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ทุนนักเรียนแลกเปลีย่นสหรัฐอเมริกา  

AYP (High School Academic Year Program in America)  รุ่นที ่9 

องคก์รนกัเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา และบริษทั วอร์แรนเทกซ์ เอด็ดูเคชัน่ แอนด์ ทราเวิล จ ากดั มีทุนสนบัสนุน

ใหก้บันกัเรียนท่ีสนใจจะเขา้ร่วมโครงการนกัเรียนแลกเปล่ียนสหรัฐอเมริกา รุ่นท่ี 9 ประจ าปี 2563-2564  โดยการสอบ

ชิงทุน ตามรายละเอียด ดงัน้ี.- 

 

รายละเอยีดทุน 

ทุนประเภทท่ี ทุนท่ีได้รับ มูลค่า จ านวนทุน มูลค่ารวม 
1 ทุนค่าโครงการนกัเรียนแลกเปล่ียนสหรัฐอเมริกา ทุน

ฟรีเต็มจ านวน(1 ปีการศึกษา) 
400,000.- 1 400,000.- 

2 ทุนสมทบค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั  
(กรุงเทพฯ-สหรัฐอเมริกา) 

50,000.- 2 100,000.- 

3 ทุนสมทบค่าโครงการนกัเรียนแลกเปล่ียน
สหรัฐอเมริกา(1 ปีการศึกษา) 

50,000.- 2 100,000.- 

4 ทุนสมทบค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  
(กรุงเทพฯ-สหรัฐอเมริกา) 

30,000.- 5 150,000.- 

5 ทุนสมทบค่าโครงการนกัเรียนแลกเปล่ียน
สหรัฐอเมริกา(1 ปีการศึกษา) 

20,000.- 15* 300,000.- 

6 ทุนสมทบค่าโครงการนกัเรียนแลกเปล่ียน
สหรัฐอเมริกา(1 ปีการศึกษา) 

10,000.- 20* 200,000.- 

รวม 45 1,250,000.- 

หมายเหตุ * ทุนประเภทท่ี 5-6 รวมจ านวน 35 ทุน หรือจ านวนตามโควตาท่ีองคก์รนกัเรียนแลกเปลี่ยนฯ ก าหนด(อาจจะ

นอ้ยกวา่ หรือมากกวา่ 35 ทุน) 
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หลกัเกณฑ์การคัดเลือกผู้ท่ีจะได้รับทุนโครงการนักเรียนแลกเปลีย่นสหรัฐอเมริกา(AYP) 

1. คะแนนสอบวดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษ (ELTiS Test) และหรือคะแนนการสอบอ่ืน 

2. คะแนนสอบสัมภาษณ์ และหรือคะแนนการเรียงความ (วดัระดบัภาษา, บุคลิกภาพ และทศันคติ) ส าหรับทุน

ประเภทท่ี 1-3 

ประเภททุน การคัดเลือก 
ทุนประเภทท่ี 1 
ทุนประเภทท่ี 2 
ทุนประเภทท่ี 3 

- ไดค้ะแนน 85% ขึ้นไป (คดัจากผูท่ี้ท าคะแนนไดต้ามเกณฑสู์งสุด 20 ล าดบัแรก) เพื่อเขา้
รับการสอบสัมภาษณ์ และหรือเรียงความ  

- ผูท้  าคะแนนสอบสัมภาษณ์ และหรือเรียงความ ไดค้ะแนนสูงสุด จะไดรั้บทุนประเภทท่ี 1 
- ผูท้  าคะแนนสอบสัมภาษณ์ และหรือเรียงความ ไดค้ะแนนสูงสุด ล าดบั 2-5  

จะไดรั้บทุนประเภทท่ี 2-3  
- ผูท้  าคะแนนสอบสัมภาษณ์ไดค้ะแนนสูงสุด 20 ล าดบัแรก ท่ีไม่ไดรั้บทุนท่ี 1-3 จะขึ้น

บญัชีส ารองตามล าดบั เพื่อรับทุนประเภทท่ี 1-3 หากผูไ้ดรั้บทุนสละสิทธ์ิ ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บั
โควตาทุนท่ีเหลืออยู ่และการพิจารณาของคณะกรรมการคดัเลือกทุน และสามารถขอรับ
ทุนประเภทท่ี 4-6 ได ้หากทุนประเภทท่ี 4-6 ยงัมีโควตาเหลืออยู่ 

ทุนประเภทท่ี 4 - ไดค้ะแนน 80% ขึ้นไป 5 ล าดบัแรก (ไม่มีสอบสัมภาษณ์) 
ทุนประเภทท่ี 5 - ไดค้ะแนน 75% ขึ้นไป 15 คนแรก (ไม่มีสอบสัมภาษณ์) 
ทุนประเภทท่ี 6 - ไดค้ะแนน 70% ขึ้นไป 20 คนแรก (ไม่มีสอบสัมภาษณ์) 
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เง่ือนไขทุนนักเรียนแลกเปลีย่นแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP 

1. นกัเรียนท่ีจะสมคัรสอบชิงทุนจะตอ้งอ่านเง่ือนไข-ท าความเขา้ใจในเง่ือนไข และยอมรับในเง่ือนไขทุน 

รวมทั้งตอ้งท าความเขา้ใจในโครงการนกัเรียนแลกเปล่ียนสหรัฐอเมริกา 

2. นกัเรียนท่ีไดรั้บทุนตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไม่ไดร้วมอยูใ่นทุน อาทิ ค่าธรรมเนียมการ

ยืน่วีซ่านกัเรียนแลกเปลี่ยน, ค่าขึ้นทะเบียนนกัเรียนแลกเปล่ียน, ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าใชจ่้ายส่วนตวัขณะเขา้

ร่วมโครงการ เป็นตน้ 

3. นกัเรียนท่ีไดรั้บทุน ประเภทท่ี 1-3 จะตอ้งจดัท า Report และหรือเรียงความการเป็นนกัเรียนแลกเปลี่ยน

ขณะเขา้ร่วมโครงการ พร้อมกบัจดัส่งในเวลาท่ีก าหนด เพื่อทางโครงการฯ จะไดน้ าไปแบ่งปัน

ประสบการณ์ใหแ้ก่นกัเรียนในรุ่นถดัไป 

4. นกัเรียนท่ีไดรั้บทุน ประเภท 1-3 จะตอ้งจดัส่งภาพถ่าย/วีดีโอ ขณะเขา้ร่วมโครงการฯ เพื่อทางโครงการฯ 

จะไดน้ าไปแบ่งปันประสบการณ์ใหแ้ก่นกัเรียนในรุ่นถดัไป 

5. นกัเรียนท่ีไดรั้บทุน ประเภทท่ี 1-3 หลงัจากเสร็จส้ินโครงการ จะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมกบัทางโครงการฯ 

เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่นกัเรียนในรุ่นถดัไป 

6. นกัเรียนท่ีไดรั้บทุน จะตอ้งจองตัว๋เคร่ืองบินกบัโครงการฯ เพื่อทางโครงการฯ จะไดดู้แลเร่ืองการเดินทาง

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. นกัเรียนท่ีไดรั้บทุนตอ้งมีประวติั และหลกัฐานการฉีดวคัซีน เป็นไปตามท่ีองคก์รนกัเรียนแลกเปลี่ยน

ก าหนด พร้อมกบัจดัส่งไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด 
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การสมัคร และการช าระค่าสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา(AYP) 

- กรอกใบสมคัรออนไลน์ไดท่ี้ www. worantex.com หรือ www.thaistudentexchange.com 

- กรณีสอบท่ีโรงเรียน รับใบสมคัรสอบกบัคุณครูตวัแทนผูป้ระสานการสอบ 

- ค่าสมคัรสอบ 200.-บาท เป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินการสอบ กรณีนกัเรียนสมคัรสอบกบัโรงเรียนภายใตค้วาม

ร่วมมือระหวา่งโครงการฯ และโรงเรียน นกัเรียนไม่ตอ้งช าระค่าสมคัรสอบ 200.-บาท 

- สามารถโอนค่าสมคัรสอบเขา้บญัชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย ์ช่ือบญัชี บริษทั วอร์แรนเทกซ์ เอด็ดูเคชัน่ แอนด ์

ทราเวิล จ ากดั ตามธนาคาร และเลขท่ีบญัชี ดงัต่อไปน้ี.- 

 

- พร้อมส่งหลกัฐานการโอนค่าสมคัรสอบ พร้อมระบุช่ือผูส้มคัรสอบ มาทางอีเมล ์education@worantex.com หรือ

ทาง Line ท่ี Line ID : @weducation หรือ แฟ็กซ์ มาท่ีหมายเลข 02-374-2600 

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้โทร 02-374-1300 ต่อ 220, 230 หรือ สายด่วน 086-321-1212 

 

 

 

ธนาคาร เลขท่ีบัญชี 

ธนาคารไทยพาณิชย ์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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ก าหนดการสอบชิงทุน 

1. เปิดรับสมคัรสอบชิงทุน ตั้งแต่ วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

2. ก าหนดสอบชิงทุนทุกเดือน เดือนละหน่ึงคร้ัง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นตน้ไป 

3. กรณีนกัเรียนสมคัรสอบชิงทุนผา่นโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ใหติ้ดตามก าหนดสอบจากโรงเรียน 

4. ประกาศรายช่ือผูส้อบผา่น(20 คน) ส าหรับทุนประเภทท่ี 1-3 วนัท่ี 10 มกราคม 2563 

5. ก าหนดสอบสัมภาษณ์/เรียงความ ส าหรับทุนประเภทท่ี 1-3 วนัท่ี 18 มกราคม 2563 

6. ประกาศผลผูไ้ดรั้บทุน ประเภทท่ี 1-4 วนัท่ี 31 มกราคม 2563 

7. ประกาศผลคะแนนหลงัการสอบเสร็จส้ิน หรือภายใน 2-3 วนัท าการหลงัวนัสอบ สามารถติดตามผลสอบ

ไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หรือช่องทาง Social Media ของบริษทัฯ   

 

ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา จ านวน 400,000.-บาท แบ่งการช าระเป็น 5 งวด ดงัน้ี.- 

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

โครงการ คร้ังท่ี 1 
30,000.- ภายใน 7 วนั หลงัทราบผลสอบ และไดรั้บ

จดหมายแจง้จากบริษทัฯ 
2 ช าระค่าธรรมเนียมโครงการ คร้ังท่ี 2 70,000.- 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 โดยก าหนดช าระเสร็จส้ินภายในเดือนเมษายน 2563 
- ค่าโครงการ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืน(Non-Refund) ไม่วา่กรณีใด ๆ 
- นกัเรียนท่ีไดรั้บทุนสมทบค่าโครงการ สามารถน าไปเป็นส่วนลดค่าโครงการ งวดสุดทา้ย 
- นกัเรียนท่ีไดรั้บทุน ท่ี 5-6 สามารถช าระค่าโครงการดว้ยบตัรเครดิตได ้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ทั้งน้ี ตอ้งเป็น

บตัรเครดิตท่ีโครงการก 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 ์และอาหารเท่ียงท่ีโรงเรียน(อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม) 

▪ ค่าประกนัสุขภาพ ตลอดระยะเวลาโครงการ 

▪ ค่าพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

▪ ค่าเรียนประวติัศาสตร์-วฒันธรรม อเมริกนั 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่รวม 

▪ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป – กลบั(ประมาณ 50,000 - 75,000 บาท  ตามสายการบินและจุดหมายปลายทาง) 

▪ เขา้ค่ายฝึกทกัษะภาษาองักฤษก่อนการเดินทาง ช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี (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 จากองคก์รนกัเรียนแลกเปลี่ยน(หากมี) 

▪ ค่าธรรมเนียมวีซ่านกัเรียนแลกเปล่ียนสหรัฐอเมริกา (J-1 VISA) USD 160 
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▪ ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนกัเรียนแลกเปล่ียน (SEVIS I-901 FEE) USD 180 

▪ ค่าอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียน 

▪ ค่าฉีดวคัซีนเพิ่มเติม ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา(หากมี) 

▪ ค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพ-อุบติัเหตุ ในกรณีกรมธรรมฯ์ ไม่ครอบคลุม 

▪ ค่าแปลเอกสารไทยเป็นองักฤษ หรือองักฤษเป็นไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


