กำ�หนดการปฐมนิเทศลงทะเบียนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES
ปีการศึกษา 2019/2020 รุ่นที 26/33
วันอาทิตย์ที 26 สิงหาคม 2561 เวลา 07:00 – 15:00 น.
ณ ห้องบอลรูม ชัน 6 โรงแรมไอยรินทร์ ตึกช้าง (Tower A) ถ.พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
07:30 - 08:30
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30

09:30 - 09:45

ลงทะเบียน และรับเอกสาร / ชมนิทรรศการแนะนำ�ประเทศอุปถัมภ์
เปิดงานและชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับ YES
“เด็ก YES หัวใจไทย ก้าวไกล Go Inter” ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษคุณรัชเขต
วีสเพ็ญ ซึ่งอดีตเคยเป็นเด็กเกเร ต้องเรียนซ้ำ�ชั้น ได้เกรดเฉลี่ย 0.60 ชีวิตพลิกผัน
ไปเรียนต่อต่างประเทศ วันนี้เป็นเจ้าของสำ�นักพิมพ์ พร้อมที่จะถ่ายทอดเรื่องราว
ชีวิตด้วยพลังและความสุข
“เยาวชนได้อะไรจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน YES” พบกับครอบครัวเยส

09:45 - 10:00 รับประทานอาหารว่าง
10:00 – 10:30 แนะแนวหลักเกณฑ์การเทียบชั้นเรียน ได้รับเกียรติจาก อ.จารุณี มโนรัตน์ โรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และ อ.ดร.นภาพร แก้วพันนา โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ตรงในการแนะนำ�นักเรียนแลกเปลี่ยนในโรงเรียน
10:30 - 11:00 แนะนำ�การจัดทำ�ใบสมัครนานาชาติ (Application)
11:00 - 12:30 พบปะ YES Returnees ตามประเทศอุปถัมภ์
12:30 - 13:30

รับประทานอาหารร่วมกัน

13:30 - 15:00

สอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบชุด Application (เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้า
ร่วมโครงการ)

** กำ�หนดการอาจปรับเปลี่ยนตามเหมาะสม **

ขันตอนในการเข้าร่วมโครงการ
1. ยื น ยั น สิ ท ธิ์ ใ นการเข้ า ร่ ว มโครงการโดยส่ ง ใบสมั ค รลงทะเบี ย นและ
แนบสำ�เนาผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง (Transcript หรือสมุดพกที่
แสดงผลการเรียนชัดเจน) พร้อมระบุประเทศ และชำ�ระค่าลงทะเบียน
25,000 บาท (Non Refundable)
2. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีนายอาคม ริมทอง เลขที่
บัญชี 039-7-11466-1 สาขาบุญถาวร เกษตร-นวมินทร์
3. ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการชำ�ระเงินมาที่ Line Id: @yesthailand
หรืออีเมล์: info@yesthailand.org ภายใน 21 สิงหาคมนี้
4. นักเรียนที่จะขอรับทุนดีเด่น (ผู้ที่มีคะแนนสอบสูงสุด 100 ลำ�ดับแรก
ตามประกาศรายชื่อในเว็บไซต์) สามารถเข้าร่วมโครงการได้เฉพาะ
ประเทศอเมริกา กลุ่ม 1 ฝรั่งเศส และแอฟริกาใต้ เท่านั้น
5. นักเรียนที่จะขอรับทุนบุตรครู และทุนบุตรข้าราชการ กรุณาแนบหลัก
ฐานของบิดาหรือมารดา คือ สำ�เนาบัตรข้าราชการ และสำ�เนาสูติบัตร
นักเรียน ทั้งนี้สามารถเข้าร่วมโครงการได้เฉพาะประเทศอเมริกากลุ่ม 1
ฝรั่งเศส และแอฟริกาใต้ เท่านั้น
6. กรณีพิจารณาผลการเรียนแล้ว มีการปฎิเสธ หรือไม่ได้กลุ่มประเทศ
ที่เลือก เนื่องจากโควต้าเต็มหรือคุณสมบัติไม่ครบจะแจ้งให้ทราบก่อน
การปฐมนิเทศ เพื่อเปลี่ยนกลุ่มหรือประเทศ หากไม่ประสงค์จะได้รับ
เงินลงทะเบียนคืน

เกณฑ์คะแนน TYES เพือเข้าร่วมโครงการ
ระดับคะแนน TYES

จำ�นวนประเทศ

ประเทศ

4.00 ขึ้นไป

19 ประเทศ

3.00 - 3.99

16 ประเทศ

2.00 - 2.99

7 ประเทศ

USA, Canada, New Zealand, South Africa, Denmark, Italy, Finland, Norway, Sweden, Mexico, Portugal,
Brazil, German, Japan, China, France, Switzerland, Spain, Austria
USA กลุ่ม 2, USA กลุ่ม 3, New Zealand, South Africa, Denmark, Italy, Finland, Norway, Sweden, Mexico,
Portugal, German, China, France, Switzerland, Spain, Austria
USA กลุ่ม 3, New Zealand, South Africa, Mexico, Portugal, China, France

ใบสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการปฐมนิเทศลงทะเบียน
1. ชือ-สกุลนักเรียน: ........................................................................................................ รหัสสอบ: ................................ ระดับคะแนน TYES: ................................
2. โรงเรียน: ....................................................................................................................... ชัน: ....................... มือถือ: ......................................................................
วันเดือนปีเกิด (ปี ค.ศ.) ............. / ............................ / ............. อายุในวันที 1 สิงหาคม 2562 ……………… ปี .................... เดือน
ผลการเรียนเฉลีย 3 ปี ล่าสุด (ปีที 1) ……………...…………...…….... (ปีที 2) ………..……………………………… (ปีที 3) .......................................................
วิชาทีได้ตำ�กว่าเกรด 2 (ถ้ามี) ........................................................................................................................................................................................................
3. การเข้าร่วมงาน  รับฟังเบืองต้นเพือพิจารณาก่อนเข้าร่วมโครงการ
 ยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมโครงการประเทศ ลำ�ดับที 1) ......................................... กลุ่ม ............ ลำ�ดับที 2) ......................................... กลุ่ม ............
 สำ�เนาผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง  ประเภททุน: ...............................................  หลักฐานการรับทุน บุตรครู/บุตรข้าราชการ
4. จำ�นวนผู้ติดตามนักเรียน .......................... คน รวมทังหมด .......................... คน กรณีมีผู้ติดตามมากกว่า 1 ท่าน ชำ�ระค่าใช้จ่ายเพิ่ม 450 บาท/ท่าน
ลงชือ: .......................................................... นักเรียน วันที: .......................

ลงชือ: .......................................................... ผู้ปกครอง วันที: .......................

หมายเหตุ: YES สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงใดๆ รวมทังอัตราสมทบทุนค่าใช้จ่ายหากมีปัจจัยทีทำ�ให้ค่าใช้จ่ายสูงขึนในการดำ�เนินการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบส่วงหน้า

ตารางสมทบทุนค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาภาษาและแลกเปลียนวัฒนธรรม YES รุ่น 26/33 ปีการศึกษา 2019/2020
กลุ่มประเทศทีใช้ภาษาอังกฤษ

ทุนค่าใช้จ่าย (บาท)

กลุ่มประเทศทีใช้ภาษาประจำ�ชาติ

ทุนค่าใช้จ่าย (บาท)

USA กลุ่ม 1 (วีซ่า J-1 แลกเปลียน)

498,800

China (หอพัก)

398,800

USA กลุ่ม 2 (วีซ่า F-1 แลกเปลียน)

648,800

Mexico, Portugal, Brazil, Spain

440,000

France
10 เดือน
5 เดือน
3 เดือน

440,000
295,000
250,000

USA กลุ่ม 3 (วีซ่า F-1 เลือกศึกษาต่อ)

เริมต้น 658,000

Canada (ศึกษาต่อ)

เริมต้น 848,000

New Zealand (เริมต้น 3 เทอม)

เริมต้น 558,000

South Africa
Johannesburg
Cape Town
- Exchange 1 ปีการศึกษา
- Exchange 1 เทอม
- Gap Year 3 เดือน (จบม.6 อายุ 18 ปี)

315,000
415,000
278,000
238,000

กลุ่ม A
Italy, Finland, Japan,
10 เดือน
5 เดือน
3 เดือน (เฉพาะ Italy และ Finland)
1 เดือน (เฉพาะ Japan)

398,000
288,000
238,000
148,000

กลุ่ม B
กลุ่มประเทศทีใช้ภาษาเยอรมัน

ทุนค่าใช้จ่าย (บาท)

Austria

440,000

Switzerland

520,000

German กลุ่ม 1
10 เดือน
5 เดือน
3 เดือน

440,000
350,000
330,000

German กลุ่ม 2 (บังคับเรียนภาษา 2 สัปดาห์ ที ตปท.)

486,800

กำ�กำหนด
การชำ��ระเงิ
สมทบทุนน
�หนดการชำ
ระเงินนสมทบทุ
งวดที 1 เมือลงทะเบียน (สงวนสิทธิไม่คืน)
งวดที 2 เมือส่งใบสมัครนานาชาติ (ตุลาคม)
งวดที่ 3 ทีเหลือทังหมดภายในเดือนเมษายน

25,000 บาท
175,000 บาท
(จะมีจม.แจ้ง)

นโยบ
ายการคืนนเงิเงินน
นโยบายการคื
•
•
•
•

หากถูกปฎิเสธจากองค์กรในต่างประเทศจะได้รับเงินคืน ยกเว้นค่าลงทะเบียน
กรณีทีมีการจัดส่งเอกสารไปต่างประเทศปรับ 25% ของทุนโครงการฯ
กรณีทีมีการตอบรับเพลสเม้นท์/หรือมีการออกเอกสารเพือยื่นขอวีซ่าปรับ
50% ของทุนโครงการฯ
ไม่มีการคืนในกรณีใดๆ นอกเหนือจากทีระบุข้างต้น ยกเว้นกรณีตีวีซ่าไม่ผ่านซึง
จะมีการหักค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริงแล้วแต่ประเทศอุปถัมภ์

ทาง
รเดินนทาง
กำ�กำหนดกา
�หนดการเดิ

Italy, Denmark, Finland, Norway, Sweden
10 เดือน
5 เดือน
3 เดือน

ค่าโครงการรวม
โครงการรวม
 จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนอุปถัมภ์ ในต่างประเทศระยะเวลาโครงการ
1 ปีการศึกษาประมาณ 9-10 เดือนแล้วแต่ประเทศ (โดยองค์กรต่างประเทศ
กรณีเป็นโครงการระยะสันจะมีระบุไว้)
 ค่าวีซ่าการดำ�เนินการ และค่าตัวเครืองบินไปกลับ (ชันประหยัด) พร้อมจัดส่ง
นักเรียนทีสนามบิน ยกเว้น USA กลุ่ม 3, Canada และ New Zealand ไม่
รวมตัวเครืองบิน
 ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ
 ปฐมนิเทศในประเทศอุปถัมภ์ (arrival orientation)
 กิจกรรมแคมป์ในประเทศอุปถัมภ์ (ฝรังเศส และ ญีปุน) ไม่สามารถ Refund
ได้กรณีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
 ปฐมนิเทศลงทะเบียน กิจกรรมเข้าค่าย 2 คืน 3 วัน ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
และปัจฉิมนิเทศพร้อมรับประกาศนียบัตร หลังจบโครงการ
 เฉพาะโครงการ Gap Year โครงการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ และองค์กร
อุปถัมภ์ ให้นักเรียนได้ฝึกการเป็นอาสาสมัคร เช่นศูนย์ health care, sports,
arts & culture, homeless เป็นต้น
 การประสานงานและให้คำ�ปรึกษาตลอดระยะเวลาในโครงการ
 เจ้าหน้าทีปรึกษาประจำ�ท้องถินเพือดูแลนักเรียน
 ช่วยเหลือนักเรียนในการเทียบชันเรียนเมือเดินทางกลับ

ประเทศนิวซีแลนด์ เดินทาง มกราคม, เมษายน หรือกรกฎาคม 2562
ประเทศอืนๆ
เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2562
ระยะสัน 1-5 เดือน เดินทาง มกราคม 2562

หมายเหตุ:
•
•
•
•
•

คุณสมบัติต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามประกาศ
กลุ่มทีใช้ภาษาประจำ�ชาติและภาษาเยอรมัน ต้องมีพืนฐานภาษานันๆ (เป็นไปตาม
เงือนไขขององค์กรในต่างประเทศ)
กรณีมีประเทศซํากัน จะจัดนักเรียนให้เต็มกลุ่ม A ก่อน แล้วจึงจะจัดกลุ่ม B
โครงการ USA กลุ่ม 2, 3 สามารถรับนักเรียนทีมีอายุ 13 ปีขึนไปได้ (ในวันเดินทาง)
ประเทศโซนยุโรปนักเรียนทีเข้าร่วมฯ ต้องมีอายุครบ 16 ปี ณ 20 มิ.ย. 2562

420,000
350,000
330,000

ค่ค่าาโครงการไม่
โครงการไรม่วม
รวม







ค่าทำ�หนังสือเดินทาง
ค่าแปลเอกสารเพือการขอวีซ่า
ค่าตรวจสุขภาพและวัคซีน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าเรียนพิเศษ ค่าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน
ค่าอาหารกลางวันทีโรงเรียน
ค่าใช้จ่ายอืนใดทีนอกเหนือจากทีระบุไว้

หมายเหตุ: YES สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงใดๆ รวมทังอัตราสมทบทุนค่าใช้จ่ายหากมีปัจจัยทีทำ�ให้ค่าใช้จ่ายสูงขึนในการดำ�เนินการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบส่วงหน้า

