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AYC Intercultural Programs Thailand 

โครงการแลกเปลีย่นภาษา และวฒันธรรม เอ วาย ซี ประเทศไทย 

               โครงการทุนแลกเปลีย่นเยาวชนไทยนานาชาต ิ 1   ปีการศึกษา    

        ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา   องักฤษ     นิวซีแลนด์      แคนาดา  ออสเตรเลยี 

เยอรมนี  สวติเซอร์แลนด์  เนเธอร์แลนด์  นอร์เวย์   สวเีดน   ฟินแลนด์   ฝร่ังเศส   

 อติาล ีสเปน เดนมาร์ก  เซาท์แอฟริกา    ญีปุ่่น    

 และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี 

โครงการทุนแลกเปลี่ยนเยาวชนหน่ึงปีการศึกษา   

One Academic Year Student Exchange Program 

วตัถุประสงค์ 

 โครงการทุนแลกเปล่ียนเยาวชนไทย – นานาชาติ 1 ปีการศึกษา  มีจุดมุ่งหมายท่ีจะเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน

ท่ีผา่นการคดัเลือกเป็นตวัแทนเยาวชนไทยในฐานะยวุทูต เดินทางไปศึกษาและพาํนกัอยูก่บัครอบครัวอุปถมัภเ์ป็น

ระยะเวลา  1  ปีการศึกษา  ณ  นานาประเทศเจา้ภาพ 17 ประเทศทัว่โลก คือ  ประเทศสหรัฐอเมริกา   ประเทศ

นิวซีแลนด ์    ประเทศองักฤษ  ประเทศแคนาดา  ประเทศออสเตรเลีย   ประเทศเยอรมนี ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ประเทศเนเธอร์แลนด ์  ประเทศนอร์เวย ์  ประเทศสวเีดน  ประเทศฟินแลนด ์ ประเทศฝร่ังเศส  ประเทศอิตาลี 

ประเทศสเปน ประเทศเดนมาร์ก  ประเทศเซาทแ์อฟริกา  ประเทศญ่ีปุ่น  และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

เป็นการเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไทยไดมี้ทางเลือกทางการศึกษา เพื่อพฒันาใหเ้ป็นผูน้าํระดบันานาชาติซ่ึงตอ้งมี

ศกัยภาพในการใชภ้าษาองักฤษหรือภาษาของประเทศเจา้ภาพอยา่งดียิง่ 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 การเป็นนกัเรียนทุนแลกเปล่ียนฯ  เป็นเกียรติประวติัท่ีดีงามแก่นกัเรียน  ซ่ึงเยาวชนจะไดรั้บการพฒันา

ทกัษะ ความรู้ ความสามารถในทุกๆ ดา้น รวมถึงค่านิยมส่วนบุคคล โดยเยาวชนจะตอ้งศึกษาวฒันธรรม และวิถี

ชีวิตความเป็นอยูจ่นสามารถปรับตนเองให้ศึกษาและอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคมที่มีความแตกต่างในหลายๆ

ดา้น ไดอ้ย่างมีความสุข และจะพฒันาความสามารถในการใช้ภาษาไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ ส่งผลให้นกัเรียนท่ี

ประสบความสําเร็จกลบัมามีทกัษะ ประสบการณ์ และมีความสามารถเป็นท่ีตอ้งการทั้งในองค์กรภาครัฐ และ

ภาคเอกชน เป็นอยา่งดียิง่ 

ลกัษณะของทุน 

1. เขา้ศึกษาระดบัมธัยมปลายในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ( High School ) ในเมืองต่าง ๆ ของ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศนิวซีแลนด ์ประเทศองักฤษ ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย  

ประเทศเยอรมนั ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ประเทศเนเธอร์แลนด์   ประเทศนอร์เวย ์ ประเทศสวีเดน  

ประเทศฟินแลนด ์  ประเทศฝร่ังเศส    ประเทศอิตาลี    ประเทศสเปน  ประเทศเดนมาร์ก   

ประเทศเซาทแ์อฟริกา  ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2. นกัเรียนแลกเปล่ียนจะไดรั้บการอุปถมัภ์เสมือนสมาชิกของคนหน่ึงของครอบครัวจากอาสาสมคัร

ของประเทศอุปถมัภ ์

3. นกัเรียนแลกเปล่ียนจะไดเ้รียนรู้ และร่วมกิจกรรมในโรงเรียนอุปถมัภ์เสมือนเป็นนกัเรียนในระดบั    

มธัยมศึกษาคนหน่ึงของโรงเรียนระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 

4. นักเรียนแลกเปล่ียนจะได้มีโอกาสนาํวฒันธรรมของประเทศไทยไปเผยแพร่ให้กบัประชาชนใน

ประเทศอุปถมัภต์ามโอกาสอนัควร ส่งผลใหช้าวต่างชาติไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัประเทศไทยมากข้ึนอีกทั้ง

ยงั การเรียนรู้วฒันธรรมของประเทศอุปถมัภน์ั้นๆ ดว้ย 

5. นกัเรียนแลกเปล่ียนสามารถเทียบโอนชั้นเรียนได้ โดยจะตอ้งนาํผลการเรียน หรือผลประเมินจาก

โรงเรียนอุปถมัภม์าดาํเนินการตามหลกัเกณฑข์องกระทรวงศึกษาธิการ (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของ

โรงเรียนท่ีนกัเรียนสังกดั) 

6. ปฏิบติัตามกฎระเบียบของ AYC   และองคก์รในประเทศอุปถมัภอ์ยา่งเคร่งครัด 
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ประเทศอุปถมัภ์ 

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา      เดินทางเดือนสิงหาคม       ปี  2563 ระยะเวลา   1  ปีการศึกษา 

2. ประเทศองักฤษ                เดินทางเดือนกันยายน        ปี  2563 ระยะเวลา   1   ปีการศึกษา  

3. ประเทศนิวซีแลนด์           เดินทางเดือนมกราคม       ปี   2563 ระยะเวลา    1  ปีการศึกษา 

4. ประเทศแคนาดา               เดินทางเดือนสิงหาคม       ปี  2563 ระยะเวลา  1  ปีการศึกษา 

5. ประเทศออสเตรเลยี          เดินทางเดือนกรกฎาคม     ปี  2563 ระยะเวลา  1  ปีการศึกษา 

6. ประเทศเยอรมนี               เดินทางเดือนสิงหาคม       ปี  2563 ระยะเวลา  1  ปีการศึกษา 

7. ประเทศสวติเซอร์แลนด์   เดินทางเดือนสิงหาคม       ปี 2563 ระยะเวลา  1   ปีการศึกษา 

8. ประเทศเนเธอร์แลนด์      เดินทางเดือนสิงหาคม        ปี  2563 ระยะเวลา    1  ปีการศึกษา 

9. ประเทศนอร์เวย์               เดินทางเดือนกันยายน        ปี  2563 ระยะเวลา    1  ปีการศึกษา 

10. ประเทศสวเีดน                เดินทางเดือนสิงหาคม        ปี  2563 ระยะเวลา    1  ปีการศึกษา 

11. ประเทศสวเีดน                เดินทางเดือนสิงหาคม        ปี  2563 ระยะเวลา    1  ปีการศึกษา 

12. ประเทศฝร่ังเศส              เดินทางเดือนกนัยายน         ปี  2563 ระยะเวลา    1  ปีการศึกษา 

13. ประเทศเซาท์แอฟริกา     เดินทางเดือนกรกฎาคม       ปี  2563 ระยะเวลา   1   ปีการศึกษา 

14. ประเทศอติาล ี                 เดินทางช่วงเดือนสิงหาคม   ปี  2563 ระยะเวลา   1   ปีการศึกษา   

15. ประเทศสเปน                 เดินทางช่วงเดือนสิงหาคม    ปี  2563 ระยะเวลา   1   ปีการศึกษา 

16. ประเทศเดนมาร์ก           เดินทางช่วงเดือนสิงหาคม    ปี 2563 ระยะเวลา   1   ปีการศึกษา   

17. ประเทศญีปุ่่ น                 เดินทาง 2 ช่วงเวลา  ระยะเวลา   1  ปีการศึกษา 

- ช่วงที ่1  เดือนพฤษภาคม 2563  -    ช่วงที ่2  เดือนสิงหาคม 2563 

18. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   เดินทางเดือนสิงหาคม  ปี 2563   ระยะเวลา   1  ปีการศึกษา 

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

1. ผูส้มคัรตอ้งมีอายไุม่ต ํ่ากวา่ 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี  ณ วนัเดินทาง  (นบัถึงวนัท่ี 1 มิถุนายน 2563)  

หมายเหตุในแต่ละประเทศอายขุองผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีขอ้จาํกดัไม่เท่ากนัโปรดสอบถามเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง    

2. กาํลงัศึกษาอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3, 4, 5 หรือเทียบเท่า ไม่รับนกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยูม่ธัยมศึกษา ปีท่ี 6

หรือจบการศึกษาแลว้ 

3. เป็นผูท่ี้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจาํตวัทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็น

พาหะของโรคใด ๆ ท่ีจะเป็นอุปสรรคในการเขา้ร่วมโครงการ และตอ้งฉีดวคัซีนทุกประเภทท่ีประเทศ

อุปถมัภก์าํหนดใหค้รบถว้น 
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4. ผูส้มคัรท่ีเป็นโรคภูมิแพ ้สุนขั และแมว  ไม่สามารถสมคัรเขา้รับทุน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

5. ตอ้งมีทกัษะความรู้ ความสามารถดา้นการ ฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษาองักฤษ หรือภาษาของประเทศ

อุปถมัภน์ั้นๆ ในระดบัดี 

6. เป็นผูมี้ความประพฤติดี และมีความเขา้ใจในการใชชี้วิตการเป็นนกัเรียนแลกเปล่ียนในต่างแดน 

7. สามารถเรียนรู้และใชชี้วติอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี  

8. มีความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ และสามารถปรับตวัไดดี้ภายใตก้ฎระเบียบของ AYC และ

มูลนิธิ หรือองคก์ร ในต่างประเทศ  (ขอ้น้ีสาํคญัมาก) 

9. ประเทศนิวซีแลนด์ ผูส้มคัรตอ้งมีอาย ุ15 ปี ก่อนเดือนธนัวาคม 2562 และปัจจุบนักาํลงัศึกษาอยูร่ะดบัชั้น ม.4 

10.  ประเทศองักฤษ  ประเทศนอร์เวย์ ประเทศสวเีดน ประเทศฟินแลนด์ และประเทศเดนมาร์ก ผูส้มคัรตอ้ง

มีอายไุม่ต ํ่ากวา่ 16 ปี ณ วนัเดินทางในเดือนสิงหาคม 2563 

11. ประเทศองักฤษ ผูส้มคัรตอ้งผา่นการทดสอบ IELTS ดงัน้ี  

• ประเทศองักฤษ สอบ IELTS Academic  สาํหรับขอวซ่ีา UKVI  (คนละประเภทกบัสอบ IELTS 

ทัว่ไป) และผา่นดว้ยระดบัคะแนน 5.5 ทุกทกัษะ (ฟัง พดู อ่าน เขียน)  

12. ผูท่ี้จะรับทุนนกัเรียนแลกเปล่ียน จะตอ้งมีผลการเรียนยอ้นหลงั 3 ปี เกรดเฉล่ีย 2.3 ข้ึนไป ในรายวชิาหลกั 

คือ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย และวชิาภาษาองักฤษ ตอ้งไดเ้กรด

เฉล่ีย 2.5  ข้ึนไป    และไม่มี 0 ในทุกรายวชิา 

13. ประเทศเยอรมนี ผูส้มคัรตอ้งผา่นการสอบวดัระดบัภาษากบัสถาบนัภาษาท่ีรองรับ อยา่งตํ่าในระดบั A2 

ก่อนเดินทางไปยงัประเทศอุปถมัภ ์ 

14. ประเทศฝร่ังเศส ผูส้มคัรตอ้งผา่นการสอบวดัระดบัภาษากบัสถาบนัภาษาท่ีรองรับ อยา่งตํ่าในระดบั A2 

ก่อนเดินทางไปยงัประเทศอุปถมัภ ์

15. ประเทศอติาล ี ประเทศสเปน ตอ้งมีพื้นฐานภาษาอยา่งนอ้ย 1 ปี ก่อนเดินทาง (สามารถใชใ้บรับรองการ

เรียนภาษาจากสถาบนัสอนภาษาได)้  

16. ประเทศเดนมาร์ก ประเทศนอร์เวย์ ประเทศสวเีดน  ประเทศฟินแลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูเ้ขา้ร่วมโครงการตอ้งมีทกัษะความรู้ ความสามารถในการ ฟัง พดู 

อ่าน เขียนภาษาประจาํชาตินั้นๆไดใ้นดี และสามารถพฒันาได ้

17. ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการตอ้งมีพื้นฐานภาษาเยอรมนัอยา่งนอ้ย 1-2 ปี (ก่อนเขา้โครงการ) 

18. ประเทศญีปุ่่ น ตอ้งมีพื้นฐานภาษาในระดบัดี ตอ้งเรียนภาษาญ่ีปุ่นมาแลว้อยา่งนอ้ย 1 ปี 

        และตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนั หรือมีผลการเรียน (Transcript) ภาษาญ่ีปุ่นจากโรงเรียนและมี 

        ผลการสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่น  (JLPT) ระดบั N 4  ข้ึนไป   
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เงนิสมทบทุน 

 โครงการทุนนกัเรียนแลกเปล่ียนเยาวชนไทย – นานาชาติ 1 ปีการศึกษา มีลกัษณะเป็นทุนสมทบโดย

ผูป้กครองจะตอ้งมีส่วนร่วมในการใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่บุตร – ธิดาของท่าน ดงัน้ี  

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา  เงินสมทบทุนจาํนวน  388,000  บาท  (ไม่รวมค่าตัว๋เคร่ืองบินและค่าวซ่ีา)   

  **เน่ืองจากค่าตัว๋เคร่ืองบินมีปัญหาข้ึนราคามาก ซ่ึงมีสาเหตุจากราคานํ้ามนั AYC จึงแยกค่าตัว๋เคร่ืองบิน 

ออกจากเงินสมทบซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบในเดือนมีนาคมปี 2563 (โดยในปี 2562 ค่าบริการวซ่ีา และค่าตัว๋

เคร่ืองบินของประเทศสหรัฐอเมริกา เฉล่ียอยูท่ี่ราคา 120,000 บาท) กาํหนดการชาํระเงินสมทบทุนเป็น 4 

งวด ดงัน้ี 

งวดที ่1  ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท ภายในวนัท่ี 18 สิงหาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน)   

งวดที ่ 2  ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 138,000 บาท ชาํระพร้อมส่งใบสมคัรเบ้ืองตน้ ภายในเดือนกนัยายน  

งวดที ่ 3   ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน  200,000 บาท  ในเดือนตุลาคม      

งวดที ่ 4   ชาํระเงินค่าธรรมเนียมและค่าดาํเนินการในการขอวซ่ีา และค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ประมาณ      

               120,000 บาท ในเดือนมีนาคม (หากมีการเปลีย่นแปลงราคาจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า) 

    2.   ประเทศสหราชอาณาจักร (องักฤษ)   เงินสมทบทุนจาํนวน  688,000 บาท   (ไม่รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน) 

ระยะเวลาการเขา้ร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา  กาํหนดการชาํระเงินสมทบทุนเป็น 4 งวด  ดงัน้ี    (ผู้สมัคร

ต้องผ่านการสอบ IELTS  ด้วยระดับคะแนน   5.5 ) 

งวดที ่1  ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท ภายในวนัท่ี 18 สิงหาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน)   

             งวดที ่2   ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 200,000 บาท   กาํหนดชาํระเดือนตุลาคม 

           งวดที ่3   ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 200,000 บาท   กาํหนดชาํระเดือนมกราคม 

            งวดที ่4   ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน  238,000  บาท  กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 

3. ประเทศนิวซีแลนด์   เงินสมทบทุนจาํนวน  558,000 บาท   (รวมค่าวีซ่า และตั๋วเคร่ืองบิน)  

กาํหนดการชาํระเงินสมทบทุนเป็น 3 งวด ดงัน้ี  (ถ้านักเรียนถอนตัวหรือยกเลิกโครงการในระหว่างการ

ดําเนินการขอรับทุน ทาง เอวายซี ประเทศไทย ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด) 

งวดที ่1   ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000  บาท   ภายในวนัท่ี 18 สิงหาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน)   

งวดที ่2   ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน  254,000  บาท   กาํหนดชาํระเดือนกนัยายน 

งวดที ่3   ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน  254,000  บาท   กาํหนดชาํระเดือนพฤศจิกายน 
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4. ประเทศแคนาดา เงินสมทบทุน 698,000 บาท (ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน)  กาํหนดการชาํระเงินสมทบทุน

เป็น4 งวด ดงัน้ี 

งวดที ่1  ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท ภายในวนัท่ี 18 สิงหาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน)   

งวดที ่2  ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน  200,000  บาท กาํหนดชาํระเดือนตุลาคม 

งวดที ่3  ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน  200,000 บาท กาํหนดชาํระเดือนมกราคม 

งวดที ่4  ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน  248,000  บาท กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 

 

5. ประเทศออสเตรเลีย   เงินสมทบทุนจาํนวน  558,000 บาท   (รวมค่าวีซ่า และตั๋วเคร่ืองบิน)  

กาํหนดการชาํระเงินสมทบทุนเป็น 3 งวด ดงัน้ี  (ถ้านักเรียนถอนตัวหรือยกเลิกโครงการในระหว่างการ

ดําเนินการขอรับทุน ทาง เอวายซี ประเทศไทย ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด) 

งวดที ่1   ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000  บาท   ภายในวนัท่ี 18 สิงหาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน)   

งวดที ่2   ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน  254,000  บาท   กาํหนดชาํระเดือนตุลาคม 

งวดที ่3   ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน  254,000  บาท   กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 

6. ประเทศเยอรมนี  เงินสมทบทุนจาํนวน  458,000  บาท  (รวมค่าวซ่ีา และตัว๋เคร่ืองบิน) กาํหนดการ

ชาํระเงินสมทบทุนเป็น 3  งวด  ดงัน้ี 

งวดที ่1  ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท ภายในวนัท่ี 18 สิงหาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน)   

            งวดที ่2  ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 204,000 บาท กาํหนดชาํระเดือนตุลาคม 

งวดที ่3  ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 204,000 บาท กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 
 

7. ประเทศสวติเซอร์แลนด์ เงินสมทบทุนจาํนวน  458,000  บาท  (รวมค่าวซ่ีา และตัว๋เคร่ืองบิน) 

กาํหนดการชาํระเงินสมทบทุนเป็น 3  งวด  ดงัน้ี 

งวดที ่1  ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท ภายในวนัท่ี 18 สิงหาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน)   

             งวดที ่2  ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน  204,000  บาท กาํหนดชาํระเดือนตุลาคม 

งวดที ่3  ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน  204,000  บาท กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 
 

8. ประเทศเนเธอร์แลนด์   เงินสมทบทุนจาํนวน 458,000  บาท  (รวมค่าวซ่ีา และตัว๋เคร่ืองบิน)    

กาํหนดชาํระเงินสมทบทุนเป็น 3  งวด  ดงัน้ี 

งวดที ่1 ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท ภายในวนัท่ี 18 สิงหาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน)   

งวดที ่2 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 204,000 บาท  กาํหนดชาํระเดือนตุลาคม 

งวดที ่3 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 204,000 บาท กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 
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9. ประเทศนอร์เวย์  เงินสมทบทุนจาํนวน  458,000  บาท  (รวมค่าวซ่ีา และตัว๋เคร่ืองบิน) กาํหนดการ

ชาํระเงินสมทบทุนเป็น 3  งวด  ดงัน้ี 

งวดที ่1 ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท ภายในวนัท่ี 18 สิงหาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน)   

งวดที ่2 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 204,000 บาท กาํหนดชาํระเดือนตุลาคม 

งวดที ่3 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 204,000 บาท กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 

 

10. ประเทศสวเีดน   เงินสมทบทุนจาํนวน  458,000  บาท  (รวมค่าวซ่ีา และตัว๋เคร่ืองบิน) กาํหนดชาํระ

เงินสมทบทุนเป็น 3  งวด  ดงัน้ี 

งวดที ่1 ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท  ภายในวนัท่ี 18 สิงหาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน)   

งวดที ่2 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 204,000 บาท  กาํหนดชาํระเดือนตุลาคม 

งวดที ่3 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 204,000 บาท  กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 
 

11.   ประเทศฟินแลนด์  เงินสมทบทุนจาํนวน  458,000  บาท  (รวมค่าวซ่ีา และตัว๋เคร่ืองบิน) กาํหนดการ

ชาํระเงินสมทบทุนเป็น 3  งวด  ดงัน้ี 

งวดที ่1 ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท  ภายในวนัท่ี 18 สิงหาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน)   

งวดที ่2 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน  204,000 บาท  กาํหนดชาํระเดือนตุลาคม 

งวดที ่3 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน  204,000 บาท  กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 
 

12. ประเทศฝร่ังเศส   เงินสมทบทุนจาํนวน  458,000  บาท  (รวมค่าวซ่ีา และตัว๋เคร่ืองบิน) กาํหนดการ

ชาํระเงินสมทบทุนเป็น 3  งวด  ดงัน้ี 

งวดที ่1 ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท  ภายในวนัท่ี 18 สิงหาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน)   

งวดที ่2 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน  204,000 บาท  กาํหนดชาํระเดือนตุลาคม 

งวดที ่3 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน  204,000 บาท  กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 
 

13. ประเทศเซาท์แอฟริกา  เงินสมทบทุนจาํนวน 458,000  บาท  (รวมค่าวซ่ีา และตัว๋เคร่ืองบิน) 

กาํหนดการชาํระเงินสมทบทุนเป็น 3  งวด  ดงัน้ี 

งวดที ่1 ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท ภายในวนัท่ี 18 สิงหาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน)   

งวดที ่2 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 204,000 บาท  กาํหนดชาํระเดือนตุลาคม 

งวดที ่3 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 204,000 บาท  กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 
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14. ประเทศอติาล ี เงินสมทบทุนจาํนวน  498,000  บาท  (รวมค่าวซ่ีา และตัว๋เคร่ืองบิน) กาํหนดการชาํระ

เงินสมทบทุนเป็น 3  งวด  ดงัน้ี 

งวดที ่1 ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท ภายในวนัท่ี 18 สิงหาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน)   

งวดที ่2 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 224,000 บาท   กาํหนดชาํระเดือนตุลาคม 

งวดที ่3 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 224,000 บาท   กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 

 

15. ประเทศสเปน  เงินสมทบทุนจาํนวน  538,000  บาท  (รวมค่าวซ่ีา และตัว๋เคร่ืองบิน) กาํหนดการชาํระ

เงินสมทบทุนเป็น 3  งวด  ดงัน้ี 

งวดที ่1 ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท  ภายในวนัท่ี 18 สิงหาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน)   

งวดที ่2 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 244,000 บาท   กาํหนดชาํระเดือนตุลาคม 

งวดที ่3 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 244,000 บาท   กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 
 

16. ประเทศเดนมาร์ก  เงินสมทบทุนจาํนวน  458,000  บาท  (รวมค่าวซ่ีา และตัว๋เคร่ืองบิน) กาํหนดการ

ชาํระเงินสมทบทุนเป็น 3  งวด  ดงัน้ี 

งวดที ่1 ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท ภายในวนัท่ี 18 สิงหาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน)   

งวดที ่2 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 204,000 บาท   กาํหนดชาํระเดือนตุลาคม 

งวดที ่3 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 204,000 บาท   กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 
 

17. ประเทศญี่ปุ่ น   เงินสมทบทุนจาํนวน  498,000  บาท  (รวมค่าวซ่ีา และตัว๋เคร่ืองบิน)  กาํหนดการ

ชาํระเงินสมทบทุนเป็น  3  งวด ดงัน้ี 

     งวดที ่1 ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000  บาท ภายในวนัท่ี 18 สิงหาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน)   

งวดที ่2 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน   224,000 บาท  กาํหนดชาํระเดือนตุลาคม 

งวดที ่3 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน   224,000  บาท  กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 
 

18. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  เงินสมทบทุนจาํนวน  358,000   บาท (รวมค่าวีซ่า และค่า

เคร่ืองบิน)  กาํหนดชาํระเงินสมทบทุนเป็น 3 งวด ดงัน้ี    

งวดที ่1 ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท ภายในวนัท่ี 18 สิงหาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน)   

งวดที ่2 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 154,000 บาท  กาํหนดชาํระเดือนตุลาคม 

งวดที ่3 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 154,000 บาท  กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 

 
 



          

 

9 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมรับทุนนักเรียนแลกเปลีย่น AYC 

  ข้ันที ่1    กรอกใบสมคัรของ AYC โดยมีผูป้กครองลงนามรับรอง แลว้ส่งใหศู้นยส์อบโรงเรียนของท่าน พร้อม  

ชาํระเงินค่าสมคัรสอบจาํนวน 200 บาท โดยมอบให้อาจารยอ์าสาสมคัร AYC ท่ีโรงเรียนของท่าน หรือสมคัรได้

ท่ี AYC โดยตรง หรือกรอกออนไลน์ ท่ี  http://www.aycthailand.com/news-and-activities/1-18/  

  ข้ันที ่2  AYC  ทาํการทดสอบ English Placement Test  พร้อมกนัทัว่ประเทศ  หรือในวนัท่ีโรงเรียนศูนย์

ประสานงานกาํหนด สาํหรับในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จดัสอบท่ีศูนยส์อบส่วนกลาง โรงเรียนสายปัญญา ใน

พระบรมราชินูปถมัภ ์ (ใกลส้ถานีรถไฟหวัลาํโพง)  ในวนัอาทิตยท่ี์  7 กรกฎาคม 2562  เวลา  9.00 น. -  10.30 น.  

ข้ันที ่3 AYC จะประกาศผลสอบทาง Internet (www.aycthailand.com) หรือ โทรมาสอบถามทางโทรศพัทไ์ด ้

ท่ีเบอร์ 02 – 5561533 - 38  ต่อ 740 ,725 ,730 ,732  และ จะประกาศผลสอบท่ีโรงเรียนของท่าน  ในวนัท่ี  25

กรกฎาคม 2562  และผูท่ี้ผา่นการสอบจะไดรั้บหนงัสือยนืยนัทางไปรษณีย ์ หรือทางศูนยป์ระสานงาน AYC ทัว่

ประเทศ อีกดว้ย 

ข้ันที ่4 นาํใบแสดงผลการเรียนยอ้นหลงั 3 ปี ใหอ้าจารยอ์าสาสมคัรประจาํศูนยป์ระสานงาน หรือแฟกซ์    ผล

การเรียนยอ้นหลงั 3 ปี มาท่ีเบอร์ 02 911-1700 หรือ อีเมล์ ayc.exchange@aycthailand.com เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ี AYC 

ตรวจสอบวา่ท่านมีคุณสมบติัครบตามเกณฑห์รือไม่ 

ข้ันที ่5 AYC  จดัใหมี้การช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ ในวนัอาทิตยท่ี์  18 สิงหาคม  2562   ณ     อาคารนนัท

อุทยานสโมสร  (ถนนอิสรภาพ)  พร้อมชาํระเงินลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการจาํนวน 50,000  บาท (หา้หม่ืนบาท

ถว้น) ทั้งน้ีท่านสามารถชาํระเงินลงทะเบียนผา่นการชาํระดว้ย เงินสด หรือเช็คธนาคาร ตัว๋แลกเงิน  ในวนั

ดงักล่าว หรือชาํระดว้ยวธีิการโอนเงินเขา้บญัชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาวงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์  ช่ือบัญชี  

บจก.ไอซีอเีอส (ประเทศไทย)  เลขที ่  038-3-77448-9  และ แฟกซ์ใบนาํฝาก   (Pay-in Slip)  พร้อมระบุช่ือและท่ี

อยูแ่ละเลขประจาํตวัประชาชนของนกัเรียน ส่งมาท่ี AYC เบอร์แฟกซ์ 02-911-1700 หรือ อีเมล ์

ayc.exchange@aycthailand.com 

ข้ันที ่6  ชําระเงินเงินค่าเข้าร่วมโครงการงวดที ่2  ของประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในวันที ่18 กนัยายน 2562 

ข้ันที ่ 7 จดัใหมี้คอร์สเสริมฝึกอบรมภาษาเพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนโดยอาจารยเ์จา้ของภาษา ซ่ึงมีระยะเวลา

ในการเขา้คอร์สฝึกอบรม แบ่งเป็น 2 ช่วง ดงัน้ี   

 ช่วงท่ี 1 ระหวา่งวนัท่ี   1-6    ตุลาคม  2562 

 ช่วงท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี   7-12  ตุลาคม  2562   (สถานท่ีในการฝึกอบรมจะแจง้ในภายหลงั) 

ข้ันที ่8 ระหวา่งวนัท่ี 1 – 15  ตุลาคม    2562  ใหน้กัเรียนส่งใบสมคัร ใหเ้จา้หนา้ท่ี   AYC ตรวจสอบ 

ใบสมคัรใหมี้ขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ และถ่ายสาํเนา Passport มาดว้ย เพื่อ AYC จะนาํส่งใบสมคัรของนกัเรียน

ส่งไปยงัประเทศอุปถมัภ ์ 

http://www.aycthailand.com/news-and-activities/1-18/
mailto:ayc.exchange@aycthailand.com
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ข้ันที ่9   เดือนธนัวาคม   2562  ขอวซ่ีาประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเตรียมตวัเดินทาง 

ข้ันที ่10  เดือนมกราคม  2563  ปฐมนิเทศนกัเรียนทุน AYC ประเทศนิวซีแลนด ์  เพื่อเตรียมตวัเดินทาง 

ข้ันที่ 11  เดือนมีนาคม 2563 AYC จดัประชุมผูป้กครอง และนกัเรียนเพื่อซกัซอ้มความเขา้ใจเร่ืองกฎระเบียบของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวบรวมเอกสารเพื่อขอวซ่ีา พร้อมทั้งชาํระเงินค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา และค่าตัว๋

เคร่ืองบินไป-กลบั ประมาณ 120,000 บาท (หากมีการเปล่ียนแปลงราคาจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) และชาํระ

เงินงวดท่ี 3 ของทุกประเทศท่ีเดินทางช่วงเดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม และ เดือนกนัยายน 2563 

ข้ันที ่ 12 สาํหรับประเทศญ่ีปุ่น มี 2 ช่วงเวลา   

  - ช่วงเวลาท่ี  1 ขอวซ่ีาในเดือนเมษายน 2563 เพื่อเตรียมตวัเดินทาง ในเดือนพฤษภาคม 2563 

  - ช่วงเวลาท่ี  2 ขอวซ่ีาเดือนกรกฎาคม  2563 เพื่อเตรียมตวัเดินทางในเดือน สิงหาคม   2563 

ข้ันที ่ 13 เดือนมิถุนายน 2563 จะมีพิธีการปฐมนิเทศมอบประกาศนียบตัรแก่นกัเรียน และประกาศเกียรติคุณแก่

โรงเรียน และนาํนกัเรียนเขา้ค่ายเรียนรู้ความแตกต่างทางวฒันธรรม และฝึกการปรับตวัก่อนเดินทางไป

ต่างประเทศ ประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2563 

ข้ันที ่ 14    เดือนกรกฎาคม 2563 นดัหมายการเดินทางประเทศไปประเทศเซาทแ์อฟริกา และ ประเทศออสเตรเลีย 

ข้ันที่ 15 เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2563 นดัหมายการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศองักฤษ 

ประเทศแคนาดา ประเทศเยอรมนั ประเทศสวติเซอร์แลนด ์  ประเทศเนเธอร์แลนด ์   ประเทศนอร์เวย ์  ประเทศ

สวเีดน  ประเทศฟินแลนด ์  ประเทศฝร่ังเศส    ประเทศอิตาลี    ประเทศสเปน  ประเทศเดนมาร์ก  ประเทศญ่ีปุ่น 

และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กาํหนดการเดินทางจะยนืยนัเม่ือไดรั้บทราบครอบครัวอุปถมัภแ์ลว้

ประมาณเดือนสิงหาคม  หรือตน้เดือนกนัยายน\ 
 

เงนิสมทบทุนดงักล่าวรวมถงึค่าใช้จ่ายดงัต่อไปนี ้

• ค่าเคร่ืองบินตลอดการเดินทาง ทั้งไป-กลบั (ยกเวน้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศองักฤษ ) 

• ค่าประกนัสุขภาพ และอุบติัเหตุ 

• ค่าภาษีสนามบินค่ารถรับ - ส่ง ณ ท่าอากาศยานในต่างประเทศ 

• ค่าบริการใหค้าํปรึกษาแนะแนว และการประสานงานระหวา่งประเทศท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

• การสรรหาครอบครัวอุปถมัภ ์และโรงเรียนอุปถมัภเ์พื่อเขา้เรียนตลอดโครงการ 

• การปฐมนิเทศในประเทศไทย และ ท่ีประเทศอุปถมัภเ์ม่ือเดินทางถึง (เฉพาะโครงการท่ีมีการปฐมนิเทศใน

ต่างประเทศ) 

• การทดสอบในประเทศไทย และการเขา้เรียน Intensive Course เพื่อพฒันาศกัยภาพ 

• ค่าวซ่ีาพิเศษของสหรัฐอเมริกา Student and Exchange Visitor Information System  

(180 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ) 
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เงนิสมทบดงักล่าวไม่รวมถงึค่าใช้จ่ายต่อไปนี ้

• ค่าธรรมเนียม และค่าบริการในการขอวซ่ีาจากสถานทูต จาํนวน 15,000 บาท  ( สาํหรับประเทศสหรัฐอเมริกา) 

• ค่าเคร่ืองบินตลอดการเดินทางทั้งไป-กลบั (สาํหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศองักฤษ) 

• ค่าดาํเนินการขอหนงัสือเดินทาง (Passport) 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัประมาณ 200-300 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อเดือน 

• ค่าใชจ่้ายในการติดต่อกลบัทางบา้น เช่น ค่าโทรศพัท ์E-mail ค่าอินเตอร์เน็ต หรือค่ากิจกรรมพิเศษ 

ท่ีเยาวชนเลือกเสริมเพิ่มเติมจากท่ีไดรั้บการจดัสรรจากโรงเรียนอุปถมัภแ์ลว้ 

• ค่าเช่าตาํราเรียน (จะไดรั้บเงินคืนเม่ือนาํไปคืน) ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศนิวซีแลนด์ 

• ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าชุดนกัเรียน (ถา้มี) 

• ค่าอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียน และเวลาไปทศันศึกษา 

                           

โปรดอ่านโดยละเอยีดก่อนการพจิารณาเข้าร่วมโครงการ 

**** หมายเหตุ  ราคาทุนสมทบนีเ้ป็นราคา ณ ปัจจุบัน **** 


