BWK INTERCULTURAL EXCHANGE PROGRAMS YEAR 7
โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน (รุ่นที่ 7)
ประเภททุนสมทบ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ประจาปี 2563-2564

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 1 ปีการศึกษา หรือ ประมาณ 10-11 เดือน (High
School Academic Year Program) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี 6 เดือน ที่กําลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในฐานะ
ยุวทูต ได้เดินทางไปศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลของประเทศอุปถัมภ์ และ
พํานักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานขององค์กรนั กเรียน
แลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้
พัฒ นาศั กยภาพในการใช้ภ าษาอังกฤษหรื อภาษาที่ 3 ของประเทศอุปถัม ภ์ อย่างดียิ่ง นอกจากนั้น นัก เรีย นทุ น
แลกเปลี่ยนจะมีโอกาสได้เรียนรู้ วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศอุปถัมภ์อย่างใกล้ชิด ได้เรียนรู้
ทักษะประสบการณ์ การใช้ชีวิตในต่างประเทศ และยังจะได้ทําหน้าที่เป็นทูตเยาวชนของประเทศในการเผยแพร่
ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในสังคมโลกอีกด้วย
และในวาระที่ป ระเทศไทยเป็ น หนึ่ งในสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community หรือ AEC ) ในปี 2558 นอกจากประเทศอาเซียนด้วยกันทั้งหมด 10 ประเทศสมาชิกแล้ว ในอนาคต
AEC จะเป็นอาเซียนบวกสาม โดยจะเพิ่มประเทศ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ดังนั้น ในปัจจุบันจึงต้องมีการเตรียมความ
พร้อมเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาที่ส องได้แก่ ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สามได้แก่ ภาษา
ฝรั่งเศส ภาษาจีน และญี่ปุ่น ในระดับที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
อํานวยผลให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเปิดประตูโลกทัศน์ สู่สากลอย่างแท้จริง
ลักษณะของโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย
1. โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย เป็นลักษณะทุนสมทบ
2. นักเรียนจะได้รับอนุมัติวีซ่านักเรียน อย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศอุปถัมภ์นั้นๆ
3. นักเรียนจะได้เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน ณ รัฐ/เมืองต่าง ๆ ของประเทศอุปถัมภ์คือ
ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และประเทศจีน เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา หรือ
ประมาณ 10-11 เดือน ระหว่างปีการศึกษา 2563-2564
4. นักเรียนจะได้รับการอุปถัมภ์เสมือนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวอุปถัมภ์
5. นักเรียนจะได้เรียนและร่วมกิจกรรมในโรงเรียนอุปถัมภ์เสมือนเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาคนหนึ่งของ
โรงเรียนอุปถัมภ์
1/7

6. นักเรียนจะได้ใบประเมินผลการเรียนจากโรงเรียนอุปถัมภ์ เมื่อจบโครงการ
7. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยนฯ สามารถเทียบโอนชั้นเรียนได้ โดยการนําผลการเรียน หรือผลการ
ประเมินจากโรงเรียนอุปถัมภ์มาดําเนินการเทียบโอนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนต้น
สังกัด (ทั้งนี้ การเทียบโอนชั้นเรียน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและนโยบายของโรงเรียนที่นักเรียนสังกัดด้วย)
8. นักเรียนแลกเปลี่ยนฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรอุปถัมภ์อย่างเคร่งครัด
9. โครงการ ฯ จะจัดให้มกี ารปฐมนิเทศ ทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เดือนสิงหาคม 2562 : การปฐมนิเทศเพื่อรับฟังข้อมูลโครงการและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 2562 : ค่ายเตรียมความพร้อมด้านภาษาและจัดสอบ ELTIS TEST
ครั้งที่ 3 เดือนมกราคม 2563 : ปฐมนิเทศเพื่อรับฟังข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
ครั้งที่ 4 เดือนมีนาคม 2563 : งานมอบเกียรติบัตรและค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนฯ
ก่อนการเดินทางไปยังประเทศอุปถัมภ์ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 นักเรียนต้องมีอายุระหว่าง 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี 6 เดือน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563
 ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3-5 หรือเทียบเท่า (ไม่รับนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
สําเร็จการศึกษาแล้ว)
 มีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี โดยมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.5 ขึ้นไป
 สอบได้เกรดเฉลี่ย 2.0 หรือเกรด C ขึ้นไป ใน 5 วิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ คณิต ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา และภาษาไทย
 มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์
 มี พื้ น ฐานความรู้ ด้ า นภาษาอั ง กฤษอยู่ ใ นเกณฑ์ ดี โดยนั ก เรี ย นจะต้ อ งสอบผ่ า นการทดสอบข้ อ เขี ย นด้ า น
ภาษาอังกฤษ (English Placement Test) ของทางโครงการฯ
 สอบผ่านการสัมภาษณ์ จากทางโครงการฯและองค์กรอุปถัมภ์ (การสอบสัมภาษณ์จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2562
เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขึ้นกับการกําหนดโดยองค์กรอุปถัมภ์ของประเทศต่างๆ)
 สาหรับประเทศฝรั่งเศส นักเรียนต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศส โดยจะต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสมาอย่างน้อย 1
ปี และมีใบแสดงผลการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส จากสถาบันหรือโรงเรียน
 สาหรับประเทศญี่ปุ่น นักเรียนต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นโดยจะต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นมาอย่างน้อย 1 ปี และ
มีหนังสือรับรองจากโรงเรียน/สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นหรือจากครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น หรือ หากมีผลสอบ JLPT
สามารถยื่นประกอบได้ ในระดับ N5 ขึ้นไป
 สาหรับประเทศจีน นักเรียนไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน เนื่องจากโรงเรียนอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนนานาชาติ
หากแต่นักเรียนต้องเป็นผู้มีความสนใจในการเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน
 นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
กาหนดการสอบ

ส่วนกลาง วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลาสอบ 10.00 – 11.30 น.
ต่างจังหวัด วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-11.30 น.
หรือ ในวันเวลาที่โรงเรียนศูนย์ประสานงานกําหนด (สอบถามอาจารย์ประสานงานอีกครั้ง)
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สถานที่สอบคัดเลือก
ส่วนกลาง
ณ สนามสอบอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ
ต่างจังหวัด
ณ ศูนย์ประสานงานสอบประจําโรงเรียน ในแต่ละจังหวัด (ตรวจสอบศูนย์ประสานงาน
ต่างจังหวัดได้ที่ www.bwkinternational.com หรือ โทรสอบถามที่เบอร์ 02-580-4470 )
ประกาศผลสอบ

วัน ศุก ร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผ่ า นทาง www.bwkinternational.com และทาง
Facebook: BWK INTERNATIONAL หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-580-4470
การสอบคัดเลือก (English Placement Test) ข้อสอบปรนัยวิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1) Grammar, Reading Comprehension 50 คะแนน
2) Listening Part 50 คะแนน
กาหนดการรับสมัคร
เริ่มรับสมัครตั้งแต่ เดือนเมษายน ของทุกปี และปิดรับสมัครเข้าโครงการฯ เมื่อมีนักเรียนทุนเต็มตามจํานวน
ทุนแลกเปลี่ยนประจําปีการศึกษานั้นๆ
เอกสารประกอบการสมัคร
1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อย
2) รูปถ่าย (ชุดนักเรียน) ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ติดในใบสมัครหรือส่งเป็นไฟล์แนบใบสมัคร
3) สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน
4) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 250 บาท
ขั้นตอนการสมัครเข้ารับทุนโครงการแลกเปลี่ยน BWK
1) กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย โดยสามารถเลือกกรอกใบสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้
1. กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://bwkinternational.com/bwkform/
2. Print ใบสมัครออกมากรอกด้วยลายมือตัวบรรจง ให้อ่านได้อย่างชัดเจน แล้ว Scan หรือ ถ่ายรูป
ใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ส่งมาทาง E mail: admin@bwkinternational.com
หรือ Line id: @bwkinternational
2) ชําระค่าธรรมเนียมการสอบจํานวน 250 บาท โดยการโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี
บจก.บีดับเบิ้ลยูเค อินเตอร์เนชั่นแนล สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 088-0-63228-6
3) ส่งใบสมัคร พร้อมสําเนาการโอนเงินค่าสมัครสอบ (Pay In Slip) โดยเลือกส่งตามช่องทาง ดังต่อไปนี้
 ส่งใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ สํานักงานโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
BWK ประเทศไทย 105/1 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-580-4470, 092-384-9119, 091-780-2166
 ส่งทาง Email Address : admin@bwkinternational.com


หรือ ส่งแฟกซ์ ใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครและสลิปโอนเงิน ที่ หมายเลข 02-580-4498
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ส่งทางไปรษณีย์ โดยนําส่งใบสมัครพร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรนักเรียน
และสลิปโอนเงินค่าสมัคร 250 บาท ส่งตามที่อยู่ โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
นานาชาติ BWK ประเทศไทย
ต่ า งจั ง หวัด สามารถสมัค รได้ ที่ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ ณ โรงเรี ยนศู น ย์
ประสานงานสอบของ BWK ทั่วประเทศ

4) เข้าทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Placement Test) ในวันเสาร์ที่ 20 ก.ค. 2562
เวลาสอบ 10.00 – 11.30 น. (1.30 ชั่วโมง) ณ สนามสอบส่วนกลาง อาคารวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หรือ ศูนย์สอบต่างจังหวัด
5) ประกาศผลสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าทดสอบ จะได้รับหนังสือ
แจ้งผลการสอบและหนังสือเชิญเข้าร่วมงานปฐมนิเทศอีกครั้ง ทางไปรษณีย์
6) เมื่อทราบผลการสอบแล้ว ผู้ผ่านการสอบ สามารถชําระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน
45,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ ได้ทันที โดยการโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี บจก.
บีดับเบิ้ลยูเค อินเตอร์เนชั่นแนล สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 088-0-63228-6
ส่งสําเนาการโอนเงิน ระบุ ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร มาที่ Email: admin@bwkinternational.com
7) เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน BWK (ครั้งที่ 1) ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
เวลา 9.00 – 12.00 น. เพื่อรับฟังการชี้แจงข้อมูล วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการทุนแลกเปลี่ยนฯ
และถามตอบข้อสงสัย พร้อมชําระเงินลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจํานวน 45,000 บาท โดยในวันงาน
ท่านสามารถชําระค่าลงทะเบียน เป็นเงินสด หรือสั่งจ่ายเช็คธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท บีดับเบิ้ลยูเค
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (ในงานปฐมนิเทศฯให้นักเรียนนําใบแสดงผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี มาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คคุณสมบัติอีกครั้ง)

รายละเอียดของโครงการ 1 ปีการศึกษา (ONE ACADEMIC YEAR PROGRAM)
ทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย ดําเนินโครงการฯ ร่วมกับประเทศต่าง ๆ ดังนี้

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเภท J-1 Exchange Visitor Visa
- ระยะเวลาโครงการ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 – มิถุนายน 2564
- พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นอาสาสมัครชาวอเมริกัน
- นักเรียนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ในประเทศสหรัฐอเมริกา
- นักเรียนจะถือวีซ่า J-1 (Exchange Visitor Visa)
- องค์กรอุปถัมภ์ในสหรัฐอเมริกา จะเป็นผู้จัดหาโรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ให้แก่นักเรียนทุน
- ค่าธรรมเนียมสมทบเพื่อเข้าร่วมโครงการสําหรับ 1 ปีการศึกษา 345,000 บาท (ไม่รวมค่าประกัน
สุขภาพ ค่าวีซ่า และตั๋วเครื่องบิน) โดยแบ่งการชําระเป็น 4 งวด ดังนี้
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งวดที่ 1: ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 45,000 บาท ชําระเงิน ภายใน เดือนสิงหาคม 2562
งวดที่ 2: เงินสมทบจํานวน 180,000 บาท กําหนดชําระเงิน ภายใน เดือนตุลาคม 2562
งวดที่ 3: เงินสมทบจํานวน 120,000 บาท กําหนดชําระเงิน ภายใน เดือนมกราคม 2563
งวดที่ 4: ค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (SEVIS) และค่าตั๋ว
เครื่องบินไป-กลับ ประมาณ 125,000 บาท ชําระใน เดือนมีนาคม 2563
ประเภทที่ 2 F-1 Private High School
- นักเรียนสามารถเลือกเรียนในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลสหรัฐฯ
- นักเรียนสามารถเลือกพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ หรือ อยู่หอพักนักเรียนของโรงเรียน
- นักเรียนจะถือวีซ่า F-1 (Student Visa)
- นักเรียนสามารถเลือกรัฐ/โรงเรียน ได้ในรายชื่อโรงเรียนภายใต้การประสานงานของ BWK
- โครงการ F-1 Private High School : ค่าร่วมโครงการสําหรับ 1 ปีการศึกษาเริ่มต้นที่ 550,000 บาท
ขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนและรัฐที่เลือก (ไม่รวมค่าประกันสุขภาพ ค่าวีซ่าและค่าตั๋ว
เครื่องบิน)
- ขอข้อมูลโรงเรียนและรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-580-4470, Line Official: @bwkinternational

2. ประเทศแคนาดา
- ระยะเวลาโครงการ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 – มิถุนายน 2564
- พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นอาสาสมัครชาวแคนาดา โดยองค์กรอุปถัมภ์จะเป็นผู้จัดสรรให้
- นักเรียนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ในประเทศแคนาดา
- ค่าธรรมเนียมสมทบเพื่อเข้าร่วมโครงการสําหรับ 1 ปีการศึกษา 498,000 บาท (ไม่รวมค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า ค่าตรวจร่างกายเพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่า และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ)
โดยแบ่งการชําระเป็น 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1: ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 45,000 บาท ชําระเงินภายในเดือนสิงหาคม 2562
งวดที่ 2: เงินสมทบจํานวน 253,000 บาท กําหนดชําระเงิน ภายในเดือนตุลาคม 2562
งวดที่ 3: เงินสมทบจํานวน 200,000 บาท กําหนดชําระเงิน ภายในเดือนมกราคม 2563
งวดที่ 4: ชําระเงินค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการขอวีซ่า ค่าตรวจร่างกายประกอบการ
ยื่นวีซ่า และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ จํานวน 150,000 บาท ชําระใน เดือนมีนาคม 2564

3. ประเทศฝรั่งเศส
- ระยะเวลาโครงการ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 – มิถุนายน 2564
- พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นอาสาสมัครชาวฝรั่งเศส ตามแต่จะได้รับการจัดสรร
- นักเรียนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ของประเทศฝรั่งเศส
- ค่าธรรมเนียมสมทบเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ สําหรับ 1 ปีการศึกษา 298,000 บาท (ไม่รวมค่าประกัน
สุขภาพ ค่าวีซ่า และตั๋วเครื่องบิน) โดยแบ่งการชําระเป็น 4 งวด ดังนี้
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งวดที่ 1:
งวดที่ 2:
งวดที่ 3:
งวดที่ 4:

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 45,000 บาท ชําระเงินภายในเดือน สิงหาคม 2562
เงินสมทบจํานวน 130,000 บาท กําหนดชําระเงินประมาณเดือน ตุลาคม 2562
เงินสมทบจํานวน 123,000 บาท กําหนดชําระเงินประมาณเดือน มกราคม 2563
ชําระเงินค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า และค่าตั๋วเครื่องบิน ประมาณ 69,000 บาท
ชําระใน เดือนมีนาคม 2563 (หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

4. ประเทศนิวซีแลนด์
- ระยะเวลาโครงการ 1 ปีการศึกษา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนธันวาคม 2563
- พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นอาสาสมัครชาวนิวซีแลนด์ ตามแต่จะได้รับการจัดสรรจากโรงเรียน
- นักเรียนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียน Geraldine High School เมือง Canterbury และ โรงเรียน South
Otago High School เมือง Balclutha
- ค่าธรรมเนียมโครงการสําหรับ 1 ปีการศึกษา 585,000 บาท (ไม่รวมค่าประกันสุขภาพ ค่าวีซ่าและตั๋ว
เครื่องบิน) ทั้งนี้ มีค่าธรรมเนียมสมทบเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งการชําระเป็น 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1: ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 45,000 บาท ชําระเงินภายในเดือน สิงหาคม 2562
งวดที่ 2: เงินสมทบจํานวน 290,000 บาท กําหนดชําระเงินประมาณเดือน ตุลาคม 2562
งวดที่ 3: เงินสมทบจํานวน 250,000 บาท กําหนดชําระเงินประมาณเดือน มกราคม 2563
งวดที่ 4: ชําระเงินค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า และค่าตั๋วเครื่องบิน ประมาณ 82,000 บาท
ชําระใน เดือนมีนาคม 2563 (หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

5. ประเทศญี่ปุ่น
- ระยะเวลาโครงการ ระหว่าง เดือนพฤษภาคม 2563 – เดือนกุมภาพันธ์ 2564
- พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น ณ เมือง ฟุกุโอกะ นางาซากิ โอกินาวา ฯลฯ
ตามแต่จะได้รับการจัดสรรจากองค์กรอุปถัมภ์
- นักเรียนจะได้เข้าเรียนใน โรงเรียนรัฐบาล ในประเทศญี่ปุ่น โดยองค์กรอุปถัมภ์จะเป็นผู้จัดสรรให้
- ค่าธรรมเนียมสําหรับ 1 ปีการศึกษา 369,000 บาท (ไม่รวมค่าประกันสุขภาพ ค่าวีซ่าและตั๋วเครื่องบิน)
โดยแบ่งการชําระเป็น 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1: ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 45,000 บาท กําหนดชําระเงินประมาณ เดือนสิงหาคม 2562
งวดที่ 2: เงินสมทบจํานวน 165,000 บาท กําหนดชําระเงินประมาณ เดือนตุลาคม 2562
งวดที่ 3: เงินสมทบจํานวน 159,000 บาท กําหนดชําระเงินประมาณ เดือนมกราคม 2563
งวดที่ 4: ชําระเงินค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า และค่าตั๋วเครื่องบิน ประมาณ 66,000 บาท
ชําระใน เดือนมีนาคม 2563

6. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลาโครงการ ระหว่าง เดือนสิงหาคม 2563 – มิถุนายน 2564
- พักอาศัยในหอพักนักเรียนของโรงเรียน โดยมีอาจารย์ประจําของโรงเรียนคอยดูแลอํานวยความสะดวก
- นักเรียนจะได้เรียนในโรงเรียนรัฐบาล (หลักสูตรนานาชาติ) ใช้ภาษาจีน (แมนดาริน) และภาษาอังกฤษ
- ค่าธรรมเนียมสําหรับ 1 ปีการศึกษา 445,000 บาท (ไม่รวมค่าประกันสุขภาพ ค่าวีซ่าและตั๋วเครื่องบิน)
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ทั้งนี้ มีค่าธรรมเนียมสมทบเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งการชําระเป็น 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1: ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 45,000 บาท กําหนดชําระเงินประมาณ เดือนสิงหาคม 2562
งวดที่ 2: เงินสมทบจํานวน 195,000 บาท กําหนดชําระเงินประมาณ เดือนตุลาคม 2562
งวดที่ 3: เงินสมทบจํานวน 205,000 บาท กําหนดชําระเงินประมาณ เดือนมกราคม 2563
งวดที่ 4: ชําระเงินค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการขอวีซ่า และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ประมาณ 45,000 บาท ชําระใน เดือนมีนาคม 2563
ค่าธรรมเนียมฯ ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้
 การดูแล ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุน การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนทุน ในกระบวนการเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน ฯ ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการฯ
 ค่าดําเนินการจัดสรรครอบครัวและโรงเรียนอุปถัมภ์
 การจัดปฐมนิเทศและค่ายเตรียมความพร้อมฯ ซึ่งจัดในประเทศไทย รวมทั้งหมด 4 ครั้ง ก่อนการเดินทาง
 การจัดสอบ ELTIS TEST และการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ
 ผู้ประสานงานประจําท้องถิ่น ณ ประเทศอุปถัมภ์ ดูแลและให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาร่วมโครงการ
 การติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการฯ
 การให้ข้อมูลเรื่องการเดินทางและดําเนินการจัดหาตั๋วเครื่องบิน
 การจัดปฐมนิเทศ ณ ประเทศอุปถัมภ์ (ทั้งนี้ ขึ้นกับนโยบายของแต่ละองค์กรอุปถัมภ์)
ค่าธรรมเนียมฯ ไม่ครอบคลุม ค่าใช้จ่าย ดังนี้
 ค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ (International) และ ภายในประเทศ (Domestic)
 ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการการทําวีซ่า และค่า SEVIS (เฉพาะนักเรียนทุนประเทศสหรัฐอเมริกา)
 ค่าเล่าเรียนในกรณีที่เลือกเรียนโรงเรียนเอกชน หรือกรณีเลือกรัฐเลือกโซน
 ค่าเรียนภาษาหรือเรียนพิเศษเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 ค่าแปลเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ เฉลี่ยเดือนละประมาณ 5,000 – 10,000 บาท
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าชุดนักเรียน (ประเทศนิวซีแลนด์/ญี่ปุ่น/จีน), ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเทอร์เน็ต ฯลฯ

โปรดอ่านเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการโดยละเอียด และ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย
105/1 อาคาร เอฟ ชั้น 2 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-580-4470, 092-384-9119, 091-780-2166, 096-492-5994, 096-614-1552
Email Address: admin@bwkinternational.com Website: www.bwkinternational.com

Line: @bwkinternational, Facebook Fanpage: BWK
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