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ทุนนักเรียนแลกเปลีย่นสหรัฐอเมริกา/แคนาดา  
AYP (High School Academic Year Program in America and Canada)  รุ่นที่ 12 

 
 

ประเภททุน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
▪ ทุนประเภท ก เป็นทุนฟรีค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-สหรัฐอเมริกา มูลค่าสูงสุด 80,000.-บาท ขึ้นกบั

สายการบิน และเส้นทางการบิน โดยจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินกบัโครงการฯ 

▪ ทุนประเภท ก,ข และ ค นกัเรียนท่ีไดรั้บทุนตอ้งจองตัว๋เคร่ืองบินผา่นโครงการฯ เท่านั้น 

▪ ทุนประเภท ข และ ค ใชเ้ป็นส่วนลดค่าโครงการฯ ส าหรับค่าโครงการฯ งวดสุดทา้ย 

▪ นกัเรียนสามารถเลือกสมคัรสอบชิงทุน ประเภทเดียว หรือบางประเภท หรือทุกประเภท ได ้ 
 

หลกัเกณฑ์การคัดเลือกผู้ท่ีจะได้รับทุนโครงการนักเรียนแลกเปลีย่นสหรัฐอเมริกา(AYP) 

1. ใชข้อ้สอบ AYP-Test หรือขอ้สอบอ่ืนๆ เพื่อวดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษ 

2. สอบออนไลน์ และหรือสอบตรงท่ีสนามสอบ ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ ณ ขณะนั้น 

3. จดัสอบเดือนละ 1 คร้ัง 

ทุนประเภท ทุนท่ีได้รับ มูลค่าสูงสุด จ านวนทุน 

ก ทุนฟรี ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อเมริกา 
ไปโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา  

80,000.- 5 

ข ทุนสมทบค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
สหรัฐอเมริกา/แคนาดา 

40,000.- 5 

ค ทุนสมทบค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
สหรัฐอเมริกา/แคนาดา 

25,000.- 5 

ง สมัครสบทบค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
สหรัฐอเมริกา/แคนาดา จากผู้ปกครองเต็มจ านวน  
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4. ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธ์ิเผยแพร่แนวขอ้สอบเก่า หรือตวัอยา่งขอ้สอบเก่า แก่ผูส้มคัรสอบชิงทุน 

5. นกัเรียน 1 คน สามารถสมคัรสอบไดเ้พียง 1 คร้ัง 

 

ประเภททุน การคัดเลือก 
ทุนประเภท ก - ไดค้ะแนน 80% ขึ้นไป  
ทุนประเภท ข - ไดค้ะแนน 70% ขึ้นไป  
ทุนประเภท ค - ไดค้ะแนน 60% ขึ้นไป  
ทุนประเภท ง - ไดค้ะแนน 50% ขึ้นไป  
▪ ผูส้อบผา่น จะตอ้งลงทะเบียนยนืยนัการรับทุน จ านวน 20,000.-บาท ภายใน 5 วนั หลงัจากประกาศผลสอบ 

หลงัจากนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ 

▪ หลงัสอบเสร็จ/ประกาศผลการสอบ โครงการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปิดเผยขอ้สอบ-ค าตอบ ทุกกรณี การ

ประกาศผลคะแนน, ประกาศผลทุนจากทางโครงการฯ ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

เง่ือนไขทุนนักเรียนแลกเปลีย่นแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP 

1. นกัเรียนท่ีจะสมคัรสอบชิงทุนจะตอ้งอ่านเง่ือนไข-ท าความเขา้ใจในเง่ือนไข และยอมรับในเง่ือนไขทุน 

รวมทั้งตอ้งท าความเขา้ใจในโครงการนกัเรียนแลกเปล่ียนสหรัฐอเมริกา/แคนาดา 

2. นกัเรียนท่ีไดรั้บทุน จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไม่ไดร้วมอยูใ่นทุน อาทิ ค่าธรรมเนียม

การยืน่วีซ่านกัเรียนแลกเปล่ียน, ค่าขึ้นทะเบียนนกัเรียนแลกเปล่ียน, ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าใชจ่้ายส่วนตวัขณะ

เขา้ร่วมโครงการ เป็นตน้ 

3. นกัเรียนท่ีไดรั้บทุน ประเภท ก จะตอ้งจดัท า Report และหรือเรียงความการเป็นนกัเรียนแลกเปลี่ยนขณะ

เขา้ร่วมโครงการฯ พร้อมกบัจดัส่งในเวลาท่ีก าหนด เพื่อทางโครงการฯ จะไดน้ าไปแบ่งปันประสบการณ์

ใหแ้ก่นกัเรียนในรุ่นถดัไป 

4. นกัเรียนท่ีไดรั้บทุน ประเภท ก, ข, ค  จะตอ้งจดัส่งภาพถ่าย และหรือวีดีโอ ขณะเขา้ร่วมโครงการฯ เพื่อทาง

โครงการฯ จะไดน้ าไปแบ่งปันประสบการณ์ใหแ้ก่นกัเรียนในรุ่นถดัไป 
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5. นกัเรียนท่ีไดรั้บทุน ประเภท ก, ข, ค  หลงัจากเสร็จส้ินโครงการ จะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมกบัทางโครงการฯ 

เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่นกัเรียนในรุ่นถดัไป 

6. นกัเรียนท่ีไดรั้บทุน ประเภท ก, ข, ค, ง  จะตอ้งจองตัว๋เคร่ืองบินกบัโครงการฯ เพื่อทางโครงการฯ จะได้

ดูแลเร่ืองการเดินทางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. นกัเรียนท่ีไดรั้บทุนตอ้งมีประวติั และหลกัฐานการฉีดวคัซีน เป็นไปตามท่ีองคก์รนกัเรียนแลกเปลี่ยน

ก าหนด พร้อมกบัจดัส่งไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด 

8. นกัเรียนท่ีไดรั้บทุน ผูป้กครองตอ้งพร้อมช าระค่าธรรมเนียมฯ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้วมอยูใ่นทุน 

 

 

คุณสมบัตินักเรียนท่ีสมัครสอบชิงทุน 

- มีสถานภาพเป็นนกัเรียน  
- ก าลงัเรียนอยูช่ั้น ม.3 - ม.5  
- มีอายไุม่เกิน 18 ปี ณ วนัเดินทางไปเขา้ร่วมโครงการ 
- เกรดเฉล่ีย สะสมท่ีผา่นมาไมต่ ่ากวา่ 2.5  
- สามารถแสดงประวติัการฉีดวคัซีน ตั้งแต่แรกเกิด ถึงปัจจุบนัได ้
- มีคุณสมบติัอ่ืนๆ ในการเขา้ร่วมโครงการนกัเรียนแลกเปลี่ยน(สามารถดูไดจ้ากเอกสาร หรือเวบ็ไซตข์อง

โครงการฯ) 
 
 
 
 
การสมัคร และการช าระค่าสมัครสอบชิงทุน/ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 

- กรอกใบสมคัรออนไลน์ไดท่ี้ www. worantex.com หรือ www.aypthailand.org หรือ Line @aypthailand 
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- ช าระค่าสมคัรสอบชิงทุน 200.-บาท เป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินการสอบ สามารถโอนค่าสมคัรสอบเขา้บญัชี

ธนาคาร ประเภทออมทรัพย ์ช่ือบญัชี บริษทั วอร์แรนเทกซ์ เอด็ดูเคชัน่ แอนด ์ทราเวิล จ ากดั ตามธนาคาร และ

เลขท่ีบญัชี ตามดา้นล่างน้ี.- 

โครงการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าสมคัรสอบ นกัเรียนตอ้งอ่านรายละเอียด/เง่ือนไขทุน ก่อนช าระเงิน 

- ส่งหลกัฐานการโอนช าระค่าสมคัรสอบ พร้อมระบุช่ือผูส้มคัรทางไลน์ ID : @aypthailand  
- นกัเรียนท่ียนืยนัการช าระเงินค่าสอบแลว้ สามารถดูประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบไดภ้ายใน 1-2 วนั นบัจากวนัยนืยนั

การช าระเงินค่าสมคัรสอบ โดยสามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซต์หรือ ส่ือ Social Media ของโครงการ 

ก าหนดสอบ/การประกาศผลสอบ 

1. ก าหนดสอบเดือนละ 1 คร้ัง  

2. การสอบเป็นแบบออนไลน์ หรือสอบท่ีสนามสอบ ขึ้นกบัสถานการณ์โควิด-19 ณ ขณะนั้น   

3. ประกาศผลสอบหลงัจากสอบเสร็จส้ิน หรือภายใน 2-3 วนัท าการ ทางเวบ็ไซต ์หรือช่องทางส่ือ Social Media 
ของโครงการฯ หรือเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ แจง้ผลการสอบแก่นกัเรียน-ผูป้กครอง   

สถานท่ีสอบ 

- ส านกังานโครงการฯ ซอยรามค าแหง 60 กรุงเทพฯ ดูแผนท่ีไดท่ี้ www.worantex.com 

ก าหนดการ 

- เปิดรับสมคัรสอบชิงทุน ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป จนกวา่ทางโครงการฯ จะมีประกาศ แจง้ปิดรับสมคัร 

 

 

ธนาคาร เลขท่ีบัญชี 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) 022-3-83514-7 
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ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา จ านวน 450,000.-บาท แบ่งการช าระเป็น 5 งวด(กรณีนกัเรียนไดทุ้น

ประเภท ข และ ค สามารถน าไปเป็นส่วนลดค่าโครงการในงวดท่ี 5) ดงัน้ี.- 

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

โครงการ คร้ังท่ี 1 
50,000.- ภายใน 7 วนั หลงัทราบผลสอบ และไดรั้บ

จดหมายแจง้จากบริษทัฯ 
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 5 150,000.- เม่ือไดรั้บการแจง้จากองคก์รต่างประเทศ 

รวม 450,000.-  

ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนแคนาดา ประมาณ 650,000.-บาท ขึน้ไป การช าระแบ่งการช าระเป็นงวดๆ งวดละ 

ประมาณ 100,000.-บาท 

หมายเหตุ 

- ค่าโครงการทยอยช าระ ประมาณ 1-2 เดือนต่องวด โดยก าหนดช าระเสร็จส้ินภายใน 4 เดือนก่อนการเดินทาง 
- ค่าโครงการ องค์กรต่างประเทศขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน(Non-Refund) ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ค่าโครงการดังกล่าวรวม 

▪ ค่าโครงการนกัเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา/แคนาดา (ระยะเวลา 10 เดือน ต่อ 1 ปีการศึกษา) 

▪ ค่าอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ เพิ่มเติมทกัษะการใชง้านภาษาองักฤษใหก้บันกัเรียน  

▪ 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/แคนาดา ตลอด 1 ปีการศึกษา 

▪ ค่าอาหารเชา้ - เยน็ ท่ีบา้นครอบครัวอุปถมัภ ์และอาหารเท่ียงท่ีโรงเรียน(อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม) 
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▪ ค่าประกนัสุขภาพ ตลอดระยะเวลาโครงการ 

▪ ค่าพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

▪ ค่าเรียนประวติัศาสตร์-วฒันธรรม อเมริกา/คานาดา 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่รวม 

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

▪ ค่าเขา้ค่ายเตรียมความพร้อมภาษาองักฤษ และความพร้อมอ่ืนๆ ก่อนการเป็นนกัเรียนแลกเปล่ียนสหรัฐอเมริกา 

(ประมาณ 3,000-5,000.-บาท)  ช่วงปิดภาคเรียนประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี ระยะเวลาประมาณ 

3 วนั 2 คืน 

▪ ค่าเขา้ค่าย เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปเขา้ร่วมโครงการ(ประมาณ 3,000-5,000.-บาท)  ช่วงประมาณ

เดือนกรกฎาคมของทุกปี ระยะเวลาประมาณ 3 วนั 2 คืน 

▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่อเดือน ระหวา่งเขา้ร่วมโครงการท่ีสหรัฐอเมริกา ประมาณ USD 200 – 300 

▪ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เก่ียวกบัค่ากิจกรรมทางการศึกษาเพิ่มเติมของโรงเรียน อาทิ ค่าเดินทางไปทศันศึกษา(หากมี), ค่า

กิจกรรมวิชาการ เป็นตน้ 

▪ ค่าเรียนภาษาองักฤษเพิ่มเติม(หากมี) กรณีนกัเรียนท่ีจะตอ้งเพิ่มเติมในการฝึกทกัษะภาษาองักฤษ ตามท่ีองคก์ร

นกัเรียนแลกเปลี่ยน หรือโรงเรียนแจง้ 

▪ ค่ากิจกรรมเพิ่มเติม จากองคก์รนกัเรียนแลกเปล่ียน(หากมี) 

▪ ค่าธรรมเนียมวีซ่านกัเรียนแลกเปล่ียนสหรัฐอเมริกา/แคนาดา พร้อมค่าด าเนินการ 

▪ ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนกัเรียนแลกเปล่ียนอเมริกา (SEVIS I-901 FEE) USD 220 พร้อมค่าด าเนินการ 

▪ ค่าอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียน 

▪ ค่าฉีดวคัซีนเพิ่มเติม ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา(หากมี) 

▪ ค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพ-อุบติัเหตุ ในกรณีกรมธรรมฯ์ ไม่ครอบคลุม 

▪ ค่าแปลเอกสารไทยเป็นองักฤษ หรือองักฤษเป็นไทย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้โทร : 02-374-1300, สายด่วน : 086-321-1212, ไลน์ ID : @aypthailand 
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