โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย
เรียน

ผูส้ มัครสอบนักเรี ยนทุนแลกเปลี่ยน AYC ทุกท่าน

จาก

นางศิริพร สาคเรศ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย

วันที่

24 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขั้นตอนการรับทุนนักเรี ยนแลกเปลี่ยน AYC
ขั้นที่ 1 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 AYC จะประกาศผลสอบ English Placement Test ทาง www.aycthailand.com
หรื อโทรมาสอบถามที่เบอร์ 02-5561533-38 และประกาศผลสอบที่โรงเรี ยนศูนย์สอบของท่าน ผูท้ ี่ผา่ นการสอบจะได้รับ
หนังสื อยืนยันจาก AYC อีกครั้ง
ขั้นที่ 2 วันที่ 16 กรกฎาคม - 5 สิ งหาคม 2561 นาใบแสดงผลการเรี ยนย้อนหลัง 3 ปี แฟกซ์ มาที่ AYC หมายเลข 02-911-1700
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ หรื อ อาจารย์ประสานงานประเมิ นเกรดเฉลี่ ยตามคุ ณสมบัติ 5 วิชาหลัก (คณิ ตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ ,
ภาษาอังกฤษ , สังคมศาสตร์ และภาษาไทย) ต้องเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.30 สาหรับวิชาภาษาอังกฤษต้องมีคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่า
กว่า 2.5 และต้องไม่มีผลการเรี ยนติด 0 ติด ร หรื อ มส. (หมดสิ ทธิ์ สอบ) นักเรียนที่สมัครจะต้ องมีอายุไม่ ตํ่ากว่ า 15 ปี
และไม่ เกิน 18 ปี (นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ) สําหรับประเทศนิวซีแลนด์ นักเรียนจะต้ องมีอายุ 15 ปี ก่ อนเดือนธันวาคม
2561 และปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ระดับ ม.4 สํ าหรับประเทศอังกฤษ นอร์ เวย์ สวีเดน ฟิ นแลนด์ เดนมาร์ ก นักเรียนต้ องมี
อายุ 16 ปี ณ วันเดินทาง หากผูป้ กครองท่านใดมีความประสงค์ให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมโครงการสามารถลงทะเบียนให้นกั เรี ยน
ได้ทนั ที โดยชําระค่ าลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท ผ่ านบัญชี

ธนาคารกสิ กรไทย ชื่ อบัญชี บจก.ไอซีอีเอส

(ประเทศไทย)สาขาวงศ์ สว่ าง ทาวน์ เซ็ นเตอร์ เลขที่ 038-3-774489 และแฟกซ์ใบนาฝาก พร้อมระบุชื่อ
นามสกุล ประเทศที่เลือก เบอร์ ติดต่อกลับ พร้อมเลขประจาตัวประชาชนของนักเรี ยน และที่อยู่ ส่ งมาที่ AYC เบอร์ แฟกซ์
02-911-1700 หรื อ e-mail : ayc.exchange@aycthailand.com หรื อชาระโดยเงินสดได้ ณ สานักงาน AYC ( ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการคืนเงินลงทะเบียน )
ขั้นที่ 3 วันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561 9.00-14.30 น. AYC จัดให้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ
ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร (ถนนอิสรภาพ) ขอเชิ ญผูป้ กครอง และนักเรี ยนเข้าร่ วมฟังการชี้ แจงครั้งนี้ พร้อมเปิ ดรับ
ชาระเงินลงทะเบียนนักเรี ยนทุนโดยชาระเงินค่าลงทะเบียน จานวน 50,000 บาท หรื อหากท่านได้ทาการชาระเงินเรี ยบร้อย
แล้ว ให้นาหลักฐานการชาระเงิ นมายื่นกับเจ้าหน้าที่ AYC เพื่อจะทาการจัดส่ งใบสมัครฉบับภาษาอังกฤษ ให้ท่านทาง
ไปรษณี ย ์ ต่อไป






ทุนสมทบโครงการนักเรียนทุนแลกเปลีย่ น 17 ประเทศ ดังนี้
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ค่ าเข้ าร่ วมโครงการ
ประเทศอังกฤษ
ค่ าเข้ าร่ วมโครงการ
ประเทศนิวซีแลนด์
ค่ าเข้ าร่ วมโครงการ
ประเทศแคนาดา
ค่ าเข้ าร่ วมโครงการ

388,000
688,000
558,000
698,000

บาท
บาท
บาท
บาท

(ไม่ รวมค่ าตัว๋ เครื่องบินและค่ าวีซ่า)
(ไม่ รวมค่ าตัว๋ เครื่องบิน)
(รวมค่ าตัว๋ เครื่องบิน)
(ไม่ รวมค่ าตัว๋ เครื่องบิน)

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย 9/197 ชั้น 7 อาคาร จีโอที ซอยรัชประชา 4 (รัชดาภิเษก 29)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 โทรศัพท์ (02) 556-1533-38 โทรสาร (02) 911-1700













ประเทศเยอรมนี
ค่ าเข้ าร่ วมโครงการ
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
ค่ าเข้ าร่ วมโครงการ
ประเทศเนเธอร์ แลนด์
ค่ าเข้ าร่ วมโครงการ
ประเทศนอร์ เวย์
ค่ าเข้ าร่ วมโครงการ
ประเทศสวีเดน
ค่ าเข้ าร่ วมโครงการ
ประเทศฟิ นแลนด์
ค่ าเข้ าร่ วมโครงการ
ประเทศฝรั่งเศส
ค่ าเข้ าร่ วมโครงการ
ประเทศเซาท์ แอฟริกา
ค่ าเข้ าร่ วมโครงการ
ประเทศอิตาลี
ค่ าเข้ าร่ วมโครงการ
ประเทศสเปน
ค่ าเข้ าร่ วมโครงการ
ประเทศเดนมาร์ ก
ค่ าเข้ าร่ วมโครงการ
ประเทศญี่ปุ่น (พ.ค. และ ส.ค.) ค่ าเข้ าร่ วมโครงการ
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- เมืองสือเจียจวง
ค่ าเข้ าร่ วมโครงการ

458,000
458,000
458,000
458,000
458,000
458,000
458,000
458,000
498,000
538,000
458,000
498,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(รวมค่ าตัว๋ เครื่องบิน)
(รวมค่ าตัว๋ เครื่องบิน)
(รวมค่ าตัว๋ เครื่องบิน)
(รวมค่ าตัว๋ เครื่องบิน)
(รวมค่ าตัว๋ เครื่องบิน)
(รวมค่ าตัว๋ เครื่องบิน)
(รวมค่ าตัว๋ เครื่องบิน)
(รวมค่ าตัว๋ เครื่องบิน)
(รวมค่ าตัว๋ เครื่องบิน)
(รวมค่ าตัว๋ เครื่องบิน)
(รวมค่ าตัว๋ เครื่องบิน)
(รวมค่ าตัว๋ เครื่องบิน)

358,000 บาท ( รวมค่ าตัว๋ เครื่องบิน)

การลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการสามารถทาได้ท้ งั นักเรี ยนที่เป็ นตัวจริ ง และตัวสารอง ในกรณี ที่เป็ นตัวสารอง หาก AYC ไม่
สามารถจัดโอกาสให้ท่านเข้าร่ วมโครงการได้ AYC ยินดีคืนเงินค่าลงทะเบียน จานวน 50,000 บาท ซึ่งท่านจะทราบผลได้ในวันที่
10 สิ งหาคม 2561

** นักเรี ยนสํ ารอง หรื อ ตัวจริ ง ** หากไม่ ประสงค์ เข้ าโครงการประเภททุนสมทบ ท่ านสามารถเข้ าร่ วมโครงการ
ประเภท Full Fee Paying ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือ ประเทศนิวซีแลนด์ ค่ าเข้ าร่ วมโครงการประมาณ
800,000-1,200,000 บาท โดยนักเรียนสามารถเลือก เมือง รัฐ และโรงเรียนได้ (ไม่ รวมค่ าตั๋วเครื่องบิน และวีซ่า )
 ติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม : คุณนกกีส้ ์ โทร 081-9165808
ขั้นที่ 4 - สําหรับนักเรียนทุนประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อได้รับใบสมัครฉบับต่างประเทศแล้ว ต้องรี บดาเนิ นการทาใบสมัครให้
เสร็ จ เพื่อนาส่ งให้เจ้าหน้าที่ AYC ตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
แล้ว หากมีขอ้ ผิดพลาดใด ทาง AYC จะส่ งคืนให้นกั เรี ยนเพื่อนาไปแก้ไขในลาดับต่อไป (สามารถถ่ ายสํ าเนาใบสมัครเพื่อ
ทดลองทําและส่ งให้ ตรวจความถูกต้ องก่ อนทําลงฉบับจริง )
- สําหรับนักเรียนทุนประเทศนิวซีแลนด์ นักเรี ยนจะต้องกรอกใบสมัคร ให้เรี ยบร้อย โดยขอคาแนะนา ในการกรอก
เอกสารใบสมัครจากเจ้าหน้าที่ AYC หรื อ อาจารย์ในศูนย์ประสานงาน AYC หรื ออาจารย์ที่นกั เรี ยนสอบ ซึ่ งใบ
สมัครของนักเรี ยนทุ นประเทศนิ วซี แลนด์ ต้องเสร็ จสมบู รณ์ และ ส่ งภายในวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 พร้ อมทั้งสาเนา
หนังสื อเดินทาง (passport) และชาระเงินสมทบงวดที่ 2 สาหรับเงินสมทบงวดที่ 3 ชาระภายในเดือน ตุลาคม 2561
- สํ าหรั บนักเรี ยนประเทศญี่ปุ่น (ช่วงเวลาเดิ นทางเดื อนพฤษภาคม) ต้องทาใบสมัครฉบับภาษาอังกฤษให้เสร็ จสิ้ น
ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 (ชาระเงินสมทบงวดที่ 3 ภายในเดือนธันวาคม 2561) พร้อมทั้งสาเนาหนังสื อเดิ นทาง
(passport)
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย 9/197 ชั้น 7 อาคาร จีโอที ซอยรัชประชา 4 (รัชดาภิเษก 29)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 โทรศัพท์ (02) 556-1533-38 โทรสาร (02) 911-1700

- สํ าหรั บนักเรี ยนประเทศอุปถัมภ์ ที่อื่นๆ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2561 ให้ส่งใบสมัครฉบับภาษาอังกฤษเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ AYC ตรวจสอบใบสมัครให้ถูกต้อง สมบูรณ์พร้อมทั้งสาเนาหนังสื อเดินทาง (Passport)
ขั้นที่ 5 เมื่อนักเรียนทุน ลงทะเบียนเข้ าร่ วมโครงการ และได้ รับใบสมัครฉบับต่ างประเทศ พร้อมชาระเงินงวดที่ 2 เรี ยบร้อยแล้ว
AYC จะมีบริ การพิเศษโดยการจัดคอร์สฝึ กอบรมภาษาอังกฤษให้กบั นักเรี ยนทุกคนที่เข้าร่ วมโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การฟั ง - พูด และเพื่อให้สามารถ นาภาษาไปใช้ในการสัมภาษณ์เมื่อทาการขอวีซ่าจากสถานทูต โดยอาจารย์เจ้าของภาษา
ระหว่างวันที่ 6 - 11 ตุลาคม 2561 โดย สถานที่ในการเข้าคอร์สฝึ กอบรมภาษาอังกฤษ ณ โรงแรม มารวยการ์เด้น ตรงข้าม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
** นักเรียนทุกคนจะต้ องสอบสัมภาษณ์ และสอบข้ อสอบมาตรฐาน (ELTIS) ในวันสุ ดท้ ายของการฝึ กอบรมภาษาอังกฤษ เพือ่ นําผล
สอบแนบ รวมกับใบสมัครฉบับภาษาอังกฤษ (สอบวันสุ ดท้ ายของการเข้ าฝึ กอบรมในแต่ละช่ วงเวลา) ** หลังจากเข้ าคอร์ สฝึ กอบรม
ภาษาอังกฤษแล้ วนักเรียนไม่ ประสงค์ จะเข้ าร่ วมโครงการฯ ทาง AYC ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี
( หมายเหตุ: นักเรียนสามารถเลือกช่ วงเวลาเข้ าคอร์ สฝึ กอบรมภาษาอังกฤษได้ โดยแจ้ งกับเจ้ าหน้ าที่ ณ วันลงทะเบียน )

กําหนดการชําระเงินสมทบ งวดที่ 2 และงวดที่ 3
ท่ านสามารถนําเงินสด เช็คธนาคาร หรือตัว๋ แลกเงิน มาชําระได้ทสี่ ํานักงาน AYC หรือ โอนเงินเข้ า
บัญชี ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายชู ชัย วราพร
เลขทีบ่ ัญชี 028-8-54703-3 แล้ วแฟกซ์ ใบ Pay – In , Slip ATM หรือหลักฐานการโอนเงินออนไลน์ มาทีห่ มายเลข 02-911-1700 หรือ
e-mail: ayc.exchange@aycthailand.com
1.
ประเทศสหรัฐอเมริกา
งวดที่ 2 ชําระเงินจํานวน 138,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนสิงหาคม 2561
งวดที่ 3 ชําระเงินจํานวน 200,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนตุลาคม 2561
งวดที่ 4 ชําระเงินค่ าธรรมเนียม และค่ าบริการในการขอวีซ่าจํานวน 15,000 บาท และค่ าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ
ประมาณ 100,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนมีนาคม 2562 (ราคาตัว๋ เครื่องบินหากมีการเปลีย่ นแปลงจะแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า)
2.
ประเทศอังกฤษ
งวดที่ 2 ชําระเงินจํานวน 200,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนตุลาคม 2561
งวดที่ 3 ชําระเงินจํานวน 200,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนมกราคม 2562
งวดที่ 4 ชําระเงินจํานวน 238,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนพฤษภาคม 2562
3.
ประเทศนิวซีแลนด์
งวดที่ 2 ชําระเงินจํานวน 254,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนสิงหาคม 2561
งวดที่ 3 ชําระเงินจํานวน 254,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนตุลาคม 2561
4.
ประเทศแคนาดา
งวดที่ 2 ชําระเงินจํานวน 200,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนตุลาคม 2561
งวดที่ 3 ชําระเงินจํานวน 200,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนมกราคม 2562
งวดที่ 4 ชําระเงินจํานวน 248,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนพฤษภาคม 2562
5.

ประเทศ เยอรมัน
งวดที่ 2 ชําระเงินจํานวน 204,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนตุลาคม

2561
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

งวดที่ 3 ชําระเงินจํานวน 204,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนมีนาคม 2562
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
งวดที่ 2 ชําระเงินจํานวน 204,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนตุลาคม 2561
งวดที่ 3 ชําระเงินจํานวน 204,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนมีนาคม 2562
ประเทศเนเธอร์ แลนด์
งวดที่ 2 ชําระเงินจํานวน 204,000 บาท กําหนดชําระภายเดือนตุลาคม 2561
งวดที่ 3 ชําระเงินจํานวน 204,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนมีนาคม 2562
ประเทศนอร์ เวย์
งวดที่ 2 ชําระเงินจํานวน 204,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนตุลาคม 2561
งวดที่ 3 ชําระเงินจํานวน 204,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนมีนาคม 2562
ประเทศสวีเดน
งวดที่ 2 ชําระเงินจํานวน 204,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนตุลาคม 2561
งวดที่ 3 ชําระเงินจํานวน 204,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนมีนาคม 2562
ประเทศฝรั่งเศส
งวดที่ 2 ชําระเงินจํานวน 204,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนตุลาคม 2561
งวดที่ 3 ชําระเงินจํานวน 204,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนมีนาคม 2562
ประเทศเซาท์ แอฟริกา
งวดที่ 2 ชําระเงินจํานวน 204,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนตุลาคม 2561
งวดที่ 3 ชําระเงินจํานวน 204,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนมีนาคม 2562
ประเทศอิตาลี
งวดที่ 2 ชําระเงินจํานวน 224,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนตุลาคม 2561
งวดที่ 3 ชําระเงินจํานวน 224,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนมีนาคม 2562
ประเทศสเปน
งวดที่ 2 ชําระเงินจํานวน 244,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนตุลาคม 2561
งวดที่ 3 ชําระเงินจํานวน 244,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนมีนาคม 2562
ประเทศเดนมาร์ ก
งวดที่ 2 ชําระเงินจํานวน 204,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนตุลาคม 2561
งวดที่ 3 ชําระเงินจํานวน 204,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนมีนาคม 2562
ประเทศฟิ นแลนด์
งวดที่ 2 ชําระเงินจํานวน 204,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนตุลาคม 2561
งวดที่ 3 ชําระเงินจํานวน 204,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนมีนาคม 2562
ประเทศญี่ปุ่น (เดินทางช่ วงเดือน พฤษภาคม และ สิงหาคม)
งวดที่ 2 ชําระเงินจํานวน 224,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนตุลาคม 2561
งวดที่ 3 ชําระเงินจํานวน 224,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนธันวาคม 2562
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
งวดที่ 2 ชําระเงินจํานวน 154,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนตุลาคม 2561
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งวดที่ 3 ชําระเงินจํานวน 154,000 บาท กําหนดชําระภายในเดือนมีนาคม 2562
ขั้นที่ 6 เดือนมีนาคม 2562 AYC จัดประชุมผูป้ กครอง และนักเรี ยนที่จะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อให้เข้าใจใน
กฎระเบียบของการเป็ นนักเรี ยนทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และนักเรี ยนจะต้องเตรี ยมเอกสารเพื่อใช้ในการประกอบการ
ขอวีซ่ามาให้กับเจ้าหน้าที่ พร้ อมทั้ง ชํ าระเงินงวดที่ 4 สํ าหรั บประเทศสหรั ฐอเมริ กา ชํ าระเงินค่ า ตั๋วเครื่ องบิน ราคา
ประมาณ 100,000 บาท (ขึ้นอยู่ กับราคาค่ าเครื่ องบินที่เฉลี่ย รวมแต่ ละปี อาจมีการเปลี่ยนแปลง ) และค่ าบริ การขอวีซ่า
จํานวน 15,000 บาท ซึ่งถูกเรียกเก็บพิเศษ ( SEVIS ) โดยรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา
ขั้นที่ 7 เดือนมิถุนายน 2562 จะมีพิธีปฐมนิ เทศมอบเกียรติบตั รให้แก่นกั เรี ยนทุนประเทศสหรัฐอเมริ กา อังกฤษ แคนาดา เยอรมัน
สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน ฟิ นแลนด์ เซาท์แอฟริ กา ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน เดนมาร์ ก ญี่ปุ่น และ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี น หลังจากนั้น AYC จะนานักเรี ยนเข้าค่ายเพื่อปรั บตัวก่ อนการเดิ นทาง และเรี ยนรู ้
วัฒนธรรม ความแตกต่างของชาวต่างชาติ
ขั้นที่ 8 เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2562 ช่วงเวลาการทาวีซ่าให้กบั นักเรี ยนทุน
8.1 ประเทศนิวซีแลนด์
- เดือนธันวาคม 2561 AYC ดาเนินการขอวีซ่าให้กบั นักเรี ยนทุน
- เดินทางปลายเดือนมกราคม 2562 (นักเรี ยนต้องขออนุญาตโรงเรี ยนสอบปลายภาคให้เรี ยบร้อย)
8.2 ประเทศญี่ปุ่น - เดือนเมษายน 2562 ดาเนินการขอวีซ่าให้กบั นักเรี ยนญี่ปุ่น (เดินทางเดือนพฤษภาคม )
8.3 ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา เยอรมัน สวิตเซอร์ แลนด์ เนเธอร์ แลนด์ นอร์ เวย์ สวีเดน ฟิ นแลนด์
เซาท์ แอฟริกา ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน เดนมาร์ ก ญี่ปุ่น และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2562 ดาเนินการขอวีซ่าให้กบั นักเรี ยนทุนแลกเปลี่ยน
- นัดหมายการเดินทางไปศึกษาต่อภายในเดือนสิ งหาคม 2562 กาหนดการเดินทางจะยืนยันเมื่อได้รับทราบ
การจัดสรรครอบครัวอุปถัมภ์ในรัฐต่างๆ แล้ว จะเดินทางตรงไปยังเมืองที่รับอุปถัมภ์ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่หรื อ
ครอบครัวอุปถัมภ์มารับที่ปลายทาง
- นักเรี ยนจะได้รับการปฐมนิเทศอีกครั้งเมื่อไปถึงประเทศอุปถัมภ์ ณ ท้องถิ่น หรื อที่นดั หมาย
หมายเหตุ : หากนักเรี ยนท่านใดยังไม่มีหนังสื อเดินทาง สามารถขอได้ที่ กรมการกงสุ ล แจ้ งวัฒนะ หรื อสานักงานหนังสื อเดินทาง
ชัว่ คราว ใกล้เคียงพื้นที่ของนักเรี ยน สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.mfa.go.th/web/292.php
ติดต่ อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่
คุณสันสนีย ์
คุณสุนิสา
คุณนฤทัย
คุณศิริพร

อรุ ณวัฒนานันท์
นิโกรธา
เอี่ยมรักษา
สาคเรศ

จิ๊บ
ทราย
กั้ง
อี๊ด

081-950-2268
081-359-9563
081-358-0140
099-556-6994
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เบอร์โทร 02-556-1533-38

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย 9/197 ชั้น 7 อาคาร จีโอที ซอยรัชประชา 4 (รัชดาภิเษก 29)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 โทรศัพท์ (02) 556-1533-38 โทรสาร (02) 911-1700

ประกาศ
ข้ อปฏิบัติสําหรับท่ านผู้ปกครองทีม่ คี วามประสงค์จะให้ บุตร - ธิดาของท่ าน
สมัครขอรับทุนนักเรียนแลกเปลีย่ น AYC รุ่นที่ 18 มีดังต่ อไปนี้
1.

2.

3.

เมื่อท่านทราบผลการสอบเรี ยบร้อยแล้ว มีความประสงค์ที่จะส่งบุตร – ธิดา ของท่านเข้าขอรับทุนนักเรี ยนแลกเปลี่ยนAYC รุ่ น
ที่ 18 สมทบทุนบางส่ วน ให้นกั เรี ยนเข้ารายงานตัวกับอาจารย์อาสาสมัครในโรงเรี ยนของท่าน เพื่อรับทราบ หรื อสามารถ
ติดต่อโดยตรงที่สานักงานโครงการ AYC ประเทศไทย เพื่อติดต่อขอรับทุนและชาระเงินลงทะเบียน หรื อท่านสามารถชาระ
ผ่านธนาคาร โดยชําระเงินค่ าลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท มาที่ ธนาคารกสิ กรไทย ชื่อบัญชี บจก.ไอซีอีเอส
(ประเทศไทย)สาขาวงศ์ สว่ าง ทาวน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 038-3-774489 เมื่อชาระ แล้วแฟกซ์ใบ Pay – In หรื อ Slip ATM มา
ที่หมายเลข 02-911-1700 หรื อ e-mail: ayc.exchange@aycthailand.com โปรดระบุชื่อนักเรี ยน เลขที่บัตรประชาชน
พร้ อมทีอ่ ยู่ และ เบอร์ ติดต่ อกลับมาด้ วย ทาง AYC จะจัดส่ งใบ สมัครฉบับ ภาษาอังกฤษไปให้ท่านที่บา้ น หรื อที่อาจารย์
อาสาสมัครในโรงเรี ยนของท่าน
ในวันอาทิตย์ ที่ 5 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 – 14.30 น. AYC ขอเชิญท่านที่ ประสงค์จะเข้าร่ วมโครงการทุนนักเรี ยน
แลกเปลี่ยน AYC รุ่ นที่ 18 เข้ารับฟั งการบรรยายชี้ แจงรายละเอียดการเข้าร่ วมโครงการ และ รับชาระเงินลงทะเบียน ณ
อาคารนันทอุทยานสโมสร (ถนนอิสภาพ) สาหรับท่านที่ ตอ้ งการเข้าร่ วมโครงการ สามารถชาระค่าลงทะเบี ยน จานวน
50,000 บาท ระหว่างเวลา 9.00-14.30 น. ชาระโดยเงินสด แคชเชียร์ เช็ค หรื อเช็คส่ วนตัวของบิดา มารดา สาหรับผูป้ กครอง
ท่านใดได้ทาการโอนชาระเงินแล้วสามารถนาใบ Pay – In หรื อ Slip ATM หรื อใบเสร็ จการจ่ายเงินของท่านมาแสดง เพื่อขอรับ
ใบสมัครฉบับภาษาอังกฤษ และเมื่อมีปัญหาข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-556-1533-38 ถ้ าคุณสมบัติของ
นักเรียนไม่ ตรงตามเกณฑ์ ที่ AYC กําหนด ทาง AYC ยินดีคนื เงินให้ แก่ ท่าน ( ในกรณีทนี่ ักเรียนถอนตัวเองทาง AYC ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินลงทะเบียน )
AYC รุ่ นที่ 18 จะรับลงทะเบียนไว้ไม่เกิน 350 คน เท่ านั้น
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ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 โทรศัพท์ (02) 556-1533-38 โทรสาร (02) 911-1700

