กำ�หนดการปฐมนิเทศลงทะเบียน
โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES
ปีการศึกษา 2018/2019 รุ่นที 25/32
วันเสาร์ที 26 สิงหาคม 2560 เวลา 07:00 – 15:00 น.
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมไอยรินทร์ ตึกช้าง (Tower A) ถ.พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
07:00 - 07:30
07:30 - 08:30
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30

10:30 - 11:00
11:00 - 12:30

ชมนิทรรศการแนะนำ�ประเทศอุปถัมภ์
ลงทะเบียน และรับเอกสาร
เปิดงานและชมวีดีทัศน์เกียวกับ YES
“เด็ก YES หัวใจไทย ก้าวไกล Go Inter” ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษคุณรัชเขต วีสเพ็ญ ซึงอดีตเคยเป็นเด็กเกเร ต้องเรียนซำ�ชัน
ได้เกรดเฉลีย 0.60 ชีวิตพลิกผันไปเรียนต่อต่างประเทศ วันนีเป็นเจ้าของสำ�นักพิมพ์ พร้อมทีจะถ่ายทอดเรืองราวชีวิตด้วย
พลังและความสุข
“เยาวชนได้อะไรจากการเป็นนักเรียนแลกเปลียน YES” พบกับครอบครัวเยส
รับประทานอาหารว่าง
แนะแนวหลักเกณฑ์การเทียบชันเรียน ได้รับเกียรติจาก อ.จารุณี มโนรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และ
อ.ดร.นภาพร แก้วพันนา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ผู้ซึงมีประสบการณ์ตรงในการแนะนำ�นักเรียนแลกเปลียนในโรงเรียน
แนะนำ�การจัดทำ�ใบสมัครนานาชาติ (Application)
พบปะ YES Returnees ตามประเทศอุปถัมภ์

12:30 - 13:30

รับประทานอาหารร่วมกัน

13:30 - 15:00

สอบภาษาอังกฤษเพือประกอบชุด Application (เฉพาะนักเรียนทีลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ)

09:30 - 09:45
09:45 - 10:00
10:00 – 10:30

** กำ�หนดการอาจปรับเปลียนตามเหมาะสม **

ขันตอนในการเข้าร่วมโครงการ
1. ยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมโครงการโดยส่งใบสมัครลงทะเบียนและแนบสำ�เนาผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง (Transcript หรือสมุดพกทีแสดงผลการเรียนชัดเจน) พร้อม
ระบุประเทศ และชำ�ระค่าลงทะเบียน 25,000 บาท (Non Refundable)
2. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ชือบัญชีนายอาคม ริมทอง เลขทีบัญชี 039-7-10286-4 สาขาบุญถาวร เกษตร-นวมินทร์
3. ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการชำ�ระเงินมาทีแฟกซ์ 0 2943 9570 หรืออีเมล์: info@yesthailand.org หรือ LINE ID: yesthailand_acc ภายใน 19 สิงหาคมนี
4. นักเรียนทีจะขอรับทุนดีเด่น (ผู้ทีมีคะแนนสอบสูงสุด 100 ลำ�ดับแรกตามประกาศรายชือในเว็บไซต์) สามารถเข้าร่วมโครงการได้เฉพาะประเทศอเมริกา กลุ่ม 1
ฝรังเศส และแอฟริกาใต้ เท่านัน
5. นักเรียนทีจะขอรับทุนบุตรครู และทุนบุตรข้าราชการ กรุณาแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดา คือ สำ�เนาบัตรข้าราชการ และสำ�เนาสูติบัตรนักเรียน ทังนี
สามารถเข้าร่วมโครงการได้เฉพาะประเทศอเมริกา กลุ่ม 1 ฝรังเศส และแอฟริกาใต้ เท่านัน
6. กรณีพิจารณาผลการเรียนแล้ว มีการปฎิเสธ หรือไม่ได้กลุ่มประเทศทีเลือก เนืองจากโควต้าเต็มหรือคุณสมบัติไม่ครบจะแจ้งให้ทราบก่อนการปฐมนิเทศ เพือ
เปลียนกลุ่มหรือประเทศ หากไม่ประสงค์จะได้รับเงินลงทะเบียนคืน

ใบสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการปฐมนิเทศลงทะเบียน
1. ชือ-สกุลนักเรียน: ........................................................................................................ รหัสสอบ: ................................ ระดับคะแนน TYES: ................................
2. โรงเรียน: ....................................................................................................................... ชัน: ....................... มือถือ: ......................................................................
วันเดือนปีเกิด (ปี ค.ศ.) ............. / ............................ / ............. อายุในวันที 1 สิงหาคม 2561 ……………… 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
ลงชือ: .......................................................... นักเรียน วันที: .......................

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

หมายเหตุ: YES สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงใดๆ รวมทังอัตราสมทบทุนค่าใช้จ่ายหากมีปัจจัยทีทำ�ให้ค่าใช้จ่ายสูงขึนในการดำ�เนินการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบส่วงหน้า

ตารางสมทบทุนค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาภาษาและแลกเปลียนวัฒนธรรม YES รุ่น 25/32 ปีการศึกษา 2018/2019
กลุ่มประเทศทีใช้ภาษาอังกฤษ
USA กลุ่ม 1 (วีซ่า J-1 แลกเปลียน)
USA กลุ่ม 2 (วีซ่า F-1 แลกเปลียน)
USA กลุ่ม 3 (วีซ่า F-1 เลือกศึกษาต่อ)
Canada (ภาษาอังกฤษ / ภาษาฝรังเศส)
New Zealand (เริมต้น 3 เทอม)
South Africa
*Johannesburg
*Cape Town
- Exchange 1 ปีการศึกษา
- Exchange 1 เทอม
- Gap Year 3 เดือน (จบม.6 อายุ 18 ปี)

ทุนค่าใช้จ่าย
(บาท)
493,000
638,000
เริมต้น 778,000
568,000
เริมต้น 558,000
315,000
415,000
278,000
238,000

กำ�หนดการชำ
ระเงิินนสมทบทุ
กำ�หนด
การชำ��ระเง
สมทบทุนน
งวดที 1 เมือลงทะเบียน (สงวนสิทธิไม่คืน)
งวดที 2 เมือส่งใบสมัครนานาชาติ (ตุลาคม)
งวดที่ 3 ทีเหลือทังหมดภายในเดือนเมษายน

25,000 บาท
175,000 บาท
(จะมีจม.แจ้ง)

นโยบ
ายการคืนเงิเงินน
นโยบายการคื
•
•
•

หากถูกปฎิเสธจากองค์กรในต่างประเทศจะได้รับเงินคืน ยกเว้นค่าลงทะเบียน
กรณีทีมีการจัดส่งเอกสารไปต่างประเทศปรับ 25% ของทุนโครงการฯ
กรณีทีมีการตอบรับเพลสเม้นท์/หรือมีการออกเอกสารเพือตีวีซ่าปรับ
50% ของทุนโครงการฯ
ไม่มีการคืนในกรณีใดๆ นอกเหนือจากทีระบุข้างต้น ยกเว้นกรณีตีวีซ่า
ไม่ผ่านซึงจะมีการหักค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริงแล้วแต่ประเทศอุปถัมภ์

•

าโครงการไม่
ค่าค่โครง
การไม่รรวม
วม







ค่าทำ�หนังสือเดินทาง
ค่าแปลเอกสารเพือการขอวีซ่า
ค่าตรวจสุขภาพและวัคซีน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าเรียนพิเศษ ค่าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน
ค่าอาหารกลางวันทีโรงเรียน
ค่าใช้จ่ายอืนใดทีนอกเหนือจากทีระบุไว้

กลุ่มประเทศทีใช้ภาษาประจำ�ชาติ
Denmark, Italy, Finland, Norway, Sweden,
Czech, Estonia, Mexico, Portugal, Brazil
Denmark (กลุ่ม 2)
Japan, China (หอพัก)
France
Switzerland, Spain
Ireland (ภาษาอังกฤษ)
German, Austria

ทุนค่าใช้จ่าย
(บาท)
388,000
558,000
398,000
440,000
520,000
596,000
440,000

โครงการรวม
งการรวม
ค่ค่าโคร
 จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลา
โครงการ 1 ปีการศึกษาประมาณ 9-10 เดือนแล้วแต่ประเทศ (โดย
องค์กรต่างประเทศ กรณีเป็นโครงการระยะสันจะมีระบุไว้)
 ค่าวีซ่าการดำ�เนินการ และค่าตัวเครืองบินไปกลับ (ชันประหยัด) พร้อม
จัดส่งนักเรียนทีสนามบิน ยกเว้น USA กลุ่ม 3 และ New Zealand
ไม่รวมตัวเครืองบิน
 ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ
 ปฐมนิเทศในประเทศอุปถัมภ์ (arrival orientation)
 กิจกรรมแคมป์ในประเทศอุปถัมภ์ (เยอรมัน ฝรังเศส และ ญีปุน)
 ปฐมนิเทศต่างๆ (ลงทะเบียน ก่อนเดินทาง) และเข้าค่าย 2 คืน 3 วัน
ในประเทศไทย งานปัจฉิมนิเทศพร้อมรับประกาศนียบัตร
 เฉพาะโครงการ Gap Year โครงการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และ
องค์กรอุปถัมภ์ให้นักเรียนได้ฝึกการเป็นอาสาสมัคร เช่นศูนย์ health
care, sports, arts & culture, homeless เป็นต้น
 การประสานงานและให้คำ�ปรึกษาตลอดระยะเวลาในโครงการ
 เจ้าหน้าทีปรึกษาประจำ�ท้องถินเพือดูแลนักเรียน
 ช่วยเหลือนักเรียนในการเทียบชันเรียนเมือเดินทางกลับ

หมายเหตุ:
•
•
•

คุณสมบัติต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามประกาศ
กำ�หนดการเดินทาง ประเทศแอฟริกาใต้ และนิวซีแลนด์ เดือนเมษายน
หรือกรกฎาคม 2561 ส่วนประเทศอืนๆ เดือนสิงหาคม - กันยายน 2561
โครงการ USA กลุ่ม 2, 3 สามารถรับนักเรียนทีมีอายุ 13 ปีขึนไปได้
(ในวันเดินทาง)

เกณฑ์คะแนน TYES เพือเข้าร่วมโครงการ
ระดับคะแนน TYES
5.00 ขึนไป

3.00 - 4.99

2.00 - 2.99

จำ�นวนประเทศ
ประเทศ
22 ประเทศ USA, Canada, New Zealand, South Africa, Denmark, Italy, Finland, Norway, Sweden,
Czech, Estonia, Mexico, Portugal, Brazil, German, Japan, China, France, Switzerland,
Spain, Ireland, Austria
19 ประเทศ USA กลุ่ม 2, USA กลุ่ม 3, New Zealand, South Africa, Denmark, Italy, Finland, Norway,
Sweden, Czech, Estonia, Mexico, Portugal, German, China, France, Switzerland, Spain,
Ireland, Austria
8 ประเทศ USA กลุ่ม 3, New Zealand, South Africa, Czech, Mexico, Portugal, China, France

หมายเหตุ: YES สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงใดๆ รวมทังอัตราสมทบทุนค่าใช้จ่ายหากมีปัจจัยทีทำ�ให้ค่าใช้จ่ายสูงขึนในการดำ�เนินการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบส่วงหน้า

