
     

 

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 

 

                                                    โครงการแลกเปล่ียนภาษาและวฒันธรรม AYC  ประเทศไทย 
 

เรียน ผูส้มคัรสอบนกัเรียนทุนแลกเปล่ียน AYC ทุกท่าน 
 

จาก  นางศิริพร  สาคเรศ   โครงการแลกเปล่ียนภาษาและวฒันธรรม  AYC ประเทศไทย 
 

วนัที ่ 24  มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง  ขั้นตอนการรับทุนนกัเรียนแลกเปล่ียน AYC 
 

ขั้นที ่1 วนัที ่ 16  กรกฎาคม  2561  AYC จะประกาศผลสอบ  English Placement Test  ทาง www.aycthailand.com 
            หรือโทรมาสอบถามท่ีเบอร์  02-5561533-38  และประกาศผลสอบท่ีโรงเรียนศูนยส์อบของท่าน ผูท่ี้ผา่นการสอบจะไดรั้บ 
                หนงัสือยนืยนัจาก AYC อีกคร้ัง 
 

ขั้นที ่2 วันที่  16 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561 น าใบแสดงผลการเรียนยอ้นหลงั 3 ปี  แฟกซ์  มาท่ี  AYC  หมายเลข 02-911-1700    
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี  หรือ อาจารย์ประสานงานประเมินเกรดเฉล่ียตามคุณสมบัติ 5 วิชาหลกั (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, 
ภาษาองักฤษ , สังคมศาสตร์ และภาษาไทย)    ตอ้งเฉล่ียไม่ต ่ากวา่  2.30  ส าหรับวิชาภาษาองักฤษตอ้งมีคะแนนเฉล่ียไม่ต ่า
กวา่  2.5  และตอ้งไม่มีผลการเรียนติด  0  ติด  ร   หรือ  มส. (หมดสิทธ์ิสอบ)  นักเรียนที่สมัครจะต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 15 ปี 
และไม่เกนิ 18 ปี (นับถึงวนัที ่1 มถุินายน 2562 ) สําหรับประเทศนิวซีแลนด์ นักเรียนจะต้องมีอายุ 15 ปี ก่อนเดือนธันวาคม 
2561 และปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ระดับ ม.4  สําหรับประเทศอังกฤษ  นอร์เวย์  สวีเดน ฟินแลนด์ เดนมาร์ก   นักเรียนต้องมี
อายุ 16 ปี ณ วนัเดนิทาง  หากผูป้กครองท่านใดมีความประสงค์ให้นกัเรียนเขา้ร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนให้นกัเรียน

ไดท้นัที   โดยชําระค่าลงทะเบียน จํานวน  50,000  บาท   ผ่านบัญชี     ธนาคารกสิกรไทย  ช่ือบัญชี  บจก.ไอซีอีเอส 

(ประเทศไทย)สาขาวงศ์สว่าง ทาวน์  เซ็นเตอร์  เลขที่  038-3-774489   และแฟกซ์ใบน าฝาก  พร้อมระบุช่ือ 
นามสกุล ประเทศท่ีเลือก เบอร์ติดต่อกลบั  พร้อมเลขประจ าตวัประชาชนของนกัเรียน และท่ีอยู ่ส่งมาท่ี AYC เบอร์แฟกซ์  
02-911-1700   หรือ e-mail :  ayc.exchange@aycthailand.com หรือช าระโดยเงินสดได ้ณ ส านกังาน AYC  ( ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนเงินลงทะเบียน ) 

 

ขั้นที ่3 วนัอาทติย์ ที ่  5  สิงหาคม   2561    9.00-14.30   น.   AYC   จดัใหมี้การประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ 
                ณ  อาคารนันทอุทยานสโมสร (ถนนอิสรภาพ)    ขอเชิญผูป้กครอง และนักเรียนเขา้ร่วมฟังการช้ีแจงคร้ังน้ี พร้อมเปิดรับ

ช าระเงินลงทะเบียนนกัเรียนทุนโดยช าระเงินค่าลงทะเบียน จ านวน 50,000  บาท  หรือหากท่านไดท้ าการช าระเงินเรียบร้อย
แลว้ ให้น าหลกัฐานการช าระเงินมายื่นกบัเจา้หน้าท่ี AYC  เพ่ือจะท าการจัดส่งใบสมคัรฉบบัภาษาองักฤษ ให้ท่านทาง
ไปรษณีย ์ต่อไป 

  
ทุนสมทบโครงการนักเรียนทุนแลกเปลีย่น  17   ประเทศ ดงันี ้  

 ประเทศสหรัฐอเมริกา   ค่าเข้าร่วมโครงการ  388,000 บาท (ไม่รวมค่าตัว๋เคร่ืองบินและค่าวซ่ีา) 

 ประเทศองักฤษ  ค่าเข้าร่วมโครงการ  688,000 บาท (ไม่รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน) 

 ประเทศนิวซีแลนด์  ค่าเข้าร่วมโครงการ  558,000 บาท (รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน)   

 ประเทศแคนาดา  ค่าเข้าร่วมโครงการ  698,000 บาท  (ไม่รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน) 

http://www.aycthailand.com/
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 ประเทศเยอรมน ี  ค่าเข้าร่วมโครงการ  458,000 บาท (รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน) 

 ประเทศสวติเซอร์แลนด์  ค่าเข้าร่วมโครงการ  458,000 บาท (รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน) 

 ประเทศเนเธอร์แลนด์  ค่าเข้าร่วมโครงการ  458,000 บาท (รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน) 

 ประเทศนอร์เวย์  ค่าเข้าร่วมโครงการ  458,000 บาท (รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน) 

 ประเทศสวเีดน  ค่าเข้าร่วมโครงการ  458,000 บาท (รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน) 

 ประเทศฟินแลนด์  ค่าเข้าร่วมโครงการ  458,000 บาท (รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน) 

 ประเทศฝร่ังเศส  ค่าเข้าร่วมโครงการ  458,000 บาท (รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน) 

 ประเทศเซาท์แอฟริกา  ค่าเข้าร่วมโครงการ  458,000 บาท (รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน)  

 ประเทศอติาล ี   ค่าเข้าร่วมโครงการ  498,000 บาท (รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน) 

 ประเทศสเปน   ค่าเข้าร่วมโครงการ  538,000 บาท (รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน) 

 ประเทศเดนมาร์ก  ค่าเข้าร่วมโครงการ  458,000 บาท (รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน) 
ประเทศญี่ปุ่ น (พ.ค. และ ส.ค.) ค่าเข้าร่วมโครงการ  498,000 บาท (รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน)   

 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี      
                        - เมอืงสือเจยีจวง  ค่าเข้าร่วมโครงการ      358,000 บาท     ( รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน) 
 

การลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการสามารถท าไดท้ั้งนกัเรียนท่ีเป็นตวัจริง และตวัส ารอง ในกรณีท่ีเป็นตวัส ารอง หาก AYC ไม่
สามารถจดัโอกาสใหท่้านเขา้ร่วมโครงการได ้AYC  ยนิดีคืนเงินค่าลงทะเบียน  จ านวน   50,000 บาท  ซ่ึงท่านจะทราบผลไดใ้นวนัท่ี 
10  สิงหาคม 2561 
 

** นักเรียนสํารอง หรือ ตัวจริง **  หากไม่ประสงค์เข้าโครงการประเภททุนสมทบ ท่านสามารถเข้าร่วมโครงการ

ประเภท Full Fee Paying ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา   แคนาดา  หรือ ประเทศนิวซีแลนด์ ค่าเข้าร่วมโครงการประมาณ 

800,000-1,200,000 บาท โดยนักเรียนสามารถเลอืก เมือง รัฐ  และโรงเรียนได้   (ไม่รวมค่าตั๋วเคร่ืองบิน และวซ่ีา )  

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่เติม :  คุณนกกีส์้ โทร 081-9165808 
 

 ขั้นที ่4     -       สําหรับนักเรียนทุนประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือไดรั้บใบสมคัรฉบบัต่างประเทศแลว้ ตอ้งรีบด าเนินการท าใบสมคัรให้
เสร็จ เพ่ือน าส่งให้เจา้หนา้ท่ี AYC ตรวจสอบความถูกตอ้ง ภายในวนัท่ี  31  สิงหาคม 2561 เม่ือเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร
แลว้ หากมีขอ้ผิดพลาดใด ทาง AYC จะส่งคืนให้นกัเรียนเพ่ือน าไปแกไ้ขในล าดบัต่อไป   (สามารถถ่ายสําเนาใบสมัครเพื่อ
ทดลองทาํและส่งให้ตรวจความถูกต้องก่อนทาํลงฉบับจริง ) 

                -        สําหรับนักเรียนทุนประเทศนิวซีแลนด์   นกัเรียนจะตอ้งกรอกใบสมคัร ให้เรียบร้อย โดยขอค าแนะน า  ในการกรอก
เอกสารใบสมคัรจากเจา้หนา้ท่ี   AYC  หรือ   อาจารยใ์นศูนยป์ระสานงาน   AYC     หรืออาจารยท่ี์นกัเรียนสอบ   ซ่ึงใบ
สมคัรของนักเรียนทุนประเทศนิวซีแลนด์  ตอ้งเสร็จสมบูรณ์ และ ส่งภายในวันที่  31 สิงหาคม  2561  พร้อมทั้ งส าเนา
หนงัสือเดินทาง (passport) และช าระเงินสมทบงวดท่ี 2    ส าหรับเงินสมทบงวดท่ี   3  ช าระภายในเดือน ตุลาคม  2561 

 -        สําหรับนักเรียนประเทศญี่ปุ่ น  (ช่วงเวลาเดินทางเดือนพฤษภาคม)  ตอ้งท าใบสมคัรฉบบัภาษาองักฤษให้เสร็จส้ิน  
ภายในวันที่ 28   กันยายน 2561  (ช าระเงินสมทบงวดท่ี 3 ภายในเดือนธันวาคม 2561) พร้อมทั้งส าเนาหนังสือเดินทาง 
(passport) 
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               -        สําหรับนักเรียนประเทศอุปถัมภ์ที่อื่นๆ  ระหว่างวนัท่ี 1-30  กนัยายน 2561 ให้ส่งใบสมคัรฉบบัภาษาองักฤษเพื่อให้
เจา้หนา้ท่ี AYC ตรวจสอบใบสมคัรใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์พร้อมทั้งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport)   

ขั้นที่ 5    เมื่อนักเรียนทุน ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และได้รับใบสมัครฉบับต่างประเทศ พร้อมช าระเงินงวดท่ี  2  เรียบร้อยแลว้ 
AYC จะมีบริการพิเศษโดยการจดัคอร์สฝึกอบรมภาษาองักฤษใหก้บันกัเรียนทุกคนท่ีเขา้ร่วมโครงการ เพ่ือพฒันาศกัยภาพใน
การฟัง - พูด และเพื่อให้สามารถ น าภาษาไปใชใ้นการสัมภาษณ์เม่ือท าการขอวีซ่าจากสถานทูต โดยอาจารยเ์จา้ของภาษา  
ระหวา่งวนัท่ี  6  - 11  ตุลาคม  2561 โดย  สถานท่ีในการเขา้คอร์สฝึกอบรมภาษาองักฤษ  ณ  โรงแรม มารวยการ์เดน้ ตรงขา้ม 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   บางเขน  

**  นักเรียนทุกคนจะต้องสอบสัมภาษณ์ และสอบข้อสอบมาตรฐาน (ELTIS) ในวนัสุดท้ายของการฝึกอบรมภาษาองักฤษ เพือ่นําผล
สอบแนบ  รวมกบัใบสมคัรฉบบัภาษาองักฤษ  (สอบวนัสุดท้ายของการเข้าฝึกอบรมในแต่ละช่วงเวลา) ** หลงัจากเข้าคอร์สฝึกอบรม
ภาษาองักฤษแล้วนักเรียนไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ   ทาง  AYC   ขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงนิในทุกกรณ ี
 

 ( หมายเหตุ: นักเรียนสามารถเลอืกช่วงเวลาเข้าคอร์สฝึกอบรมภาษาองักฤษได้โดยแจ้งกบัเจ้าหน้าที ่ณ วนัลงทะเบียน ) 
 

   กาํหนดการชําระเงินสมทบ  งวดที ่2  และงวดที ่3  
ท่านสามารถนําเงนิสด   เช็คธนาคาร หรือตัว๋แลกเงนิ  มาชําระได้ทีสํ่านักงาน   AYC    หรือ โอนเงนิเข้า 

บัญชี   ธนาคารกสิกรไทย   จาํกดั   (มหาชน)      สาขาถนนสาธุประดษิฐ์       บัญชีออมทรัพย์         ช่ือบัญชี   นายชูชัย   วราพร 
เลขทีบ่ัญชี 028-8-54703-3 แล้วแฟกซ์ ใบ Pay – In , Slip ATM  หรือหลกัฐานการโอนเงนิออนไลน์  มาทีห่มายเลข 02-911-1700 หรือ  

e-mail:  ayc.exchange@aycthailand.com 
1. ประเทศสหรัฐอเมริกา    

งวดที ่ 2      ชําระเงนิจาํนวน  138,000   บาท   กาํหนดชําระภายในเดอืนสิงหาคม  2561 
งวดที ่ 3     ชําระเงนิจาํนวน   200,000   บาท   กาํหนดชําระภายในเดอืนตุลาคม    2561 
งวดที ่ 4     ชําระเงนิค่าธรรมเนียม และค่าบริการในการขอวซ่ีาจาํนวน  15,000 บาท    และค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั 

ประมาณ  100,000 บาท  กาํหนดชําระภายในเดอืนมนีาคม 2562  (ราคาตัว๋เคร่ืองบินหากมกีารเปลีย่นแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)  
2. ประเทศองักฤษ    
 งวดที ่2   ชําระเงนิจาํนวน     200,000    บาท  กาํหนดชําระภายในเดอืนตุลาคม      2561 
 งวดที ่3     ชําระเงนิจาํนวน     200,000    บาท  กาํหนดชําระภายในเดอืนมกราคม     2562 
 งวดที ่4     ชําระเงนิจาํนวน     238,000    บาท  กาํหนดชําระภายในเดอืนพฤษภาคม  2562 
3. ประเทศนิวซีแลนด์ 
 งวดที ่ 2     ชําระเงนิจาํนวน   254,000    บาท   กาํหนดชําระภายในเดอืนสิงหาคม  2561 
 งวดที ่ 3     ชําระเงนิจาํนวน   254,000   บาท   กาํหนดชําระภายในเดอืนตุลาคม     2561 
4. ประเทศแคนาดา      
 งวดที ่2   ชําระเงนิจาํนวน     200,000    บาท  กาํหนดชําระภายในเดอืนตุลาคม        2561 
 งวดที ่3     ชําระเงนิจาํนวน     200,000    บาท  กาํหนดชําระภายในเดอืนมกราคม      2562 
 งวดที ่4    ชําระเงนิจาํนวน      248,000    บาท  กาํหนดชําระภายในเดอืนพฤษภาคม   2562 
 
5. ประเทศ เยอรมนั 
 งวดที ่ 2     ชําระเงนิจาํนวน   204,000  บาท  กาํหนดชําระภายในเดอืนตุลาคม       2561 
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 งวดที ่ 3     ชําระเงนิจาํนวน   204,000    บาท   กาํหนดชําระภายในเดอืนมนีาคม   2562 
6. ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
 งวดที ่ 2     ชําระเงนิจาํนวน   204,000    บาท  กาํหนดชําระภายในเดอืนตุลาคม    2561 
 งวดที ่ 3     ชําระเงนิจาํนวน   204,000    บาท   กาํหนดชําระภายในเดอืนมนีาคม  2562 
7. ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 งวดที ่ 2     ชําระเงนิจาํนวน   204,000    บาท   กาํหนดชําระภายเดอืนตุลาคม       2561 
 งวดที ่ 3     ชําระเงนิจาํนวน   204,000    บาท   กาํหนดชําระภายในเดอืนมนีาคม  2562 
8. ประเทศนอร์เวย์ 
 งวดที ่2   ชําระเงนิจาํนวน     204,000    บาท  กาํหนดชําระภายในเดอืนตุลาคม    2561 
 งวดที ่3     ชําระเงนิจาํนวน     204,000    บาท  กาํหนดชําระภายในเดอืนมนีาคม    2562 
9. ประเทศสวเีดน 
 งวดที ่2   ชําระเงนิจาํนวน     204,000    บาท  กาํหนดชําระภายในเดอืนตุลาคม    2561 
 งวดที ่3     ชําระเงนิจาํนวน     204,000    บาท  กาํหนดชําระภายในเดอืนมนีาคม  2562 
10. ประเทศฝร่ังเศส 
 งวดที ่2   ชําระเงนิจาํนวน     204,000    บาท  กาํหนดชําระภายในเดอืนตุลาคม   2561 
 งวดที ่3     ชําระเงนิจาํนวน     204,000    บาท  กาํหนดชําระภายในเดอืนมนีาคม  2562 
11. ประเทศเซาท์แอฟริกา     
 งวดที ่2   ชําระเงนิจาํนวน     204,000    บาท  กาํหนดชําระภายในเดอืนตุลาคม  2561 
                งวดที ่3   ชําระเงนิจาํนวน     204,000    บาท  กาํหนดชําระภายในเดอืนมนีาคม  2562 
12. ประเทศอติาล ี   
 งวดที ่ 2     ชําระเงนิจาํนวน    224,000    บาท   กาํหนดชําระภายในเดอืนตุลาคม   2561 
 งวดที ่ 3     ชําระเงนิจาํนวน    224,000    บาท   กาํหนดชําระภายในเดอืนมนีาคม  2562 
13. ประเทศสเปน     
 งวดที ่2   ชําระเงนิจาํนวน     244,000   บาท  กาํหนดชําระภายในเดอืนตุลาคม   2561 
 งวดที ่3     ชําระเงนิจาํนวน     244,000   บาท   กาํหนดชําระภายในเดอืนมนีาคม  2562 
14. ประเทศเดนมาร์ก     
 งวดที ่2   ชําระเงนิจาํนวน     204,000    บาท  กาํหนดชําระภายในเดอืนตุลาคม   2561 
 งวดที ่3     ชําระเงนิจาํนวน     204,000    บาท  กาํหนดชําระภายในเดอืนมนีาคม  2562 
15. ประเทศฟินแลนด์     
 งวดที ่2   ชําระเงนิจาํนวน     204,000    บาท  กาํหนดชําระภายในเดอืนตุลาคม   2561 
 งวดที ่3     ชําระเงนิจาํนวน     204,000    บาท  กาํหนดชําระภายในเดอืนมนีาคม  2562 
16. ประเทศญี่ปุ่ น    (เดนิทางช่วงเดอืน พฤษภาคม และ สิงหาคม) 
 งวดที ่ 2     ชําระเงนิจาํนวน    224,000    บาท   กาํหนดชําระภายในเดอืนตุลาคม    2561 
 งวดที ่ 3     ชําระเงนิจาํนวน    224,000    บาท   กาํหนดชําระภายในเดอืนธันวาคม  2562 
17. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี 
 งวดที ่ 2    ชําระเงนิจาํนวน    154,000    บาท   กาํหนดชําระภายในเดอืนตุลาคม   2561 
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 งวดที ่ 3    ชําระเงนิจาํนวน    154,000   บาท   กาํหนดชําระภายในเดอืนมนีาคม  2562 
 

ขั้นที ่6 เดือนมีนาคม  2562   AYC จดัประชุมผูป้กครอง และนกัเรียนท่ีจะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา   เพื่อใหเ้ขา้ใจใน 
กฎระเบียบของการเป็นนกัเรียนทุนแลกเปล่ียนระหวา่งประเทศ และนกัเรียนจะตอ้งเตรียมเอกสารเพื่อใชใ้นการประกอบการ
ขอวีซ่ามาให้กับเจา้หน้าท่ี พร้อมทั้ง  ชําระเงินงวดที่ 4  สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา  ชําระเงินค่าตั๋วเคร่ืองบิน ราคา
ประมาณ 100,000  บาท (ขึ้นอยู่กับราคาค่าเคร่ืองบินที่เฉลี่ยรวมแต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลง ) และค่าบริการขอวีซ่า 
จาํนวน 15,000  บาท ซ่ึงถูกเรียกเกบ็พเิศษ ( SEVIS ) โดยรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา     
 

ขั้นที ่7 เดือนมิถุนายน 2562  จะมีพิธีปฐมนิเทศมอบเกียรติบตัรให้แก่นกัเรียนทุนประเทศสหรัฐอเมริกา องักฤษ แคนาดา เยอรมนั    
สวติเซอร์แลนด ์เนเธอร์แลนด ์ นอร์เวย ์ สวเีดน   ฟินแลนด์  เซาท์แอฟริกา  ฝร่ังเศส  อิตาลี     สเปน  เดนมาร์ก   ญ่ีปุ่น และ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  หลงัจากนั้น AYC จะน านักเรียนเขา้ค่ายเพ่ือปรับตวัก่อนการเดินทาง และเรียนรู้
วฒันธรรม ความแตกต่างของชาวต่างชาติ 

 

ขั้นที ่8 เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม  2562  ช่วงเวลาการท าวซ่ีาใหก้บันกัเรียนทุน  
 8.1     ประเทศนิวซีแลนด์   
  -    เดือนธนัวาคม  2561 AYC  ด าเนินการขอวซ่ีาใหก้บันกัเรียนทุน 
  -    เดินทางปลายเดือนมกราคม  2562 (นกัเรียนตอ้งขออนุญาตโรงเรียนสอบปลายภาคใหเ้รียบร้อย)                 
               8.2     ประเทศญี่ปุ่ น   -   เดือนเมษายน 2562  ด าเนินการขอวซ่ีาใหก้บันกัเรียนญ่ีปุ่น  (เดินทางเดือนพฤษภาคม ) 

8.3     ประเทศสหรัฐอเมริกา  องักฤษ   แคนาดา   เยอรมนั    สวติเซอร์แลนด์   เนเธอร์แลนด์    นอร์เวย์    สวเีดน   ฟินแลนด์ 
         เซาท์แอฟริกา    ฝร่ังเศส   อติาล ี    สเปน  เดนมาร์ก   ญี่ปุ่ น  และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี   

  -    เดือนมิถุนายน  - กรกฎาคม 2562 ด าเนินการขอวซ่ีาใหก้บันกัเรียนทุนแลกเปล่ียน 
-    นดัหมายการเดินทางไปศึกษาต่อภายในเดือนสิงหาคม  2562  ก าหนดการเดินทางจะยนืยนัเม่ือไดรั้บทราบ   
     การจดัสรรครอบครัวอุปถมัภใ์นรัฐต่างๆ แลว้ จะเดินทางตรงไปยงัเมืองท่ีรับอุปถมัภ ์ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ีหรือ  
     ครอบครัวอุปถมัภม์ารับท่ีปลายทาง 

  -    นกัเรียนจะไดรั้บการปฐมนิเทศอีกคร้ังเม่ือไปถึงประเทศอุปถมัภ ์ณ ทอ้งถ่ิน หรือท่ีนดัหมาย 
 

หมายเหตุ : หากนักเรียนท่านใดยงัไม่มีหนงัสือเดินทาง สามารถขอไดท่ี้ กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ หรือส านกังานหนงัสือเดินทาง
     ชัว่คราว ใกลเ้คียงพ้ืนท่ีของนกัเรียน สามารถเขา้ไปดูไดท่ี้  http://www.mfa.go.th/web/292.php 
 

ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่ 
      
       คุณสนัสนีย ์    อรุณวฒันานนัท ์       จ๊ิบ              081-950-2268         
                      คุณสุนิสา         นิโกรธา                  ทราย            081-359-9563        
       คุณนฤทยั        เอ่ียมรักษา                กั้ง                081-358-0140        
       คุณศิริพร         สาคเรศ                     อ๊ีด               099-556-6994     

       โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวฒันธรรม  AYC  ประเทศไทย  
                   เบอร์โทร     02-556-1533-38   

http://www.mfa.go.th/web/292.php
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ประกาศ 

ข้อปฏบัิติสําหรับท่านผู้ปกครองทีม่คีวามประสงค์จะให้บุตร - ธิดาของท่าน  
สมคัรขอรับทุนนักเรียนแลกเปลีย่น AYC  รุ่นที ่18  มดีังต่อไปนี ้

  
1.  เม่ือท่านทราบผลการสอบเรียบร้อยแลว้ มีความประสงคท่ี์จะส่งบุตร – ธิดา ของท่านเขา้ขอรับทุนนกัเรียนแลกเปล่ียนAYC รุ่น

ท่ี 18  สมทบทุนบางส่วน ให้นกัเรียนเขา้รายงานตวักบัอาจารยอ์าสาสมคัรในโรงเรียนของท่าน เพ่ือรับทราบ  หรือสามารถ
ติดต่อโดยตรงท่ีส านกังานโครงการ AYC  ประเทศไทย  เพ่ือติดต่อขอรับทุนและช าระเงินลงทะเบียน   หรือท่านสามารถช าระ
ผา่นธนาคาร        โดยชําระเงินค่าลงทะเบียน   จํานวน   50,000   บาท      มาท่ี    ธนาคารกสิกรไทย  ช่ือบัญชี  บจก.ไอซีอีเอส 
(ประเทศไทย)สาขาวงศ์สว่าง ทาวน์  เซ็นเตอร์  เลขที่  038-3-774489  เม่ือช าระ แลว้แฟกซ์ใบ  Pay – In  หรือ  Slip ATM   มา
ท่ีหมายเลข   02-911-1700   หรือ e-mail:  ayc.exchange@aycthailand.com   โปรดระบุช่ือนักเรียน เลขที่บัตรประชาชน 
พร้อมทีอ่ยู่ และ เบอร์ติดต่อกลับมาด้วย  ทาง  AYC   จะจดัส่งใบ  สมคัรฉบบั  ภาษาองักฤษไปให้ท่านท่ีบา้น  หรือท่ีอาจารย์
อาสาสมคัรในโรงเรียนของท่าน  

2.  ในวันอาทิตย์ที่  5  สิงหาคม  2561  เวลา 9.00 – 14.30 น. AYC ขอเชิญท่านท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมโครงการทุนนกัเรียน
แลกเปล่ียน AYC รุ่นท่ี 18  เขา้รับฟังการบรรยายช้ีแจงรายละเอียดการเขา้ร่วมโครงการ และ รับช าระเงินลงทะเบียน    ณ 
อาคารนันทอุทยานสโมสร   (ถนนอิสภาพ)  ส าหรับท่านท่ีตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ สามารถช าระค่าลงทะเบียน จ านวน 
50,000  บาท ระหวา่งเวลา  9.00-14.30 น.  ช าระโดยเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนตวัของบิดา มารดา ส าหรับผูป้กครอง
ท่านใดไดท้ าการโอนช าระเงินแลว้สามารถน าใบ Pay – In หรือ Slip ATM หรือใบเสร็จการจ่ายเงินของท่านมาแสดง เพ่ือขอรับ
ใบสมคัรฉบับภาษาองักฤษ และเม่ือมีปัญหาข้อสงสัยเพ่ิมเติมสามารถติดต่อไดท่ี้เบอร์ 02-556-1533-38   ถ้าคุณสมบัติของ
นักเรียนไม่ตรงตามเกณฑ์ที ่AYC  กาํหนด   ทาง AYC  ยนิดคีนืเงนิให้แก่ท่าน    ( ในกรณีทีน่ักเรียนถอนตัวเองทาง  AYC  ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิลงทะเบียน ) 

3. AYC รุ่นท่ี 18  จะรับลงทะเบียนไวไ้ม่เกิน  350  คน   เท่านั้น     

ลาํดับ ประเทศ จํานวนทุน ลาํดับ ประเทศ จํานวนทุน 
1 สหรัฐอเมริกา 250 10 ฟินแลนด์ 5 
2 แคนาดา 15 11 เดนมาร์ก 5 
3 องักฤษ 10 12 เซาท์แอฟริกา 5 
4 นิวซีแลนด์ 1 13 ฝร่ังเศส 5 
5 เยอรมัน 5 14 อติาล ี 4 
6 สวติเซอร์แลนด์ 5 15 สเปน 5 
7 เนเธอร์แลนด์ 5 16 ญีปุ่่น 5 
8 นอร์เวย์ 5 17 สาธารณรัฐประชาชนจีน 15 
9 สวเีดน 5       
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