการทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษเพ่ือสมคัรเขา้รับทุนนกัเรียนแลกเปล่ียน เอ วาย ซี 

ประเทศไทย แลว้นั้น ท่านจึงมีสิทธ์ิท่ีจะลงทะเบียนเขา้รับทุนตามระเบียบของโครงการดงัน้ี 

 

ทุนสมทบโครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน  18   ประเทศ  ดังนี ้
 

• ประเทศสหรัฐอเมริกา ค่าเข้าร่วมโครงการ       388,000    บาท (ไม่รวมค่าวซ่ีาและค่าตัว๋เคร่ืองบนิ) 165    ทุน 

• ประเทศองักฤษ  ค่าเข้าร่วมโครงการ       688,000    บาท (ไม่รวมค่าตัว๋เคร่ืองบนิ)  10     ทุน  

• ประเทศแคนาดา   ค่าเข้าร่วมโครงการ       698,000    บาท (ไม่รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน )  15 ทุน 

• ประเทศนิวซีแลนด์  ค่าเข้าร่วมโครงการ       558,000    บาท (รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน )   2 ทุน 

• ประเทศออสเตรเลยี ค่าเข้าร่วมโครงการ       558,000    บาท (รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน )   1 ทุน 

• ประเทศเยอรมน ี  ค่าเข้าร่วมโครงการ       458,000    บาท (รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน )  15 ทุน 

• ประเทศสวติเซอร์แลนด์  ค่าเข้าร่วมโครงการ       458,000    บาท  (รวมค่าตัว๋เคร่ืองบนิ)   2 ทุน 

• ประเทศเนเธอร์แลนด์ ค่าเข้าร่วมโครงการ       458,000     บาท(รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน )   1 ทุน 

• ประเทศสวเีดน  ค่าเข้าร่วมโครงการ       458,000     บาท (รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน )   2 ทุน 

• ประเทศนอร์เวย์  ค่าเข้าร่วมโครงการ       458,000     บาท(รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน )   2 ทุน 

• ประเทศฟินแลนด์  ค่าเข้าร่วมโครงการ       458,000     บาท(รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน )   1 ทุน 

• ประเทศฝร่ังเศส   ค่าเข้าร่วมโครงการ       458,000     บาท (รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน )   5 ทุน 

• ประเทศเซาท์แอฟริกา ค่าเข้าร่วมโครงการ       458,000     บาท (รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน )  10 ทุน 

• ประเทศอติาล ี  ค่าเข้าร่วมโครงการ       498,000    บาท (รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน)   1 ทุน 

• ประเทศสเปน   ค่าเข้าร่วมโครงการ        538,000    บาท(รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน)   1 ทุน 

• ประเทศเดนมาร์ก  ค่าเข้าร่วมโครงการ       458,000     บาท(ร่วมค่าตัว๋เคร่ืองบิน)   2 ทุน 

• ประเทศญี่ปุ่ น  ค่าเข้าร่วมโครงการ       498,000     บาท(รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน )   5 ทุน 

• ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี      

                        - เมอืงสือเจยีจวง   ค่าเข้าร่วมโครงการ       358,000     บาท (รวมค่าตัว๋เคร่ืองบนิ )  10 ทุน 

 

ขั้นที ่1 วนัท่ี 23 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2562 นาํใบแสดงผลการเรียนยอ้นหลงั 3 ปี หรือ แฟกซ์มาท่ี AYC หมายเลข 02-911-1700 

หรือ E-mail :  ayc.exchange@aycthailand.com   เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ี หรือ อาจารยป์ระสานงานประเมินเกรดเฉล่ียตามคุณสมบติั 

5 วชิาหลกั (คณิตศาสตร์, วทิยาศาสตร์, ภาษาองักฤษ , สงัคมศาสตร์ และภาษาไทย)    ตอ้งเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ 2.30   สาํหรับวชิา

ภาษาองักฤษตอ้งมีคะแนนเฉล่ีย 2.50   ข้ึนไป      นักเรียนทีส่มคัรจะต้องมอีายุไม่ตํา่กว่า 15 ปี และไม่เกนิ 18 ปี  ณ วนัเดนิทาง  

( นับถึงวนัที ่ 1 มถุินายน 2563 )   สาํหรับประเทศองักฤษ นอร์เวย ์สวเีดน ฟินแลนด ์และเดนมาร์ก นกัเรียนตอ้งมีอาย ุ16 ปี 

บริบูรณ์ ในเดือนสิงหาคม 2563 
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โดยชําระเงนิลงทะเบียน  จาํนวน  50,000  บาท  ผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย  ช่ือบญัชี  บจก.ไอซีอเีอส (ประเทศไทย) สาขา

วงศ์สว่าง  ทาวน์เซ็นเตอร์  เลขทีบ่ัญชี  038-3-77448-9  และแฟกซ์ใบนาํฝาก (Pay –in Slip)  มาท่ีเบอร์  02-911-1700  หรือ 

E-mail : ayc.exchange@aycthailand.com  พร้อมระบุขอ้มูลดงัน้ี  1.  เขียนช่ือ – นามสกลุ  2. เลขท่ีบตัรประชาชน 3. ประเทศท่ี

เขา้ร่วมโครงการ   4. ท่ีอยูใ่นการจดัส่งเอกสารใบสมคัร   5.  เบอร์ติดต่อกลบั   หรือชาํระโดยเงินสดได ้ณ สาํนกังาน AYC  

 

ขั้นที ่2 ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกท่าน   เข้าร่วมประชุมช้ีแจงรายละเอยีดของโครงการนกัเรียนทุนแลกเปลีย่น  1 ปี

การศึกษา    ในวนัอาทติย์ที ่  11 สิงหาคม 2562 เวลา  8.30 น.  –  16.00  น.   ณ  โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ (ฝ่ังตรงข้าม

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน)   กาํหนดตามเอกสารแนบด้านหลงั 

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูป้กครอง และนกัเรียน เขา้ร่วมฟังการแนะนาํรายละเอียดของโครงการเพ่ือทาํความเขา้ใจในการรับทุน 

พร้อมเปิดใหช้าํระเงินลงทะเบียน จาํนวน 50,000 บาท    หรือหากท่านไดช้าํระเงินเรียบร้อยแลว้ ใหน้าํหลกัฐานการชาํระเงินมายืน่กบั

เจา้หนา้ท่ี เอ วาย ซี  เพ่ือจะดาํเนินการจดัส่งใบสมคัรฉบบัภาษาองักฤษใหท่้านทางไปรษณีย ์ต่อไป  

 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

                   ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                  ( นางศิริพร   สาคเรศ ) 

                                               ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

               โครงการแลกเปล่ียนภาษาและวฒันธรรม เอวายซี ประเทศไทย 

  

 

 

 

ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่
      

       คุณสนัสนีย ์    (จ๊ิบ)               081-950-2268            

       คุณนฤทยั        (กั้ง)                088-214-4194        

       คุณศิริพร         (อ๊ีด)               099-556-6994     

       โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวฒันธรรม  AYC  ประเทศไทย  

                   เบอร์โทร     02-556-1533-38   
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กาํหนดการประชุมช้ีแจงรายละเอยีด 

โครงการแลกเปลีย่นภาษาและวฒันธรรม AYC ประเทศไทย รุ่นที่ 19  

วนัอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 – 16.00 น. 

ณ  โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ (ตรงข้ามมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน) 
  

 
 
 

เวลา กจิกรรม 

08.30 น. – 09.00 น.   ลงทะเบียน ( พร้อมรับเอกสาร และ ของท่ีระลึก ) 

09.00 น. – 10.30 น. 

 

 คุณสั่งการ อํ่าสาํอางค ์ ผูอ้าํนวยการโครงการแลกเปล่ียนภาษาและวฒันธรรม 

      เอวายซี โดย ไอซีอีเอส (ประเทศไทย)  

- กล่าวเปิดงาน  ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ  

10.30 น. – 11.00 น.  พกั *** รับประทานอาหารว่าง***  

11.00 น. – 11.30 น.  นักเรียนทีเ่คยเดินทาง USA + CANADA  มาแบ่งปันประสบการณ์ 

11.30 น. – 12.00 น.  อาจารยอ์าสาสมคัรท่ีมีประสบการณ์ มาแบ่งปันประสบการณ์ 

 นักเรียนทีเ่คยเดินทาง JAPAN + CHINA มาแบ่งปันประสบการณ์ 

12.00 น . – 13.00 น.  พกั *** ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องรวยเงิน *** 

13.00 น. – 13.30 น.   ผูป้กครองท่ีเคยมีประสบการณ์ นาํบุตรหลานเขา้ร่วมโครงการ  

 นักเรียนทีเ่คยเดินทาง AUSTRALIA +  NEW ZEALAND มาแบ่งปันประสบการณ์ 

13.30 น.– 14.00 น.   นักเรียนทีเ่คยเดินทาง SOUTH AFRICA มาแบ่งปันประสบการณ์ 

14.00 น. – 14.30 น.   นักเรียนทีเ่คยเดินทาง FRANCE + GERMANY + UK + SCANDINAVIA 

       มาแบ่งปันประสบการณ์ 

14.30 น. – 15.00 น.  พกั *** รับประทานอาหารว่าง*** 

15.00 น. – 16.00 น.  ร่วมรับชมนิทรรศการของแต่ละประเทศ /// พร้อมซกัถามขอ้ขอ้งใจต่างๆ  

       กบันกัเรียนท่ีเคยมีประสบการณ์การเดินทางของแต่ละประเทศ 

 

หมายเหตุ    

***สามารถลงทะเบียน 50,000  บาท ไดต้ลอดระยะเวลาการจดังาน 

***กาํหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

 

 

 



                                                                                        

             AYC by International Cultural Exchange Services (Thailand) 
 

 

       แผนที่โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ (ตรงข้ามมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน) 


	ขั้นตอนการรับทุนประกาศผลสอบ รุ่น  19
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