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โครงการนักเรียนแลกเปลีย่นอเมริกา  AYP (High School Academic Year Program in America)  

จัดตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนวฒันธรรมของเยาวชนท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา 

บริหารจดัการโดยองคก์รนกัเรียนแลกเปล่ียนซ่ึงเป็นตวัแทนของรัฐบาลอเมริกนั  

องค์กร AYP Thailand /บริษทั วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชัน่ แอนด์ ทราเวิล จ ากดั ไดรั้บการแต่งตั้งจากองค์กร

นกัเรียนแลกเปล่ียนท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นตวัแทนในการคดัเลือกนกัเรียนไทยท่ีมีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี เพื่อ

เดินทางไปเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้ชีวิตในต่างแดน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยองค์กรนักเรียน

แลกเปล่ียน จะจดัหาโรงเรียนระดบั High School ในทอ้งถ่ิน และครอบครัวอุปถมัภท่ี์ไดรั้บการคดัเลือกมาเป็นอย่างดี 

ซ่ึงการศึกษาในประเทศท่ีเป็นเจ้าของภาษา และใช้ภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลานั้น จะช่วยเพิ่มพูนทักษะความรู้

ความสามารถในการใชภ้าษาใหก้บันกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการน้ีใหดี้ยิง่ขึ้น 

คุณสมบัติของนักเรียนท่ีจะเข้าร่วมโครงการ 

1. มีสัญชาติไทย และก าลงัศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 - 5  

2. อาย ุ15 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ในวนัเดินทาง 
3. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม(GPAX) 2.50 ขึ้นไป 
4. สามารถแสดงผลการเรียน(Transcript) 3 ปียอ้นหลงัได ้
5. มีความประพฤติดี มีทศันคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น 

ไดเ้ป็นอยา่งดี 
6. มีสุขภาพจิตท่ีดี สภาวะทางอารมณ์และจิตใจอยูใ่นเกณฑป์กติ สามารถอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบท่ีเคร่งครัด และ

อดทนต่อความกดดนัต่างๆ ได ้
7. มีจดหมายรับรองความประพฤติ จากอาจารยว์ิชาภาษาองักฤษ(ขั้นตอนสมคัรยงัไม่ตอ้งใช)้ 
8. มีผลการสอบภาษาองักฤษตามเกณฑท่ี์องคก์รนกัเรียนแลกเปล่ียนก าหนดไว(้ขั้นตอนสมคัรยงัไม่ตอ้งใช)้ 
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9. ไดศึ้กษาท าความเขา้ใจโครงการฯ เป็นอยา่งดีแลว้ทั้งนกัเรียน และผูป้กครอง 
10. ผูป้กครองสามารถสนบัเงินทุน ในการเขา้ร่วมโครงการฯ ได ้

ส่ิงท่ีองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศมอบให้นักเรียน มีดังนี.้- 

▪ ออกเอกสารส าคญั เพื่อรับรองการยืน่วีซ่านกัเรียนแลกเปล่ียน(J-1 VISA) 

▪ นกัเรียนไดรั้บการตอบรับเขา้เรียนในโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชนท่ีมีคุณภาพ(กรณีเป็นโรงเรียนเอกชนอาจมี

ค่าใชจ่้ายเพิ่มขึ้น) 

▪ พ านกัอยูก่บัครอบครัวอุปถมัภท่ี์ดูแลนกัเรียนแลกเปลี่ยน เสมือนสมาชิกคนหน่ึงในครอบครัว 

▪ ไดมี้โอกาสแลกเปล่ียน ศึกษาภาษา และวฒันธรรม ตามกิจกรรมของผูดู้แลทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดั 

▪ มีเจา้หนา้ท่ีปรึกษาประจ าทอ้งถ่ินคอยประสานงาน และใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนตลอดระยะเวลาของ

โครงการ 

▪ จดัหาประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งเดินทาง และประกนัสุขภาพตลอดระยะเวลาโครงการ 

▪ มีเจา้หนา้ท่ีรับ-ส่ง นกัเรียนท่ีสนามบิน(ในบางกรณีอาจเป็นครอบครัวอาสาสมคัรเป็นผูรั้บส่งท่ีสนามบิน)   

ส่ิงท่ีองค์กร AYP Thailand  มอบให้นักเรียน มีดังนี.้- 

▪ การแนะน าส าหรับการจดัเตรียมเอกสาร และการแนะน าอ่ืนๆ ในการสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 
▪ การประสานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ โรงเรียน, โรงพยาบาลส าหรับออกเอกสาร, หน่วยงานการ

ปกครอง เป็นตน้ 
▪ การออกเอกสาร-หนงัสือ-จดหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่ีจะเป็นนกัเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา 
▪ จดัปฐมนิเทศก่อนการเดินทางแก่นกัเรียน และผูป้กครอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางเขา้ร่วม

โครงการ 
▪ ช่วยเหลือในการยืน่วีซ่านกัเรียนแลกเปล่ียน และจดัหาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั 
▪ ประสานงานและเป็นตวัแทนนกัเรียนกบัองคก์รแลกเปล่ียนต่างประเทศ เพื่อด าเนินการจดัหาสถานท่ีเรียน 

และครอบครัวอุปถมัภ ์
▪ ช่วยเหลือ และแนะน านกัเรียนเม่ือเดินทางกลบั ในการเรียน ตามดุลยพินิจของสถานศึกษา และหลกัเกณฑข์อง

กระทรวงศึกษาธิการ  
▪ มอบประกาศนียบตัรส าหรับนกัเรียน ท่ีส าเร็จในโครงการ  
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ก าหนดการ การเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(AYP) 

1. สมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ (ทุนประเภท ง ใชทุ้นสมทบจากผูป้กครองเตม็จ านวน 400,000.-บาท) สมคัรสอบชิง

ทุน กรณีตอ้งการทุนสนบัสนุน(ทุนประเภท ก-ค, ทุนพิเศษ) พร้อมช าระค่าสมคัร 200.-บาท(รายละเอียดการ

ช าระค่าสมคัรอยูใ่นหัวขอ้ถดัไป) 

2. สอบชิงทุน/สอบวดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษ(สอบขอ้เขียน/สัมภาษณ์ภาษาไทย-องักฤษ) 

3. ยนืยนัเขา้ร่วมโครงการฯ พร้อมช าระค่าลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการ 20,000.-บาท 

4. ด าเนินการจดัเตรียมดา้นเอกสาร 

5. เพิ่มเติมทกัษะภาษาองักฤษ และเรียนรู้ประวติัศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกา 

6. เขา้รับการสัมภาษณ์ (Interview) กบัเจา้หนา้ท่ีตวัแทนองคก์รนกัเรียนแลกเปลี่ยน 

7. เขา้ค่ายพฒันาทกัษะวิชาการ และการพฒันาบุคลิกภาพ ประมาณเดือนเมษายนของทุกปี 

8. เขา้รับการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา(J-1 VISA) ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย 

ประมาณเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ของทุกปี 

9. เขา้ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง 3 วนั 2 คืน(จะแจง้ก าหนดการใหท้ราบอีกคร้ัง) 

10. ปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง  

11. เดินทางไปเขา้ร่วมโครงการฯ ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม  ถึงเดือนกนัยายน ของทุกปี 

การเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลีย่นสหรัฐอเมริกา AYP 

นกัเรียน หรือผูป้กครองท่ีสนใจจะสมคัรเขา้ร่วมโครงการนกัเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP มี 2 ทางเลือก ดงัน้ี.- 

1. สมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ โดยใชทุ้นสมทบเตม็จ านวนจากผูป้กครอง ค่าโครงการ 400,000.-บาท(ทุนประเภท ง) 

นกัเรียน-ผูป้กครอง สามารถสอบถามจ านวนโควตานกัเรียนแลกเปลี่ยนท่ีมีอยู ่ ณ ขณะนั้นไดโ้ดยตรงกบั

โครงการฯ รวมทั้งสอบถามทุนสนบัสนุนจากโครงการฯ ท่ีมีอยู ่ณ ขณะนั้น  
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2. นกัเรียนสมคัรสอบชิงทุนกบัโครงการฯ ซ่ึงมีทั้งทุนค่าโครงการเตม็จ านวน(ทุนประเภท ก) และทุนสบทบค่า

โครงการฯ และสมทบค่าตัว๋เคร่ืองบิน(ทุนประเภท ข-ค) ในบางขณะอาจจะมีทุนพิเศษ อาทิ ทุนค่าตัว๋เคร่ืองบิน

เตม็จ านวน นกัเรียน/ผูป้กครองสามารถดูรายละเอียดทุนไดต้ามประกาศสอบชิงทุนโครงการนกัเรียน

แลกเปล่ียน AYP  

การช าระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ/สมัครสอบชิงทุน 

▪ สามารถโอนช าระค่าสมคัรเขา้ร่วมโครงการ/ค่าสมคัรสอบชิงทุน เขา้บญัชีออมทรัพย ์ช่ือบญัชี บริษทั วอร์แรน

เทกซ์ เอด็ดูเคชัน่ แอนด ์ทราเวิล จ ากดั ตามรายละเอียด ดงัน้ี.- 

 

▪ พร้อมส่งหลกัฐานโอนค่าสมคัรสอบ พร้อมระบุช่ือผูส้มคัรสอบ มาทาง ทาง Line ID : @weducation หรือ 

Line ID : weducation หรืออีเมล ์: education@worantex.com  

▪ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ โทร : 02-374-1300 หรือ สายด่วน : 086-321-1212 

 

 

 

 

 

ธนาคาร เลขท่ีบัญชี 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั(มหาชน) 173-2-38638-8 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) 009-0-25414-5 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) 022-3-83514-7 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) 061-0-22167-1 
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ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา จ านวน 400,000.-บาท กรณใีช้ทุนสมทบจากผู้ปกครอง(ไม่ได้สอบชิง

ทุน) แบ่งการช าระเป็น 5 งวด ดงัน้ี.- 

 

งวดที่ รายละเอยีด จ านวนเงิน(บาท) ก าหนดช าระ 
1 เป็นค่าลงทะเบียน ยนืยนัการเขา้ร่วม

โครงการ คร้ังท่ี 1 
20,000.- 
30,000.- 

- ภายใน 7 วนั หลงัทราบผลสอบ 
- ภายใน 1 เดือน หลงัจากช าระคร้ังแรก 

2 ช าระค่าธรรมเนียมโครงการ คร้ังท่ี 2 50,000.- ภายในเดือนถดัไป หลงัจากช าระงวดท่ี 1 
3 ช าระค่าธรรมเนียมโครงการ คร้ังท่ี 3 100,000.- เม่ือไดรั้บการแจง้จากองคก์รต่างประเทศ 
4 ช าระค่าธรรมเนียมโครงการ คร้ังท่ี 4 100,000.- เม่ือไดรั้บการแจง้จากองคก์รต่างประเทศ 
5 ช าระค่าธรรมเนียมโครงการ คร้ังท่ี 5 100,000.- เม่ือไดรั้บการแจง้จากองคก์รต่างประเทศ 

รวม 400,000.-  

หมายเหตุ 

- ค่าโครงการงวดท่ี 3-5 ทยอยช าระ 1-2 เดือนต่องวด โดยช าระเสร็จส้ินก่อนเดินทางเขา้ร่วมโครงการฯ 4 เดือน 
- ค่าโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน(Non-Refund) ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
- นกัเรียนท่ีไดรั้บทุนสมทบค่าโครงการฯ สามารถน าไปเป็นส่วนลดค่าโครงการฯ งวดสุดทา้ย 
- ค่าโครงการฯ งวดท่ี 1(ค่าลงทะเบียน) สามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการใชบ้ตัร 

ส าหรับงวดถดัไปมีค่าธรรมเนียมการใชบ้ตัร ตามอตัราท่ีก าหนด 
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ค่าโครงการดังกล่าวรวม 

▪ ค่าโครงการนกัเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา(J-1) จ านวน 400,000.-บาท ต่อปีการศึกษา (ระยะเวลา 10 เดือน 

ต่อ 1 ปีการศึกษา)  

▪ การด าเนินการดา้นเอกสาร และประสานงานภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอด 24 ชัว่โมง 

▪ การปฐมนิเทศ (Orientation) และการปัจฉิมนิเทศ (Welcome Back Home) 

▪ เจา้หนา้ท่ีประจ าทอ้งถ่ิน(Local Coordinator) คอยดูแลนกัเรียน ตลอด 1 ปีการศึกษา 

▪ ค่าเล่าเรียนตลอด 1 ปีการศึกษา 

▪ ค่าด าเนินการจดัหาท่ีพกัอาศยักบัครอบครัวอุปถมัภช์าวอเมริกนั ตลอด 1 ปีการศึกษา 

▪ ค่าอาหารเชา้ - เยน็ ท่ีบา้นครอบครัวอุปถมัภ ์ 

▪ ค่าประกนัสุขภาพ ตลอดระยะเวลาโครงการ 

▪ ค่าพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

▪ ค่าเรียนประวติัศาสตร์-วฒันธรรม อเมริกนั 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่รวม 

▪ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป – กลบั(ประมาณ 50,000 - 80,000 บาท  ตามจุดหมายปลายทาง) 

▪ เขา้ค่ายฝึกทกัษะภาษาองักฤษก่อนการเดินทาง ช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม ของทุกปี (ระยะเวลา 3 วนั 2 คืน) 

▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่อเดือน ประมาณ USD 200 – 300 

▪ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เก่ียวกบัค่ากิจกรรมทางการศึกษาเพิ่มเติมของโรงเรียน อาทิ ค่าเดินทางไปทศันศึกษา(หากมี), ค่า

กิจกรรมวิชาการ เป็นตน้ 

▪ ค่าเรียนภาษาองักฤษเพิ่มเติม(หากมี) กรณีนกัเรียนท่ีจะตอ้งเพิ่มเติมในการฝึกทกัษะภาษาองักฤษ ตามท่ีองคก์ร

นกัเรียนแลกเปลี่ยน หรือโรงเรียนแจง้ 

▪ ค่ากิจกรรมเพิ่มเติม จากองคก์รนกัเรียนแลกเปล่ียน(หากมี) 

▪ ค่าธรรมเนียมวีซ่านกัเรียนแลกเปล่ียนสหรัฐอเมริกา (J-1 VISA) 160 USD  

▪ ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนกัเรียนแลกเปล่ียน (SEVIS I-901 FEE) 220 USD  



AYP  
(High School Academic Year Program in America) 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมสหรัฐอเมริกา ระดับมธัยมศึกษา 
www.worantex.com      www.aypthailand.org  

 

 

บริษทั วอร์แรนเทกซ์ เอด็ดูเคชัน่ แอนด ์ทราเวิล จ ากดั 
7 ซอยรามค าแหง 60(แยก 9) ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 10240 

02-374-1300 ต่อ 220, 230 Hotline: 086-321-1212 Fax: 02-374-2600 
Line id : @weducation  Email : education@worantex.com 

7 

 
Version 
Oct 2021 

 

▪ ค่าอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียน 

▪ ค่าฉีดวคัซีนเพิ่มเติม ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา(หากมี) 

▪ ค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพ-อุบติัเหตุ ในกรณีกรมธรรมฯ์ ไม่ครอบคลุม 

▪ ค่าแปลเอกสารไทยเป็นองักฤษ หรือองักฤษเป็นไทย 

▪ ค่าด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ก าหนดการโครงการนักเรียนแลกเปลีย่น 

1. นักเรียนจะต้องเขา้ค่ายเตรียมตวั ฝึกทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษ, เรียนรู้ประวติัศาสตร์อเมริกา, การพฒันา

บุคลิกภาพ และการปรับตวั เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง  ระยะเวลา 3 วนั 2 คืนประมาณเดือน 

กรกฎาคมชองทุกปี(วนั-เวลา อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม)  รายละเอียดจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง 
และมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ประมาณ 3,500.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกจิกรรมการเข้าค่ายนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP 

2. นกัเรียน และผูป้กครองจะตอ้งเขา้ร่วมปฐมนิเทศ ประมาณคร่ึงวนั ถึง 1 วนั ประมาณเดือนกรกฎาคม ของทุกปี  

(วนั-เวลา อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) เพื่อรับทราบหนา้ท่ี และความรับผิดชอบส าหรับนกัเรียน

ในโครงการนกัเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา 

3. นกัเรียนเร่ิมเดินทางเขา้ร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม ถึงเดือนกนัยายน ของทุกปี  
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ท าความเข้าใจโครงการนักเรียนแลกเปลีย่น 

 

นกัเรียนแลกเปล่ียน คือ นกัเรียนท่ีมีอายุ 15-18.5 ปี(แลว้แต่โครงการ) ตอ้งการท่ีจะไปหาประสบการณ์เพิ่มเติม เรียนรู้
ภาษา วฒันธรรม ของต่างชาติ โดยจะตอ้งผ่านการทดสอบ และถูกคดัเลือกให้เป็นนักเรียนแลกเปล่ียน ซ่ึงโครงการ
นกัเรียนแลกเปล่ียน จะไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลของประเทศท่ีจดัท าโครงการนกัเรียนแลกเปล่ียน ไม่ว่าจะเป็น 
สหรัฐอเมริกา, แคนนาดา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด,์ องักฤษ, ญ่ีปุ่ น, จีน, ฝร่ังเศส และเยอรมนี เป็นตน้ 

นกัเรียนแลกเปลี่ยนมีหนา้ท่ีเผยแพร่ หรือแลกเปล่ียนวฒันธรรม โดยจะมีการไปพกัอาศยัอยู่กบัครอบครัวอุปถมัภ์ หรือ
ท่ีเรียกกนัว่า Host Family โดยครอบครัวอุปถมัภ์น้ีจะรับนักเรียนแลกเปล่ียนไปเล้ียงดูตลอดเวลาท่ีอยู่ประเทศนั้น ซ่ึง
โครงการนักเรียนแลกเปล่ียนจะเป็นผูจ้ดัหาให้ และดูแลว้ว่าครอบครัวน้ีสามารถดูแลเด็กนักเรียนได้หรือไม่ โดยที
โครงการนักเรียนแลกเปล่ียนจะหาครอบครัวอุปถมัภ์ให้นักเรียนแลกเปล่ียน โดยการท่ีนักเรียนแลกเปล่ียนแนะน า
ตวัเอง พร้อมกบัการสอบสัมภาษณ์กบัองคก์รนกัเรียนแลกเปลี่ยน เพื่อองคก์รนกัเรียนแลกเปล่ียนจะไดป้ระเมินทศันคติ
ของนกัเรียนวา่เป็นอยา่งไร และหาครอบครัวท่ีเขา้กบันกัเรียนได ้หรือชอบเหมือนๆ กนั โดยทางฝ่ายครอบครัวอุปถมัภ์
จะเป็นฝ่ายเลือกนกัเรียน 

โครงการนกัเรียนแลกเปลี่ยน เป็นโครงการท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ ซ่ึงนกัเรียนจะไดรั้บการ
ยกเวน้ค่าเล่าเรียน หรือจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเพียงเล็กนอ้ย โดยจะไดเ้รียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย(Grade 10 
– 12) อีกทั้งยงัมีครอบครัวอุปถมัภ์ หรือท่ีทุกคนเรียกกนัติดปากว่าโฮสต์(Host Family) จดัหาท่ีพกัและอาหาร(ม้ือเชา้ 
และเยน็) และเป็นผูป้กครองนกัเรียนตลอดระยะเวลาในโครงการ โดยองคก์รนกัเรียนแลกเปล่ียนในต่างประเทศจะเป็น
ผูจ้ดัหาโรงเรียน และครอบครัวอาสาสมคัรดงักล่าวใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนแต่ละราย 
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1. ท าไมถึงเรียกว่า “โครงการนักเรียนแลกเปลีย่น”? 

เน่ืองจากโครงการน้ีเนน้การไปศึกษาภาษา และแลกเปล่ียนวฒันธรรมในต่างประเทศ ดงันั้น ทุกคนท่ีเขา้ร่วมถือวา่เป็น
เยาวชน เป็นตวัแทนนกัเรียนของคนไทย โดยท่ีนกัเรียนทุกคนตอ้งประพฤติตวัดี มีมารยาทท่ีดีสม ่าเสมอ และเผยแพร่
วฒันธรรมไทยเม่ือมีโอกาส ฯลฯ 

2. การเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลีย่นแตกต่างจากโครงการศึกษาต่อต่างประเทศท่ัวไปอย่างไร? 

โครงการนกัเรียนแลกเปลี่ยน เป็นโครงการท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ ซ่ึงนกัเรียนจะไดรั้บการ
ยกเวน้ค่าเล่าเรียน หรือจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเล็กนอ้ย เขา้เรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย(Grade 10-12) อีกทั้ง
ยงัมีครอบครัวอุปถมัภ ์หรือท่ีทุกคนเรียกกนัติดปากวา่ โฮสต์(Host Family) จดัหาท่ีพกัและอาหาร(ม้ือเชา้ และเยน็) และ
เป็นผูป้กครองนักเรียนตลอดระยะเวลาในโครงการ โดยองค์กรนักเรียนแลกเปล่ียนในต่างประเทศจะเป็นผูจ้ัดหา
โรงเรียน และครอบครัวอาสาสมคัรดงักล่าวให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละราย ส่วนโครงการศึกษาต่อต่างประเทศ 
ผูป้กครองนกัเรียนจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเรียนอยู่ต่างประเทศทั้งหมด ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงกว่าโครงการ
นกัเรียนแลกเปลี่ยน ค่อนขา้งมาก 

3. ค่าใช้จ่ายระหว่างโครงการนักเรียนแลกเปลีย่น และโครงการศึกษาต่อต่างประเทศแตกต่างกนัอย่างไร? 

แตกต่างกนัมาก นกัเรียนแลกเปล่ียนผูป้กครองจะตอ้งสมทบทุนค่าโครงการนกัเรียนแลกเปลี่ยนประมาณ USD 8,000 – 
15,000 ต่อปีการศึกษา(แลว้แต่ประเทศ) ในขณะท่ีนกัเรียนโครงการศึกษาต่อต่างประเทศ อาจตอ้งใชถึ้ง USD 20,000 – 
25,000 ต่อปีการศึกษา กรณีเลือกไปศึกษาต่อเองมีขอ้ดีคือนักเรียนสามารถเลือกรัฐท่ีตอ้งการไปเรียน, เลือกโรงเรียน
(เอกชน หรือรัฐบาล) และท่ีพกั(อยูห่อ หรือ Homestay) ไดต้ามความตอ้งการ ส่วนนกัเรียนแลกเปล่ียนไม่สามารถเลือก
ได ้
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4. นักเรียนแลกเปลีย่นสามารถเลือกรัฐ, สถานศึกษา และโฮสต์ในประเทศเจ้าบ้านได้หรือไม่? 

ไม่ได้ เน่ืองจากโรงเรียน และโฮสต์จะเป็นผูเ้ลือกนักเรียนเอง ดังนั้น องค์กรนักเรียนแลกเปล่ียนในต่างประเทศจะ
พยายามอยา่งดีท่ีสุด ในการจดัหาครอบครัวอุปถมัภ ์และโรงเรียน ท่ีเหมาะสมใหแ้ก่นกัเรียน 

5. นักเรียนจะได้เรียนในช้ันเรียนในระดับใด (Grade Level)? 

โดยปกติถา้เป็นประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษ เช่น สหรัฐอเมริกา, องักฤษ, แอฟริกาใต,้ แคนาดา หรือนิวซีแลนด์ นกัเรียน
จะไดเ้รียนในชั้นถดัไป เช่น เรียนจบชั้น ม.4 ในเมืองไทย เม่ือไปต่างประเทศ นกัเรียนจะถูกจดัใหเ้ขา้เรียนชั้น ม.5 เป็น
ตน้ แต่บางคร้ังนักเรียนอาจถูกลดชั้นก็ได ้หากโรงเรียนเห็นว่านักเรียนมีภาษาอ่อนมาก(บางโรงเรียนอาจจะทดสอบ
ภาษาของนกัเรียนแลกเปล่ียนอีกคร้ัง เม่ือเดินทางไปถึง) ในบางประเทศ เช่น ญ่ีปุ่ น นกัเรียนแลกเปล่ียนส่วนใหญ่จะถูก
ลดชั้นเรียนดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้นภาษา 

6. นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าต้องลงเรียนวิชาอะไรบ้าง? 

ใหน้กัเรียนปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีโรงเรียน ส่วนใหญ่ประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษ จะจดัใหน้กัเรียนลงเรียนประมาณ 7 
วิชา แบ่งเป็นวิชาบงัคบั 1-2 วิชา ยกตวัอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงบงัคบัให้เรียนวิชาประวติัศาสตร์อเมริกนั และ
ภาษาองักฤษ ส่วนวิชาท่ีเหลือประมาณ 5 วิชา นกัเรียนสามารถเลือกเรียนไดต้ามความถนดั ซ่ึงควรเลือกเรียนตามความ
จ าเป็นท่ีเราสามารถน ากลบัมาใชใ้นการขอเทียบชั้นเรียนในเมืองไทยต่อไป หากเป็นประเทศอ่ืนๆ เช่น ญ่ีปุ่ น, เยอรมนี 
หรือฝร่ังเศส นั้น ขึ้นอยูก่บัระเบียบและกฎเกณฑข์องสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

7. หากพบว่านักเรียนคนใดมีผลการเรียนตกต ่า โดยโรงเรียนพจิารณาให้นักเรียนต้องเรียนพเิศษเพิม่เติม ใครจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย? 

นกัเรียน และผูป้กครองจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าวท่ีเพิ่มขึ้น ซ่ึงองคก์รนกัเรียนแลกเปล่ียน และบริษทัฯ 
จะประสานงานแจง้ใหท้ราบเป็นกรณีไป 

8. ควรจะมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าใดต่อเดือนให้กบับุตรหลานของท่าน? 

นักเรียนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ USD 150 – 300 ต่อเดือน ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่า
อินเตอร์เน็ต, ค่าอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียน, ค่าเขา้ร่วมกิจกรรมชมรมต่างๆ ท่ีโรงเรียน เป็นตน้ 
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9. หากต้องการจะเปลีย่นโฮสต์ จะสามารถท าได้หรือไม่? 

องค์กรนักเรียนแลกเปล่ียน ในต่างประเทศจะพิจารณาตามดุลยพินิจท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี จะไม่สามารถเปล่ียนไดห้าก

นกัเรียนมีเหตุผล ดงัต่อไปน้ี.- ไม่ชอบ, ไม่อยากอยูใ่นเมืองเลก็ๆ เพราะชนบทไป หรือเพราะอยากไปอยู่รัฐอ่ืน, ไม่ชอบ

คนสีผิว หรือไม่ชอบอาชีพของโฮสต ์ฯลฯ เหล่าน้ีเป็นความตอ้งการส่วนบุคคล ซ่ึงหากตอ้งการอยา่งน้ี นกัเรียนไม่ควร

เขา้ร่วมโครงการนักเรียนแลกเปล่ียนตั้งแต่ตอนแรก และควรตดัสินใจใหม่ตั้ งแต่บัดน้ี เน่ืองจากการเป็นนักเรียน

แลกเปล่ียนนั้น มีกฎระเบียบมากมายบงัคบั ดงันั้น นกัเรียนควรเลือกไปโครงการศึกษาต่อระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา (F-1 VISA) ซ่ึงจะสามารถเลือกไดต้ามใจชอบ 

10. นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าจะได้โฮสต์เม่ือใด? 

กระบวนการในการสรรหาโฮสต ์มีหลายขั้นตอน องคก์รนกัเรียนแลกเปล่ียน ตอ้งจดัส่งขอ้มูลนกัเรียนเพื่อให้โฮสต ์ได้

พิจารณารับนกัเรียนแลกเปล่ียน ในขณะเดียวกนันกัเรียนแลกเปล่ียนไม่ไดมี้เฉพาะจากประเทศไทย มีนกัเรียนจากทัว่

โลกเขา้ร่วมโครงการนกัเรียนแลกเปล่ียน ระยะเวลาจะไดโ้ฮสตช์า้ หรือเร็วขึ้นอยู่กบัการส่ง Application ของนกัเรียน

แลกเปล่ียน ว่าส่งมาชา้หรือเร็ว ลงรายละเอียดครบถว้นหรือไม่ โดยปกติจะไดโ้ฮสต์ทุกคนก่อนการเดินทาง และจะรู้

โฮสตก่์อนการเดินทางประมาณ 1 – 2 เดือน แต่บางกรณีอาจจะรู้ก่อนการเดินทางเพียงไม่กี่สัปดาห์ หรือไม่กี่วนั 
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11. ควรปฏิบัติตัวอย่างไรในการพกัอาศัยอยู่กบัโฮสต์ 

โฮสต ์เป็นครอบครัวอาสาสมคัร ซ่ึงมิไดรั้บค่าตอบแทนใดๆ ทั้งส้ิน ดว้ยเหตุผลท่ีบุคคลเหล่าน้ีมีความสนใจหลากหลาย

ในวฒันธรรมของชาติอ่ืนๆ และมีความใจกวา้งในการเปิดโอกาสให้นกัเรียนแลกเปล่ียนได้มาพกัอาศยัอยู่ดว้ยกนั เพื่อ

ศึกษาซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น ควรปฏิบติัตวัเสมือนสมาชิกในครอบครัว มีกิจกรรมร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ ช่วยเหลือหนา้ท่ี

ในบา้นตามสมควร พยายามเปิดใจสู่วฒันธรรมใหม่ๆ และเก็บเก่ียวประสบการณ์ใหม่ใหม้ากท่ีสุด 

 

 

 

 

12. กลบัมาต้องซ ้าช้ันหรือไม่? 

ตามระเบียบการกระทรวงศึกษาธิการ นกัเรียนแลกเปล่ียนทุกคนมีสิทธิเล่ือนชั้นเรียนไดโ้ดยไม่ตอ้งซ ้าชั้น แลว้แต่ความ

สมคัรใจ หากใครตอ้งการเรียนซ ้าก็ได ้หรือแลว้แต่ระเบียบการของแต่ละโรงเรียนท่ีนอ้งๆ เรียน ซ่ึงมีหลกัการแตกต่าง

กนั และกรณีท่ีนอ้งๆ เรียนสายวิทย ์หากกลบัมาจากโครงการฯ แลว้ ไม่อยากเรียนซ ้าชั้น นกัเรียนจะตอ้งปรึกษาอาจารย์

และโรงเรียนถึงนโยบายการปฏิบติัส าหรับนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการนกัเรียนแลกเปล่ียนฯ 

13. การวางแผนศึกษาต่อหลงัเสร็จส้ินโครงการ และการวางแผนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

ก่อนการเดินทางไปเขา้ร่วมโครงการ นกัเรียนควรวางแผนการศึกษาต่อหลงัจากเสร็จส้ินโครงการ หรือส าเร็จการศึกษา

ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย วา่ตอ้งการเรียนต่อท่ีไหน? อยา่งไร? นกัเรียนท่ีเสร็จส้ินโครงการ ส่วนใหญ่จะไดรั้บ 

Transcript จากโรงเรียน และในบางกรณีนักเรียนอาจจะไดรั้บ Diploma หรือ Certificate จากโรงเรียนดว้ย นักเรียนท่ี

เสร็จส้ินโครงการแลว้ มีทางเลือกในการศึกษาต่อ ดงัน้ี.- 
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1. เดินทางกลบัมาศึกษาต่อโรงเรียนเดิมท่ีเมืองไทย เพื่อใหส้ าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

2. ศึกษาต่อท่ีต่างประเทศ ดว้ยวีซ่านกัเรียน เพื่อใหส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีต่างประเทศ 

3. กรณีนกัเรียนไดรั้บ Diploma หรือ Certificate จากโรงเรียน นกัเรียนสามารถน า Diploma หรือ Certificate ยื่น

สมคัรเขา้เรียนต่อระดบัอุดมศึกษาท่ีต่างประเทศ หรือหลกัสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลยัในประเทศ ซ่ึงเป็นไป

ตามเง่ือนไขการพิจารณารับสมคัรของสถาบนัการศึกษานั้นๆ 

นอกจากน้ี นักเรียนยงัมีทางเลือกในการสอบเทียบ GED (General Educational Development) คือการสอบเทียบเท่า

ระดบัวุฒิมธัยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยตามหลกัสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา และแคนาดา หมายความว่าผู ้

ท่ีผ่านการสอบ GED จะมีสิทธิเทียบเท่าการเรียนจบ ม.6 ในไทย และส่ิงนั้นหมายถึงการมีสิทธิสมัครสอบเข้า

มหาวิทยาลยัได ้ 

ส าหรับนักเรียนท่ีเลือกกลบัมาศึกษาต่อในโรงเรียนเดิมท่ีเมืองไทย และตอ้งการเขา้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศ นกัเรียนสามารถเขา้สู่ขบวนการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในระบบกลาง ท่ีเรียกว่า TCAS 
(Thai University Central Admission System) ซ่ึงนกัเรียนสามารถศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม ไดท่ี้สมาคมท่ีประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย หรือเวบ็ไซต ์http://tcas.cupt.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสาร แนะน าโครงการนกัเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP Version Oct. 2021  


