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ระเบียบการรับสมัคร

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TYES-2018
และสอบชิงทุน “ยุวทูต YES” ทุน “ยอดเยี่ยม YES” ทุน“ดีเด่น YES” ทุน “บุตรครู YES”
ทุน “บุตรข้าราชการ YES” รุ่นที่ 26 ประเทศสหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ แอฟริกาใต้
และสอบคัดเลือกทุน “ศึกษาภาษา และวัฒนธรรม YES” รุ่นที่ 33
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ประจำ�ปี 2019/2020
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES
องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน YES เป็นองค์กรเอกชนในประเทศไทยดำ�เนินการ
โดยไม่แสวงหาผลกำ�ไร ทำ�หน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนและผู้ปกครอง เพื่อประสานงาน
กับองค์การแลกเปลี่ยนเยาวชนในต่างประเทศกว่า 21 ประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา
นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ จีน ฝรั่งเศส เม็กซิโก เยอรมัน และอีกหลากหลายประเทศทั่ว
โลก คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมรับทุน “ยุวทูต” และทุนสมทบต่างๆ เพื่อทำ�
หน้าที่ “ยุวทูต YES” อันจะนำ�มาซึ่งการสร้างสัมพันธภาพ และความเข้าใจอันดีงามระหว่าง
ชนชาติต่างๆ ทั่วโลกต่อไป ในการนี้ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่อ
ผดุงสันติภาพโลกอีกทางหนึ่งด้วย

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TYES (Test of Youth Exchange Scholarship)
สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TYES เป็นข้อสอบสำ�หรับใช้คัดเลือกนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
(High
School Exchange Program) กับองค์กร YES หรือ Youth Exchange Scholarship (YES)
ในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวเพื่อไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศต่างๆ ต่อมาทาง
คณะนักวิชาการที่เกี่ยวข้องในการดูแลและจัดทำ�ข้อสอบ TYES ได้เล็งเห็นว่าควรมีการยก
ระดับ TYES ให้เป็นข้อสอบมาตรฐานในการวัดผลภาษาอังกฤษสำ�หรับนักเรียนที่สนใจทั่วไป
โดยไม่จำ�กัดอายุ เพศและวัย เน้นวัดความรู้ความสามารถในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลายในการฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ

ทำ�ไมต้องสอบ TYES
ลักษณะโครงการและประโยชน์ที่จะได้รับ
1. นักเรียนส่วนใหญ่สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วม
โครงการ High School Exchange Program เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15 ปี
โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดโดย
ขึ้นไป (ไม่เกิน 18 ปีครึ่ง) ได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมด้วยประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตใน
ประเทศต่างๆ เช่น อเมริกา แคนาดา แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ เป็นต้น โดยโครงการฯ
Youth Exchange Scholarship (YES)
จัดหาโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนระดับ High School ในท้องถิ่นและจัดให้นักเรียนพักกับ
2. สอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อนำ�ไปใช้ในการอ้างอิง
ครอบครัวอุปถัมภ์ของโครงการที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี โดยนักเรียนไม่ต้องกลับมาเรียน
ศึกษาต่อ หรือประกอบเล่มผลงานต่างๆ ฯลฯ
ซํ้าชั้นตามระเบียบการขอเทียบชั้นเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
แต่ละโรงเรียน
บุคคลประเภทใดควรสอบ TYES
ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการฯ นักเรียนจะได้ศึกษาในระดับ High School ระหว่าง
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือสูงกว่าควรที่จะสอบ TYES เพื่อวัดระดับภาษา
มัธยม 4 – 6 โดยปกตินักเรียนจะได้เรียนในชั้นถัดไปจากที่เรียนจบในเมืองไทยแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่
อั
ง
กฤษของตนเพื
่อเปรียบเทียบกับนักเรียนทั้งหมดสอบพร้อมกันทั่วไทยประมาณ 5,500
กับดุลยพินิจของโรงเรียนในต่างประเทศซึ่งอาจพิจารณาลดชั้นได้ โดยนักเรียนจะได้เรียนวิชา
หลักๆ เช่น อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งครอบครัวอุปถัมภ์ในท้องถิ่นจะเป็น – 6,500 คน โดยนักเรียนจะได้รับใบคะแนนเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงระดับความสามารถ
ครอบครัวอาสาสมัครที่ช่วยดูแลนักเรียนเสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว ดังนั้นนักเรียน ทางภาษา อีกทั้งสามารถนำ�ไปอ้างอิงได้ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป ข้อสอบ TYES
ไม่เหมาะสมกับนักเรียนในระดับตํ่ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 1
เองก็มีหน้าที่ช่วยเหลือตอบแทนนํ้าใจครอบครัวอุปถัมภ์ตามสมควร
การเข้าร่วมโครงการจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งการอาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้น
มีความแตกต่างทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรม   ดังนั้น
ระยะเวลาโครงการ
8. กรณี ที่ เรี ย นอยู่ ใ นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
นักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรงและโอกาสที่ดีในการพัฒนา
1 เทอม (ประมาณ 4-5 เดือน) และ 1 ปีการศึกษา
(ปวช.) สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะ
ภาษาและทักษะการสื่อสารในเวลาเดียวกัน อีกทั้งได้เผย
(ประมาณ 8–10 เดือน) เริ่มเดินทางในเดือนเมษายน,
นิวซีแลนด์ เท่านั้น
แพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย YES
กรกฎาคม-ตุลาคม 2562 (ขึ้นอยู่กับประเทศที่เข้าร่วมโครงการ)
9. กรณีที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถ
จะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเยาวชนไปยังประเทศที่เปิด
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน (F-1) ประเทศอเมริกา
โอกาสมากที่สุดเรียงตามลำ�ดับดังนี้
คุณสมบัติ
กลุ่ม 2 ได้เท่านั้น
(1) สหรัฐอเมริกา   (2) นิวซีแลนด์   (3) แอฟริกาใต้  
1. มีสัญชาติไทยและกำ�ลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
หมายเหตุ:(4) เยอรมัน (5) ฝรั่งเศส  (6) จีน  (7) ญี่ปุ่น  (8) เดนมาร์ก  
ปีที่ 3 – 5 ขึ้นไปหรือ เทียบเท่า
• นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกำ�หนด สามารถที่
(9) อิตาลี (10) ฟินแลนด์   (11) นอร์เวย์   (12) สวีเดน  
2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวง
จะสมัครเพื่อทดสอบ TYES เท่านั้น
(13) เชค  (14) เอสโตเนีย  (15) เม็กซิโก  (16) โปรตุเกส  
ศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ
• กรณีที่มีผลการเรียน 1 หรือ 0 ในรายวิชาใดก็ตาม
(17) บราซิล   (18) สวิสเซอร์แลนด์   (19) ออสเตรีย  
3. มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน   2562
นักเรียนจะถูกตอบรับเข้าร่วมโครงการแบบมีเงื่อนไข
(20) สเปน  (21) ไอร์แลนด์
และไม่เกิน 18 ปีครึ่งบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม
2562 (สามารถยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ)
ระยะเวลารับสมัคร
วัตถุประสงค์
4. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป*
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 มิถุนายน 2561
1. เพื่อให้ทุน และส่งเสริมนักเรียนได้มีโอกาสไปศึกษา
5. มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และ
ในต่างประเทศ
สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สุขภาพร่างกาย
วันที่สอบ
2. เพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาและสร้ า งบุ ค ลากรให้ มี
สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำ�ตัวหรือโรคอื่นๆ
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00–10.30 น.
ศักยภาพ ในการพัฒนาประเทศในอนาคต
6. มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์ และจิตใจอยู่ใน
พร้อมกันทั่วประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมมิตรภาพแก่เยาวชนและครอบครัวให้
เกณฑ์ปกติสามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด
เกิดสันติภาพถาวรต่อโลก
และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
4. เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสเผยแพร่ แ ลกเปลี่ ย นศิ ล ป
7. นักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถ
200 บาท **ไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ
วัฒนธรรมและภาษากับต่างประเทศ
เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้ (Gap Year
3 เดือน)  เท่านั้น
หมายเหตุ: YES ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YOUTH EXCHANGE SCHOLARSHIP
ขั้นตอนการสมัคร
1. ขอระเบียบการ / ใบสมัครได้ที่:- สำ�นักงาน YES ศูนย์ประสานงาน YES (โรงเรียนทั่วไทย, กวดวิชา
ทั่วไทย) และอาสาฯ YES ทั่วไป หรือดาวน์โหลดได้
ที่เว็บไชต์  WWW.YESTHAILAND.ORG
2. กรอกใบสมัคร ระบุศูนย์สอบให้ชัดเจน
• ส่งใบสมัครพร้อมชำ�ระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
200 บาท ที่ศูนย์ประสานงานสอบ/สนามสอบ
• ส่งใบสมัครตรงกับสำ�นักงาน YES ชำ�ระเงินค่า
ธรรมเนียนสมัครสอบ 200 บาท โดยโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีนายอาคม  ริมทอง
เลขที่บัญชี 039-7-11466-1 สาขาบุญถาวร
เกษตร-นวมินทร์  แฟกซ์ 0 2943 9570 หรืออีเมล์
info@yesthailand.org
3. การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ YES ได้รับเอกสารยืนยัน

การชำ�ระเงินจากผู้สมัครเท่านั้น สามารถตรวจสอบ
รายชื่อ และสนามสอบได้ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่
17 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
สิ่งที่ใช้ในการสอบ: 1) ดินสอ 2B หรือมากกว่า, ยางลบ
2) บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน
3) แต่งกายชุดนักเรียน

ห้องสอบ:
เช็ ค ห้ อ งสอบที่ บ อร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์
			 ของโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในเช้าวันสอบ
สนามสอบ ตรวจสอบได้ที่ด้านหลังใบสมัคร และเว็บไซต์
		 WWW.YESTHAILAND.ORG

การทดสอบ: TYES เป็นข้อสอบมาตรฐานปรนัยภาษาอังกฤษ
เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป จำ�นวน 150 ข้อ แบ่งออกเป็น 3
ส่วนคือ Conversation 50 ข้อ Structure & Written Expression
50 ข้อ Vocabulary and Reading Comprehension 50 ข้อ
รวม 90 นาที เพื่อวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการอ่าน
และการเขียน

ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับทุน YES:
ที่

ประเภททุน

1

ทุนเต็มจำ�นวน
(3 ทุน)

2

ทุนยอดเยี่ยม
ทุนละ 90,000 บาท
(7 ทุน)

3

ทุนดีเด่น
ทุนละ 60,000 บาท
(10 ทุน)

4

ทุนบุตรครู
ทุนละ 30,000 บาท
(15 ทุน)

5

ทุนบุตรข้าราชการ
ทุนละ 20,000 บาท
(15 ทุน)

6

ทุนสมทบ
(150 ทุน)

รายละเอียด

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกทุนฯ มีดังนี้

ทุน “ยุวทูต YES” หมายถึง นักเรียนที่ผ่านการสอบ และได้รับคัดเลือกจาก 1. YES จะใช้ข้อสอบ TYES ในการคัดเลือกเยาวชนทั่ว
คณะกรรมการให้ได้รับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ เต็มจำ�นวนโดย YES เป็น
ประเทศจากทั้งหมดที่ร่วมสมัครสอบโดยพิจารณาจากผู้ที่
ผู้ออกค่าใช้จ่ายประมาณ 315,000 - 493,000 บาท จำ�นวน 3 ทุน โดย
สามารถทำ�คะแนนได้สูงสุด 100 คนแรก
ผู้ปกครองไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายสมทบอีก และเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา 2. การเข้าสอบสัมภาษณ์รอบแรกและรอบสุดท้ายนั้น   YES
ฟินแลนด์ และแอฟริกาใต้เท่านั้น
จะคัดเลือกนักเรียนที่มผี ลสอบ TYES 100 อันดับแรกทั่ว
ประเทศ เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 10 คนตามลำ�ดับแบ่งออก
เป็นทุน“ยุวทูต YES” 3 ทุน และทุน “ยอดเยี่ยม YES” 7
ทุน “ยอดเยี่ยม YES” หมายถึง นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ คะแนนสัมภาษณ์
ทุน โดยพิจารณาเฉพาะผลสอบสัมภาษณ์เท่านั้น
ยอดเยี่ยมและมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการพิจารณาและมีมูลค่าทุนละ
3.
โดย YES ไม่นำ�คะแนน TYES มาถัวเฉลี่ยคิดรวมด้วย
90,000 บาท จำ�นวน 7 ทุน โดยผู้ปกครองต้องชำ�ระเงินสมทบทุนบางส่วน
เนื่องจากผลสัมภาษณ์ทำ�ให้ได้เข้าใจผู้สมัครแต่ละรายและ
และเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และแอฟริกาใต้เท่านั้น
มีเหตุผลสนับสนุนดังนี้
3.1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ติดหนึ่งในร้อยทุกคนมี
ทุน “ดีเด่น YES” หมายถึง นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบดีเด่นและมีคุณสมบัติ
โอกาสเท่าเทียมกันในการแข่งขันสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโดย
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาและมีมูลค่าทุนละ 60,000 บาท จำ�นวน 10
ไม่คำ�นึงว่านักเรียนมีคะแนน TYES มากกว่าหรือน้อยกว่า
ทุน โดยผู้ปกครองต้องชำ�ระเงินสมทบทุนบางส่วน และเรียนในประเทศ
3.2 เพื่ อ เฟ้ น หาผู้ ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในการรั บ ทุ น นอก
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และแอฟริกาใต้เท่านั้น
เหนือจากความสามารถทางด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ
ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติด้านอื่นประกอบเช่น อุปนิสัย
ทุน “บุตรครู YES” หมายถึง นักเรียนซึ่งเป็นบุตร-ธิดา ครู-อาจารย์ ข้าราชการ
ทัศนคติในด้านต่างๆ บุคลิกภาพและการวางตัว การแสดง
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัย สอบผ่านเกณฑ์การคัด
ภาวะผู้นำ� และ ฯลฯ
เลือกให้ได้รับทุน ทุนละ 30,000 บาท จำ�นวน 15 ทุน โดยผู้ปกครองต้อง
» สามารถเผยแพร่ภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทยใน
ชำ�ระเงินสมทบทุนบางส่วน และเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และ
ต่างประเทศ
แอฟริกาใต้เท่านั้น
» มีความมุ่งหมายและตั้งใจจริงในการปฏิบัติภารกิจ
นักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างแดน
»
มีบุคลิกลักษณะ กิริยามารยาทที่เหมาะสมกับความ
ทุน “บุตรข้าราชการ YES” หมายถึง นักเรียนซึ่งเป็นบุตร-ธิดา ข้าราชการทุก
เป็
นเยาวชนไทย
สังกัดและพนักงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้รับทุน
»
การเข้
าร่วมกิจกรรมทางสังคมของนักเรียน เช่น ใช้
ทุนละ 20,000 บาท จำ�นวน 15 ทุน โดยผู้ปกครองต้องชำ�ระเงินสมทบทุน
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ระหว่างการศึกษา ความ
บางส่วน และเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และแอฟริกาใต้เท่านั้น
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
» ความฉลาดและไหวพริบในการวิเคราะห์และตอบ
ทุน “ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES” หมายถึง นักเรียนที่มีผลสอบผ่าน
คำ�ถาม
เกณฑ์การคัดเลือก โดยผู้ปกครองต้องชำ�ระเงินสมทบทุนตามประเทศที่เลือก
» มีความสามารถในการปรับตัวภายใต้กฎระเบียบที่
เข้าร่วมโครงการ
เคร่งครัด ยืดหยุ่นและอดทนต่อความกดดันต่างๆ
ในต่างประเทศได้
» ความรอบรู้เกี่ยวกับข้อมูลขององค์กร YES และ
ประเทศต่างๆทั่วโลก และความเป็นไปในปัจจุบัน
และ ฯลฯ
*** นักเรียนแลกเปลี่ยน YES ได้รับการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิพัฒนาชีวิต (มูลนิธิอาคม-บรรจง ริมทอง) ***
หมายเหตุ: YES ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YOUTH EXCHANGE SCHOLARSHIP
ทุน “ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES” (1 ปีการศึกษา) ในต่างประเทศประกอบด้วยกัน 3 ส่วนดังนี้

โรงเรียน และรัฐบาล ท้องถิ่น
สนับสนุน $10,000
(-1-)

รวมตลอดปี
$24,250 – $30,000

ผู้เข้าร่วมโครงการสมทบ
$6,750 – $12,500
(-3-)

ผู้ปกครอง อุปถัมภ์
สนับสนุน $7,500
(-2-)

จากแผนภาพจะเห็นได้ว่าโรงเรียน และรัฐบาลท้องถิ่นสนับสนุนค่าเล่าเรียนตลอดปี ประมาณ 10,000 USD และผู้ปกครองอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอาสาสมัครและมิได้รับค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นผู้
สนับสนุนค่าอาหาร และที่พักอาศัย ประมาณ 7,500 USD และเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสมทบทุนเพื่อสนับสนุนตัวเองประมาณ $6,750 – $12,500
การส่งเยาวชนไปศึกษาและพำ�นักในนานาประเทศของโครงการ ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 24,250 - 30,000 เหรียญสหรัฐต่อคน แต่เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความอนุเคราะห์
ที่พัก และอาหารจากครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่เต็มใจรับผู้เข้าร่วมโครงการไว้ในครอบครัวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนและชุมชนของประเทศ
อุปถัมภ์ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนให้เข้าเรียนและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผู้เข้าร่วมโครงการจึงต้องจ่ายเงินบริจาคสบทบทุนเพียงบางส่วนดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปี 2018/ 2019 สำ�หรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปี 2019/2020 ติดตามค่าใช้จ่ายได้จากเอกสารประกาศผลสอบ
กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
USA กลุ่ม 1 (Visa J-1 แลกเปลี่ยน)
USA กลุ่ม 2 (Visa F-1 แลกเปลี่ยน)
USA กลุ่ม 3 (Visa F-1 ศึกษาต่อ)*
New Zealand (เริ่มต้นที่ 3 เทอม)*
Ireland
South Africa
- Johannesburg
- Cape Town
- Cape Town Gap Year 3 เดือน (จบม.6)

ทุนค่าใช้จ่าย (บาท)
493,000
638,000
เริ่มต้น 778,000
เริ่มต้น 590,000
596,000
315,000
415,000
238,000

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาประจำ�ชาติ
German
France
China (หอพัก)
Japan
Denmark, Italy, Finland, Norway, Sweden, Czech,
Estonia, Mexico, Portugal, Brazil

ทุนค่าใช้จ่าย (บาท)
440,000
440,000
393,000
393,000
368,000

Switzerland (ภาษาเยอรมัน)
Spain
Austria (ภาษาเยอรมัน)

520,000
520,000
440,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฯ รวมค่าตั๋วเครื่องบิน (USA กลุ่ม 3 และ New Zealand ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) แต่ไม่รวมค่าตรวจสุขภาพในการยื่นขอวีซ่า (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ในการยื่นขอวีซ่ากรณีมีการยื่นขอมากกว่า 1 ครั้ง

ปฏิทินปีการศึกษา 2019/2020
รายละเอียด

วันที่
รับสมัคร
บัดนี้–13 มิถุนายน 2561
สอบพร้อมกันทั่วไทย
24 มิถุนายน 2561
ประกาศผลทุน “ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม” รุ่นที่ 33
7 กรกฎาคม 2561
ขั้นตอนการการคัดเลือกทุนเต็มจำ�นวน ทุนยอดเยี่ยม ทุนดีเด่น รุ่น 26
ประกาศรายชื่อ (เฉพาะผู้สอบได้คะแนนสูงสุด 100 คน)
11 กรกฎาคม 2561
สอบสัมภาษณ์รอบแรก (เฉพาะผู้สอบได้คะแนนสูงสุด 100 คน)
21 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อ (เฉพาะผู้มีคะแนนสัมภาษณ์สูงสุด 10 คน)
24 กรกฎาคม 2561
สอบสัมภาษณ์รอบสุดท้าย
26 กรกฎาคม 2561
ประกาศผลทุน “ยุวทูต YES” ทุน “ยอเยี่ยม YES” รุ่นที่ 26
1 สิงหาคม 2561
ปฐมนิเทศลงทะเบียน รุ่นที่ 26/33
26 สิงหาคม 2561

เวลา
สถานที่/หมายเหตุ
08.30 – 16.30 น. YES, ศูนย์กวดวิชา, อาสาฯ และผู้ประสานทั่วไทย
09.00 – 10.30 น. สนามสอบทั่วไทย
13.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.yesthailand.org แจ้งผลทางจดหมาย *
13.00 น. เป็นต้นไป
08.30 – 12.30 น.
13.00 น. เป็นต้นไป
08.30 – 12.30 น.
13.00 น. เป็นต้นไป
07.30 - 15.00 น.

ทาง www.yesthailand.org เท่านั้น
สถานที่สอบ: ร.ร.ยุวทูตศึกษา-1 กรุงเทพมหานคร
ทาง www.yesthailand.org เท่านั้น
สถานที่สอบ: สำ�นักงาน YES กรุงเทพมหานคร
ทาง www.yesthailand.org แจ้งผลทางจดหมาย *
ห้องบอลรูม โรงแรมไอยรินทร์ @ตึกช้าง

* แจ้งผลทางจดหมายไปที่สนามสอบทั่วไทย, อาสาฯ, ศูนย์กวดวิชา, และเยาวชนตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับ YES

พบกับ YES บน Social Network ค้นหา “YESThailand”
สอบถามข้อมูล
yesthailand

ติดตามข่าวสารต่างๆ จาก YES เพียงค้นหา yesthailand

ติดตามข่าวสารจาก YES
@yesthailand

â¤Ã§¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂนÀÒÉÒáÅÐÇÑฒน¸ÃÃÁ ÇÒÂÍÕàÍÊ »ÃÐà·Èä·Â ÍÒ¤ÒÃÂØÇ·Ùµ (ªÑéน 2) àÅ¢·Õè 9/19 ¶.¤ÅÍ§ÅÓà¨ÕÂ¡ นวลจันทร† ºÖ§¡Ø‡Á ¡ÃØ§à·¾Ï 10230
â·Ã. 0 2508 0099 (5 ¤Ù‡ÊÒÂ) â·ÃÊÒÃ 0 2943 9570-1 Website; www.yesthailand.org E-mail; info@yesthailand.org

