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AYC Intercultural Programs Thailand 

โครงการแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม เอ วาย ซี ประเทศไทย 

               โครงการทุนแลกเปลีย่นเยาวชนไทยนานาชาติ  1   ปีการศึกษา    

        ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา   อังกฤษ     นิวซีแลนด์      แคนาดา 

เยอรมนี  สวิตเซอร์แลนด์  เนเธอร์แลนด์  นอร์เวย์   สวีเดน      ฝร่ังเศส   

 อิตาลี สเปน เดนมาร์ก  เซาท์แอฟริกา    ญี่ปุ่ น    

 และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

โครงการทุนแลกเปล่ียนเยาวชนหน่ึงปีการศึกษา   

One Academic Year Student Exchange Program 

วัตถุประสงค์ 

 โครงการทุนแลกเปล่ียนเยาวชนไทย – นานาชาติ 1 ปีการศึกษา  มีจุดมุง่หมายท่ีจะเปิดโอกาสให้เยาวชน

ท่ีผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในฐานะยุวทูต เดินทางไปศึกษาและพาํนกัอยูก่บัครอบครัวอุปถัมภเ์ป็น

ระยะเวลา  1  ปีการศึกษา  ณ  นานาประเทศเจ้าภาพ 16 ประเทศทัว่โลก คือ   ประเทศสหรัฐอเมริกา   ประเทศ

นิวซีแลนด์    ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา ประเทศเยอรมนี ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์  

ประเทศนอร์เวย ์ ประเทศสวีเดน   ประเทศฝร่ังเศส  ประเทศอิตาลี ประเทศสเปน ประเทศเดนมาร์ก  ประเทศ

เซาทแ์อฟริกา  ประเทศญ่ีปุ่น  และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการเปิด โอกาสให้เยาวชนไทยได้มี

ทางเลือกทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาให้เป็นผูน้าํระดับนานาชาติซ่ึงต้องมีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษา

ของประเทศเจ้าภาพอยา่งดีย่ิง 

 



        

 2 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 การเป็นนกัเรียนทุนแลกเปล่ียนฯ  เป็นเกียรติประวัติท่ีดีงามแกน่กัเรียน  ซ่ึงเยาวชนจะได้รับการพัฒนา
ทกัษะ ความรู้ ความสามารถในทุกๆ ด้าน รวมถึงค่านิยมส่วนบุคคล โดยเยาวชนจะต้องศึกษาวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตความเป็นอยูจ่นสามารถปรับตนเองให้ศึกษาและอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคมท่ีมีความแตกต่างในหลายๆ
ด้าน ได้อยา่งมีความสุข และจะพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาได้อยา่งเป็นธรรมชาติ ส่งผลให้นักเรียนท่ี
ประสบความสาํเร็จกลับมามีทกัษะ ประสบการณ์ และมีความสามารถเป็นท่ีต้องการทั้ งในองค์กรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เป็นอยา่งดีย่ิง 

ลักษณะของทุน 

1. เข้าศึกษาระดบัมธัยมปลายในโรงเรียนระดับมธัยมศึกษา ( High School ) ในเมืองต่าง ๆ  ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศอังกฤษ  ประเทศแคนาดา ประเทศเยอรมนี ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์  ประเทศเนเธอร์แลนด์   ประเทศนอร์เวย์ ประเทศสวีเ ดน   ประเทศฝร่ังเศส    
ประเทศอิตาลี    ประเทศสเปน  ประเทศเดนมาร์ก   ประเทศเซาท์แอฟริกา   ประเทศญ่ีปุ่น และ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2. นกัเรียนแลกเปล่ียนจะได้รับการอุปถัมภเ์สมือนสมาชิกของคนหน่ึงของครอบครัวจากอาสาสมัคร

ของประเทศอุปถัมภ ์

3. นกัเรียนแลกเปล่ียนจะได้เรียนรู้ และร่วมกิจกรรมในโรงเรียนอุปถัมภเ์สมือนเป็นนักเรียนในระดับ    

มธัยมศึกษาคนหน่ึงของโรงเรียนระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 

4. นกัเรียนแลกเปล่ียนจะได้มีโอกาสนาํวัฒนธรรมของประเทศไทยไปเผยแพร่ให้ก ับประชาชนใน

ประเทศอุปถัมภต์ามโอกาสอนัควร ส่งผลให้ชาวตา่งชาติได้เรียนรู้เกีย่วกบัประเทศไทยมากข้ึนอีกทั้ง

ยงั การเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภน์ั้นๆ ด้วย 

5. นกัเรียนแลกเปล่ียนสามารถเทียบโอนชั้นเรียนได้ โดยจะต้องนาํผลการเรียน หรือผลประเมินจาก

โรงเรียนอุปถัมภม์าดาํเนินการตามหลักเกณฑข์องกระทรวงศึกษาธิการ (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของ

โรงเรียนท่ีนกัเรียนสังกดั) 

6. ปฏิบติัตามกฎระเบียบของ AYC   และองค์กรในประเทศอุปถัมภอ์ยา่งเคร่งครัด 
 
 
 



        

 3 

ประเทศอุปถัมภ์ 

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา       เดินทางเดือนสิงหาคม       ปี  2561   ระยะเวลา   1  ปีการศึกษา 

2. ประเทศอังกฤษ                เดินทางเดือนกันยายน        ปี  2561   ระยะเวลา   1   ปีการศึกษา  

3. ประเทศนิวซีแลนด์           เดินทางเดือนมกราคม       ปี   2561  ระยะเวลา    1  ปีการศึกษา 

4. ประเทศแคนาดา               เดินทางเดือนสิงหาคม        ปี  2561   ระยะเวลา  1  ปีการศึกษา 

5. ประเทศเยอรมนี         เดินทางเดือนสิงหาคม       ปี  2561   ระยะเวลา  1  ปีการศึกษา 

6. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์   เดินทางเดือนสิงหาคม       ปี 2561    ระยะเวลา  1  ปีการศึกษา 

7. ประเทศเนเธอร์แลนด์      เดินทางเดือนสิงหาคม        ปี  2561  ระยะเวลา    1  ปีการศึกษา 

8. ประเทศนอร์เวย์               เดินทางเดือนกันยายน        ปี  2561  ระยะเวลา    1  ปีการศึกษา 

9. ประเทศสวีเดน                เดินทางเดือนสิงหาคม         ปี  2561 ระยะเวลา    1  ปีการศึกษา 

10. ประเทศฝร่ังเศส              เดินทางเดือนกันยายน         ปี 2561  ระยะเวลา    1  ปีการศึกษา 

11. ประเทศเซาท์แอฟริกา     เดินทางเดือนกรกฎาคม       ปี 2561  ระยะเวลา   1  ปีการศึกษา 

12. ประเทศอิตาลี                  เดินทางช่วงเดือนสิงหาคม   ปี 2561  ระยะเวลา  1  ปีการศึกษา   

13. ประเทศสเปน                 เดินทางช่วงเดือนสิงหาคม    ปี 2561 ระยะเวลา   1  ปีการศึกษา 

14. ประเทศเดนมาร์ก           เดินทางช่วงเดือนสิงหาคม    ปี 2561 ระยะเวลา   1  ปีการศึกษา   

15. ประเทศญี่ปุ่ น                 เดินทาง 2 ช่วงเวลา  ระยะเวลา   1  ปีการศึกษา 

  ช่วงที่ 1  เดือนพฤษภาคม 2561 

  ช่วงที่ 2  เดือนสิงหาคม 2561 

16. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   เดินทางเดือนสิงหาคม  ปี 2561 ระยะเวลา   1  ปีการศึกษา 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. ผู้สมคัรต้องมีอายุไมต่ ํ่ากว่า 15 ปี และไมเ่กิน 18 ปี  ณ วันเดินทาง  (นบัถึงวันท่ี 1 มิถุนายน 2561)  

หมายเหตุ ในแต่ละประเทศอายุของผู้เข้าร่วมโครงการมีข้อจาํกดัไมเ่ทา่กนัโปรดสอบถามเจ้าหนา้ท่ี

อีกคร้ัง    

2.  ประเทศอังกฤษ  ประเทศนอร์เวย ์ และ ประเทศสวีเดน ผู้สมคัรต้องมีอายุไมต่ ํ่ากว่า 16 ปี ณ วัน

เดินทางในเดือนสิงหาคม  



        

 4 

3. ประเทศอังกฤษ ผู้สมคัรต้องผ่านการทดสอบ IELTS ดังน้ี  

 ประเทศอังกฤษ สอบ IELTS Academic สาํหรับขอวีซ่า UKVI (คนละประเภทกบัสอบ 

IELTS ทัว่ไป) และผ่านด้วยระดับคะแนน 5.5 ทุกทกัษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)  

4. ผู้ท่ีจะรับทุนนกัเรียนแลกเปล่ียน จะต้องมีผลการเรียนยอ้นหลัง 3 ปี เกรดเฉล่ีย 2.3 ข้ึนไป ในรายวิชา

หลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ต้อง

ได้เกรดเฉล่ีย 2.5  ข้ึนไป    และไมมี่ 0 ในทุกรายวิชา 

5. สาํหรับประเทศเยอรมนี ประเทศฝร่ังเศส ผู้สมคัรต้องผ่านการสอบวัดระดับภาษากบัสถาบนัภาษาท่ี

รองรับ อยา่งตํ่าในระดับ A2 กอ่นเดินทางไปยงัประเทศอุปถัมภ ์ 

6. ประเทศอิตาลี ประเทศสเปน ต้องมีพ้ืนฐานภาษาอยา่งนอ้ย 1 ปี กอ่นเดินทาง (สามารถใช้ใบรับรอง

การเรียนภาษาจากสถาบนัสอนภาษาได้)  

7. ประเทศเดนมาร์ก ประเทศนอร์เวย ์ประเทศสวีเดน   และ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้เข้าร่วม

โครงการต้องมีทกัษะความรู้ ความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาประจาํชาตินั้นๆได้ในดี 

และสามารถพัฒนาได้ 

8. สาํหรับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีพ้ืนฐานภาษาเยอรมนัอยา่งนอ้ย 1 ปี (กอ่น

เข้าโครงการ) 

9. สาํหรับประเทศญ่ีปุ่น ต้องมีพ้ืนฐานภาษาในระดับดี ต้องเรียนภาษาญ่ีปุ่นมาแล้วอยา่งนอ้ย 1 ปี 

       และต้องมีหนงัสือรับรองจากสถาบนั หรือมีผลการเรียน (Transcript) ภาษาญ่ีปุ่นจากโรงเรียนและมี 

       ผลการสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุ่น  (JLPT) ระดับ N 4  ข้ึนไป  หรือ กาํลังจะสอบระดับ N 4 ในการ 

       สอบประจาํปี รอบท่ี 2  

10. กาํลังศึกษาอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3, 4, 5 หรือเทียบเทา่ ไมรั่บนกัเรียนท่ีกาํลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษา      

ปีท่ี 6 หรือจบการศึกษาแล้ว 

11. เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไมมี่โรคประจาํตัวทั้งร่างกายและจิตใจ ไมเ่ป็นโรคติดต่อหรือเป็น  

พาหะของโรคใด ๆ ท่ีจะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ และต้องฉีดวัคซีนทุกประเภทท่ี

ประเทศอุปถัมภก์าํหนดให้ครบถ้วน 

12. ผู้สมคัรท่ีเป็นโรคภูมิแพ้ สุนขั และแมว  ไมส่ามารถสมคัรเข้ารับทุน ประเทศสหรัฐอเมริกา  

13. ต้องมีทกัษะความรู้ ความสามารถด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ  หรือภาษาของประเทศ

อุปถัมภน์ั้นๆ ในระดับดี 
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14. เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตการเป็นนกัเรียนแลกเปล่ียนในต่างแดน  

15. สามารถเรียนรู้และใช้ชีวิตอยูร่่วมกบัผู้อ่ืนได้เป็นอยา่งดี  

16. มีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และสามารถปรับตัวได้ดีภายใต้กฎระเบียบของ AYC 

และมูลนิธิ หรือองค์กร ในต่างประเทศ  (ข้อน้ีสาํคัญมาก) 

เงินสมทบทุน 

 โครงการทุนนกัเรียนแลกเปล่ียนเยาวชนไทย – นานาชาติ 1 ปีการศึกษา มีลักษณะเป็นทุนสมทบโดย

ผู้ปกครองจะต้องมีส่วนร่วมในการให้โอกาสทางการศึกษาแกบุ่ตร – ธิดาของทา่น ดังน้ี  

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา  เงินสมทบทุนจาํนวน  360,000  บาท  (ไมร่วมค่าตั๋วเคร่ืองบินและค่าวีซ่า)   

 ** เน่ืองจากค่าตั๋วเคร่ืองบินมีปัญหาข้ึนราคามาก ซ่ึงมีสาเหตุจากราคานํ้ามนั AYC จึงแยกค่าตั๋วเคร่ืองบินออก

จาก   เงินสมทบซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบในเดือนมีนาคมปี 2561 (โดยในปี 2560 ค่าบริการวีซ่า และค่าตัว๋เคร่ืองบิน

ของประเทศสหรัฐอเมริกา เฉล่ียอยูท่ี่ราคา 115,000 บาท) กาํหนดการชาํระเงินสมทบทุนเป็น 4 งวด ดังน้ี 

งวดที่ 1   ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท  ในเดือนกรกฎาคม  (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน)   

งวดที่  2  ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 155,000 บาท ชาํระพร้อมส่งใบสมคัรเบ้ืองต้น  ในเดือนสิงหาคม  

งวดที่  3   ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน  155,000 บาท  ในเดือนตุลาคม      

งวดที่ 4   ชาํระเงินค่าธรรมเนียมและค่าดาํเนินการในการขอวีซา่  และค่าตั๋วเคร่ืองบินไป – กลับ ประมาณ      

               115,000 บาท ในเดือนมีนาคม (หากมีการเปล่ียนแปลงราคาจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า) 

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

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา  กาํหนดการชาํระเงินสมทบทุนเป็น 4 งวด  ดังน้ี    (ผู้สมัคร

ต้องผ่านการสอบ IELTS  ด้วยระดับคะแนน   5.5 ) 

           งวดที่ 1   ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท ชาํระเดือนกรกฎาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน)   

            งวดที่ 2   ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 200,000 บาท   กาํหนดชาํระเดือนตุลาคม 

           งวดที่ 3   ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 200,000 บาท   กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 
           งวดที่ 4   ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน  238,000  บาท  กาํหนดชาํระเดือนพฤษภาคม 
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3. ประเทศนิวซีแลนด์   เ งินสมทบทุนจํานวน  538,000 บาท   (รวมค่าวีซ่า  และ ตั๋วเคร่ืองบิน)  

กาํหนดการชาํระเงินสมทบทุนเป็น 3 งวด ดังน้ี  (ถ้านักเรียนถอนตัวหรือยกเลิกโครงการในระหว่างการ

ด าเนินการขอรับทุน ทาง เอวายซี ประเทศไทย ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด)  

งวดที่ 1   ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท ชาํระเดือนกรกฎาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน) 

งวดที่ 2   ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน  244,000  บาท   กาํหนดชาํระเดือนสิงหาคม 

งวดที่ 3   ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน  244,000  บาท   กาํหนดชาํระเดือนตุลาคม 

4. ประเทศแคนาดา   เงินสมทบทุน 698,000  บาท  (ไมร่วมตั๋วเคร่ืองบิน)  กาํหนดการชาํระเงินสมทบทุน

เป็น 4 งวด ดังน้ี 

งวดที่ 1  ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท ชาํระเดือนกรกฎาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน) 

งวดที่ 2  ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน  200,000  บาท กาํหนดชาํระเดือนสิงหาคม 

งวดที่ 3  ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน  200,000 บาท กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 

งวดที่ 4  ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน  248,000  บาท กาํหนดชาํระเดือนพฤษภาคม 

5. ประเทศเยอรมนี  เงินสมทบทุนจาํนวน  398,000  บาท  (รวมค่าวีซ่า และตั๋วเคร่ืองบิน) กาํหนดการ

ชาํระเงินสมทบทุนเป็น 3  งวด  ดังน้ี 

งวดที่ 1  ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท ชาํระเดือนกรกฎาคม  (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน) 

            งวดที่ 2  ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 174,000 บาท กาํหนดชาํระเดือนสิงหาคม 

งวดที่ 3  ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 174,000 บาท กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 

6. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เงินสมทบทุนจาํนวน  438,000  บาท  (รวมค่าวีซ่า และตั๋วเคร่ืองบิน) 

กาํหนดการชาํระเงินสมทบทุนเป็น 3  งวด  ดังน้ี 

งวดที่ 1  ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท ชาํระเดือนกรกฎาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน) 

             งวดที่ 2  ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน  194,000  บาท กาํหนดชาํระเดือนสิงหาคม 

งวดที่ 3  ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน  194,000  บาท กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 

7. ประเทศเนเธอร์แลนด์   เงินสมทบทุนจาํนวน  398,000  บาท  (รวมค่าวีซ่า และตั๋วเคร่ืองบิน) กาํหนด

ชาํระเงินสมทบทุนเป็น 3  งวด  ดังน้ี 

งวดที่ 1 ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท ชาํระเดือนกรกฎาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน) 
งวดที่ 2 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 174,000 บาท  กาํหนดชาํระเดือนสิงหาคม 
งวดที่ 3 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 174,000 บาท กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 



        

 7 

8. ประเทศนอร์เวย์  เงินสมทบทุนจาํนวน  438,000  บาท  (รวมค่าวีซ่า และตั๋วเคร่ืองบิน) กาํหนดการ

ชาํระเงินสมทบทุนเป็น 3  งวด  ดังน้ี 

งวดที่ 1 ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท ชาํระเดือนกรกฎาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน) 

งวดที่ 2 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 194,000 บาท กาํหนดชาํระเดือนสิงหาคม 

งวดที่ 3 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 194,000 บาท กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 

9. ประเทศสวีเดน   เงินสมทบทุนจาํนวน  438,000  บาท  (รวมค่าวีซ่า และตั๋วเคร่ืองบิน) กาํหนดชาํระ

เงินสมทบทุนเป็น 3  งวด  ดังน้ี 

งวดที่ 1 ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท  ชาํระเดือนกรกฎาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน) 

งวดที่ 2 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 194,000 บาท  กาํหนดชาํระเดือนสิงหาคม 

งวดที่ 3 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 194,000 บาท  กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 

10.   ประเทศฝร่ังเศส   เงินสมทบทุนจาํนวน  458,000  บาท  (รวมค่าวีซ่า และตั๋วเคร่ืองบิน) กาํหนดการ

ชาํระเงินสมทบทุนเป็น 3  งวด  ดังน้ี 

งวดที่ 1 ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท  ชาํระเดือนกรกฎาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน) 

งวดที่ 2 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน  204,000 บาท  กาํหนดชาํระเดือนสิงหาคม 

งวดที่ 3 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน  204,000 บาท  กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 

11. ประเทศเซาท์แอฟริกา  เงินสมทบทุนจาํนวน 438,000  บาท  (รวมค่าวีซ่า และตั๋วเคร่ืองบิน) 

กาํหนดการชาํระเงินสมทบทุนเป็น 3  งวด  ดังน้ี 

งวดที่ 1 ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท ชาํระเดือนกรกฎาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน) 

งวดที่ 2 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 194,000 บาท  กาํหนดชาํระเดือนสิงหาคม 

 งวดที่ 3 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 194,000 บาท  กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 

12. ประเทศอติาล ี เงินสมทบทุนจาํนวน  498,000  บาท  (รวมค่าวีซ่า และตั๋วเคร่ืองบิน) กาํหนดการชาํระ

เงินสมทบทุนเป็น 3  งวด  ดังน้ี 

งวดที่ 1 ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท ชาํระเดือนกรกฎาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน)  

งวดที่ 2 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 224,000 บาท   กาํหนดชาํระเดือนสิงหาคม 

งวดที่ 3 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 224,000 บาท   กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 
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13. ประเทศสเปน  เงินสมทบทุนจาํนวน  538,000  บาท  (รวมค่าวีซ่า และตั๋วเคร่ืองบิน) กาํหนดการชาํระ

เงินสมทบทุนเป็น 3  งวด  ดังน้ี 

งวดที่ 1 ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท  ชาํระเดือนกรกฎาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน)  

งวดที่ 2 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 244,000 บาท   กาํหนดชาํระเดือนสิงหาคม 

งวดที่ 3 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 244,000 บาท   กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 

14. ประเทศเดนมาร์ก  เงินสมทบทุนจาํนวน  438,000  บาท  (รวมค่าวีซ่า และตั๋วเคร่ืองบิน) กาํหนดการ

ชาํระเงินสมทบทุนเป็น 3  งวด  ดังน้ี 

งวดที่ 1 ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท ชาํระเดือนกรกฎาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน)  

งวดที่ 2 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 194,000 บาท   กาํหนดชาํระเดือนสิงหาคม 

งวดที่ 3 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 194,000 บาท   กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 

15. ประเทศญ่ีปุ่น   เงินสมทบทุนจาํนวน  498,000  บาท  (รวมค่าวีซ่า และตั๋วเคร่ืองบิน)  กาํหนดการ

ชาํระเงินสมทบทุนเป็น  3  งวด ดังน้ี 

     งวดที่ 1 ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000   บาท ชาํระเดือนกรกฎาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน) 

งวดที่ 2 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน   224,000 บาท  กาํหนดชาํระเดือนสิงหาคม 

งวดที่ 3 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน   224,000  บาท  กาํหนดชาํระเดือนธันวาคม  

16. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  เ งินสมทบทุนจาํนว น  328,000   บา ท (รวมค่าวีซ่า และค่า

เคร่ืองบิน)  กาํหนดชาํระเงินสมทบทุนเป็น 3 งวด ดังน้ี    

งวดที่ 1 ชาํระเงินลงทะเบียนจาํนวน 50,000 บาท ชาํระเดือนกรกฎาคม (ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน) 

งวดที่ 2 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 139,000 บาท  กาํหนดชาํระเดือนสิงหาคม 

งวดที่ 3 ชาํระเงินสมทบทุนจาํนวน 139,000 บาท  กาํหนดชาํระเดือนมีนาคม 

ข้ันตอนการสมัครเข้าร่วมรับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AYC 

ข้ันที่ 1  กรอกใบสมคัรของ AYC โดยมีผู้ปกครองลงนามรับรอง แล้วส่งให้ศูนยส์อบโรงเรียนของทา่น 

พร้อมชาํระเงินค่าสมคัรสอบจาํนวน 200 บาท โดยมอบให้อาจารยอ์าสาสมคัร AYC ท่ี

โรงเรียนของทา่น หรือสมคัรได้ท่ี AYC โดยตรง 
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ข้ันที่ 2  AYC  ทาํการทดสอบ English Placement Test  พร้อมกนัทัว่ประเทศ  หรือในวันท่ีโรงเรียนศูนย์

ประสานงานกาํหนด สาํหรับในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดสอบท่ีศูนยส์อบสว่นกลาง โรงเรียน

สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ ์ (ใกล้สถานีรถไฟหัวลาํโพง)  ในวันอาทิตยท่ี์  25 มิถุนายน 

2560  เวลา  9.00 น. -  10.30 น.  

ข้ันที่ 3 AYC จะประกาศผลสอบทาง    Internet   (www.aycthailand.com) หรือโทรมาสอบถามทาง

โทรศัพทไ์ด้ท่ีเบอร์ 02 – 5561533 - 38 ต่อ 740,725,730,732  และจะประกาศผลสอบท่ีโรงเรียน

ของทา่นในวันท่ี   7  กรกฎาคม 2560  และผู้ท่ีผ่านการสอบจะได้รับหนงัสือยืนยนัทางไปรษณีย ์

หรือทางศูนยป์ระสานงาน AYC ทัว่ประเทศ อีกด้วย 

ข้ันที่ 4 นาํใบแสดงผลการเรียนยอ้นหลัง 3 ปี ให้อาจารยอ์าสาสมคัรประจาํศูนยป์ระสานงาน หรือแฟกซ์    

ผลการเรียนยอ้นหลัง 3 ปี มาท่ีเบอร์ 02 911-1700 หรือ อีเมล์ bd.amsamedu@aycthailand.com 

เพ่ือให้เจ้าหนา้ท่ี AYC ตรวจสอบว่าทา่นมีคุณสมบติัครบตามเกณฑห์รือไม ่

ข้ันที่ 5 AYC จัดให้มีการช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ ในวันอาทิตยท่ี์ 23 กรกฎาคม 2560   ณ    

อาคารนนัทอุทยานสโมสร  (ถนนอิสรภาพ)  พร้อมชาํระเงินลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจาํนวน 

50,000  บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) ทั้งน้ีทา่นสามารถชาํระเงินลงทะเบียนผ่านการชาํระด้วย เงินสด 

หรือเช็คธนาคาร ตั๋วแลกเงิน  ในวันดังกล่าว หรือชาํระด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชี ธนาคาร

กรุงเทพ  จ ากัด  (มหาชน) สาขาวงศ์สว่าง  ช่ือบัญชี นายชูชัย  วราพร   บัญชีออมทรัพย์   เลขที่

บัญชี   194 - 0 – 96274 -7   และแฟกซ์ใบนาํฝาก   (Pay-in Slip)  พร้อมระบุช่ือและท่ีอยู ่   และ

เลขประจาํตัวประชาชนของนกัเรียนส่งมาท่ี  AYC  เบอร์แฟกซ์ 02-911-1700 หรือ อีเมล์ 

            bd.amsamedu@aycthailand.com 

ข้ันที่ 6  ช าระเงินเงินค่าเข้าร่วมโครงการงวดที่ 2  ของประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในวันที่ 30  สิงหาคม 

 2560  ทา่นสามารถนาํเงินสด เช็คธนาคาร ตั๋วแลกเงิน มาชาํระ ณ   สาํนกังาน AYC   หรือโอน

เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ  จ ากัด   (มหาชน) สาขาวงศ์สว่าง  ช่ือบัญชี นายชูชัย  วราพร   

บัญชีออมทรัพย์   เลขที่บัญชี   194 - 0 – 96274 -7      เม่ือทา่นโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่ง

แฟกซ์ใบนาํฝาก  (Pay-in Slip)  พร้อมระบุช่ือ และนามสกุลของนกัเรียนโดยส่งมาท่ีเบอร์แฟกซ์ 

02-911-1700 หรืออีเมล์  bd.amsamedu@aycthailand.com 
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ข้ันที่ 7 จัดให้มีคอร์สเสริมฝึกอบรมภาษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนกัเรียนโดยอาจารยเ์จ้าของภาษา ซ่ึงมี

ระยะเวลาในการเข้าคอร์สฝึกอบรม แบง่เป็น 2 ช่วง ดังน้ี   

 ช่วงท่ี 1 ระหว่างวันท่ี   1-6    ตุลาคม  2560  

 ช่วงท่ี 2 ระหว่างวันท่ี   7-12  ตุลาคม 2560   (สถานท่ีในการฝึกอบรมจะแจ้งในภายหลัง) 

ข้ันที่ 8 ระหว่างวันท่ี 1 – 15  ตุลาคม    2560  ให้นกัเรียนส่งใบสมคัร ให้เจ้าหนา้ท่ี   AYC ตรวจสอบ 

ใบสมคัรให้มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ และถ่ายสาํเนา Passport มาด้วย เพ่ือ AYC จะนาํส่งใบ

สมคัรของนกัเรียนส่งไปยงัประเทศอุปถัมภ ์ 

ข้ันที่ 9   เดือนธันวาคม   2560  ขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง 

ข้ันที่ 10  เดือนมกราคม  2561  ปฐมนิเทศนกัเรียนทุน AYC ประเทศนิวซีแลนด์   เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง 

ข้ันที่ 11  เดือนมีนาคม 2561 AYC จัดประชุมผู้ปกครอง และนกัเรียนเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจเร่ือง

กฎระเบียบของประเทศสหรัฐอเมริกา และรวบรวมเอกสารเพ่ือขอวีซ่า พร้อมทั้งชาํระเงิน

ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า และค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ประมาณ 115,000 บาท (หากมีการ

เปล่ียนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบลว่งหนา้) และชาํระเงินงวดท่ี 3 ของทุกประเทศท่ีเดินทางช่วง

เดือนสิงหาคมและกนัยายน 2561 

ข้ันที่ 12 สาํหรับประเทศญ่ีปุ่น มี 2 ช่วงเวลา   

              - ช่วงเวลาท่ี 1 ขอวีซ่าในเดือนเมษายน 2561 เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง ในเดือนพฤษภาคม 2561 

              - ช่วงเวลาท่ี  2 ขอวีซ่าเดือนกรกฎาคม  2561 เพ่ือเตรียมตัวเดินทางในเดือน สิงหาคม   2561 

ข้ันที่ 13 เดือนมิถุนายน 2561 จะมีพิธีการปฐมนิเทศมอบประกาศนียบตัรแกน่กัเรียน และประกาศ เกียรติ

คุณแกโ่รงเรียน และนาํนกัเรียนเข้าค่ายเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และฝึกการปรับตัว

กอ่นเดินทางไปต่างประเทศ ประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2561 

ข้ันที่ 14  เดือนกรกฎาคม 2561 นดัหมายการเดินทางประเทศไปประเทศเซาทแ์อฟริกา  

ข้ันที่ 15 เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2561 นดัหมายการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ                 

อังกฤษ ประเทศเยอรมนี ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศแคนาดา ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ประเทศนอร์เวย ์  ประเทศสวีเดน ประเทศฝร่ังเศส  ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน กาํหนดการเดินทางจะยืนยนัเม่ือได้รับทราบครอบครัวอุปถัมภแ์ล้วประมาณเดือน

สิงหาคม  หรือต้นเดือนกนัยายน 



        

 11 

เงินสมทบทุนดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ้

 ค่าเคร่ืองบินตลอดการเดินทาง ทั้งไป-กลับ (ยกเว้น  ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และ

ประเทศอังกฤษ ) 

 ค่าประกนัสุขภาพ และอุบติัเหตุ 

 ค่าภาษีสนามบินค่ารถรับ - ส่ง ณ ทา่อากาศยานในต่างประเทศ 

 ค่าบริการให้คาํปรึกษาแนะแนว และการประสานงานระหว่างประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ  

 การสรรหาครอบครัวอุปถัมภ ์และโรงเรียนอุปถัมภเ์พ่ือเข้าเรียนตลอดโครงการ  

 การปฐมนิเทศในประเทศไทย และท่ีประเทศอุปถัมภ์เ ม่ือเดินทางถึง  (เฉพาะโครงการท่ีมีการ

ปฐมนิเทศในต่างประเทศ) 

 การทดสอบในประเทศไทย และการเข้าเรียน Intensive Course เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

 ค่าวีซ่าพิเศษของสหรัฐอเมริกา Student and Exchange Visitor Information System  

 (180 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ) 

เงินสมทบดังกล่าวไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ 

 ค่าเคร่ืองบินตลอดการเดินทางทั้งไป-กลบั (สาํหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศ
อังกฤษ  

 ค่าดาํเนินการขอหนงัสือเดินทาง (Passport) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวประมาณ 200-300 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อเดือน 

 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อกลับทางบา้น เช่น ค่าโทรศัพท ์E-mail ค่าอินเตอร์เนต็ หรือค่ากิจกรรมพิเศษ 

ท่ีเยาวชนเลือกเสริมเพ่ิมเติมจากท่ีได้รับการจัดสรรจากโรงเรียนอุปถัมภแ์ล้ว 

 ค่าเช่าตาํราเรียน (จะได้รับเงินคืนเม่ือนาํไปคืน) ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศนิวซีแลนด์ 

 ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าชุดนกัเรียน (ถ้ามี) 

 ค่าอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียน และเวลาไปทศันศึกษา 

 ค่าธรรมเนียม และค่าบริการในการขอวีซ่าจากสถานทูต จาํนวน 15,000 บาท (สาํหรับประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

                                  โปรดอ่านโดยละเอียดก่อนการพจิารณาเข้าร่วมโครงการ 

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


