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โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น 3 สัปดาห
ณ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ และเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ระหวางวันที่ 7 –27 กรกฎาคม 2562

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย กอตั้งขึ้นโดยกลุมผูที่ไดรับประสบการณและพื้นฐานที่ดี
ทางดานการศึกษาในตางประเทศ ทั้งการเปนอดีตนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนฯ จนกระทั่งไดรับทุนรัฐบาลในการศึกษาตอระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ทําใหเล็งเห็นถึงความสําคัญของการไดรับโอกาสในการพัฒนาทางดานการศึกษาและการไดรับประสบการณการใชชีวิตใน
ตางประเทศ
ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษาของเยาวชนไทย โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย
จึงเปดโอกาสใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่มีพื้นฐานความรูภาษาอังกฤษตั้งแตระดับปานกลางเปนตนไป ไดสมัครสอบคัดเลือกเขารวม
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย เพื่อเดินทางไปทํากิจกรรมตาง ๆ อันจะเปนการพัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษและไดรับประสบการณการใชชีวิตในตางประเทศโดยพํานักอยูกับครอบครัวอุปถัมภ โดยนักเรียนจะมีโอกาสเรียนรูภาษา วัฒนธรรม
และชีวิตความเปนอยูของผูคนอยางใกลชิดจากเจาของภาษา ไดเรียนรูทักษะประสบการณการใชชีวิตในตางประเทศที่เปนประโยชนและไดทํา
หนาที่เปนยุวทูตของประเทศในการเผยแพรวัฒนธรรมไทยใหเปนที่รูจักในสังคมตะวันตกอีกดวย
ลักษณะของโครงการ
1. โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะเวลา 3 สัปดาห ณ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ และ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ระหวางวันที่ 7 – 27 กรกฎาคม 2562
2. โครงการเปนลักษณะทุนสมทบโดยคาใชจายในการเขารวมโครงการฯ จะถูกจัดตามลําดับชวงคะแนนสอบภายใน 30 ลําดับ
3. ผูเขารวมโครงการฯ จะพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ โดยจะ พัก 2-3คน ตอครอบครัว
4. โครงการฯ ดําเนินการในทุกกิจกรรม โดยเนนดานความปลอดภัยเปนหลัก จะมีเจาหนาที่ BWK อาจารยอาสาสมัคร และวิทยากร
ชาวตางชาติ คอยดูแลอยางใกลชิด
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อสงเสริมใหเยาวชนไดฝกฝนทักษะ ในการใชชีวิตในตางประเทศ ไดใชภ าษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน กับเจาของภาษา ควบคูไปกับ
การเรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยู และวัฒนธรรมของชาวตางชาติ
2. เพื่อใหเยาวชนจะไดรวมกิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร พิพิธภัณฑ และแหลงความรูตางๆในประเทศอุปถัมภ
3. เพื่อใหเยาวชนไดศึกษาวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ พรอมทั้งมีโอกาสนําวัฒนธรรมของประเทศไทยไปเผยแพรใหกับประชาชนใน
ประเทศอุปถัมภตามโอกาสอันควรสงผลใหชาวตางชาติไดเรียนรูเกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น
4. เพื่อใหเยาวชนไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เสริมสรางความมั่นใจ มีภาวะความเปนผูนํา
5. เพื่อใหเยาวชนไดเรียนรู และจัดการแกไขปญหาเฉพาะหนาดวยตนเอง และรูจักชวยเหลือผูอื่น

1/4

คุณสมบัติผูเขารวมโครงการฯ
1) กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6, โรงเรียนนานาชาติ, สายอาชีวะ หรือ ระดับอุดมศึกษา
2) อายุตั้งแต 13-26 ป
3) มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ มีความประพฤติดี ไมติดสารเสพติดหรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย
4) พรอมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ
5) มีประวัติการเรียนดี เชน ไมเคยถูกลงโทษภาคทัณฑ หรือถูกพักการเรียน
6) มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแตระดับปานกลางขึ้นไป
7) เปนผูที่มีความประพฤติดี มีความพรอมที่จะปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ
กําหนดการรับสมัคร ตั้งแตบัดนี้ จนถึง
พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ปดรับสมัครตอน 17.00 น.
ประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วันศุกรที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 17.00 น.
กําหนดการสอบ

วันเสารที่

4 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 – 11.30 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที)

ประกาศผลสอบ วัน

ศุกรที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เปนตนไป โดยทางโครงการจะประกาศผลสอบตามลําดับ
คะแนน ผานทาง http://bwkinternational.com/ExamResults/ และจะจัดสงเปนจดหมายแจงผลคะแนน
ใหแกนักเรียน ทางไปรษณีย

สถานที่สอบ

สามารถเลือกสถานที่สอบ ไดดังนี้
1) สวนกลาง ณ สนามสอบอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน) กรุงเทพฯ หรือ
2) ตางจังหวัด ณ ศูนยสอบประจําโรงเรียนที่สงใบสมัคร หรือ
Online (โดยนักเรียนจะตองเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอร และ Line Application บนระบบมือถือ)

3) สอบ
วิชาสอบ

ขอสอบวัดระดับวิชาภาษาอังกฤษ (Grammar, Reading Comprehension / Listening) รวม 100 คะแนน

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์เขารวมโครงการ จํานวน 20,000 บาท ไดจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

เอกสารประกอบการสมัครสอบ
1) รูปถายขนาด 1x1 นิ้วของผูสมัคร สีหรือขาวดํา/หนาตรง/ไมสวมแวนหรือหมวก (จะเปนรูปนักเรียนหรือไมก็ได)
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาขน หรือ สําเนาบัตรนักเรียน (โดยนํามาในวันสอบดวย)
3) หลักฐานการโอนเงินคาธรรมเนียมสมัครสอบ200 บาทโดยชําระคาสมัครสอบผานทางบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาตลาดบองมารเช บัญชีออมทรัพย
ชื่อบัญชี บ. บีดับเบิ้ลยูเค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
เลขที่บัญชี 217-207300-4
วิธีการสมัคร
วิธีที่ 1: การกรอกใบสมัครแบบออนไลน
 กรอกใบสมัครออนไลนhttp://bwkinternational.com/bwkform เลือกโครงการ ระยะสั้น ประเทศอังกฤษ
 ชําระเงินคาธรรมเนียมการสอบ 200 บาท และถายรูป Pay in Slip (ใบโอนเงิน)เพื่อ add ลงในใบสมัครออนไลน
 แนบรูปถาย, หลักฐานการโอนเงิน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรนักเรียน ตามขั้นตอนการกรอกแบบออนไลน
 ไฟลรูปถายผูสมัครที่แนบตองขนาดไมเกิน 5Mb
 นักเรียนที่สมัครสอบ ณ ศูนยสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ใหกรอกในใบสมัคร ตรงชองอาจารยประสานงาน วา “BWK”

หมายเหตุ

*นักเรียนที่สอบศูนยตางจังหวัด เมื่อกรอกใบสมัครออนไลนเรียบรอยแลวให Print ใบสมัคร
พรอมเอกสารประกอบการสมัคร สงไดที่กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศณ โรงเรียนศูนยสอบ ของ BWK
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วิธีที่ 2: การกรอกใบสมัครแบบ Print Out Version
 Download ใบสมัครและกรอกขอมูลใหครบถวน ดวยลายมือ ตัวบรรจง พรอมติดรูปถายขนาด 1x1 นิ้ว
 นําสงใบสมัครพรอมกับหลักฐานการโอนเงินและสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรนักเรียน โดยเลือกชองทางการสงเอกสาร ดังตอไปนี้
 สงทางไปรษณียสํานักงานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย 105/1 อาคาร F ชั้น 2
ถ.เทศบาลสงเคราะหแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทร. 02-580-4470, 098-2860598, 091-780-2166
 สแกนใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการสมัคร สงทาง Email: admin@bwkinternational.com หรือ Line: @bwkinternational
 สงโทรสาร (FAX) ใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการสมัครที่ หมายเลขโทรสาร 02-580-4498
 ตางจังหวัด สามารถสงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการสมัครไดที่กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ณ โรงเรียนศูนยสอบ
ของ BWK (สอบถามเกี่ยวกับศูนยสอบตางจังหวัด ไดที่ 02-580-4470, 098-286-0598)
ขอกําหนดทั่วไป
1) ทุนสมทบในการเขารวมโครงการฯจัดตามชวงลําดับคะแนนสอบ ผูสอบผานจะไดรับเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนรายงานตัว
ตามวันที่กําหนด
2) คาใชจายทุนสมทบเขารวมโครงการฯ ลดหลั่นตามชวงลําดับ คะแนนการสอบนั้น รวม คาที่พัก , คาอาหาร (3 มื้อ/วัน), คาวีซาและคา
ดําเนินการ, คาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ, คาเรียน, คาตั๋วเครื่องบินไป -กลับ,คาเดินทางจากครอบครัวอุปถัมภ-สถานที่ทํากิจกรรม ,
คาเดินทางไปทัศนศึกษายังสถานที่ตางๆตามกําหนดและคาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในประเทศไทยกอนการเดินทาง
3) คาเขารวมโครงการฯ ไมรวม คาใชจายสวนตัว เชน คาโทรศัพท คาอินเทอรเน็ต คาซื้อสินคา คาอาหาร/เครื่องดื่มนอกรายการ
ไมรวม คาอาหารเที่ยงและอาหารค่ํา เฉพาะโปรแกรมในประเทศฝรั่งเศสนักเรียนสามารถเลือกซื้อรับประทานไดตามอัธยาศัย
4) โปรดอานเอกสารฉบับนี้โดยละเอียด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-580-4470 หรือ Line Official : @bwkinternational
ขั้นตอนการเขารวมโครงการ
ประกาศผล: วันศุกรที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 17.00 น.
ชองทางการประกาศผล: www.bwkinternational.com/ExamResults/
**หลังจากประกาศผลสอบเรียบรอยแลว ทางโครงการฯ จะจัดสงจดหมายแจงผลการสอบทางไปรษณียไปยังที่อยูที่ไดกรอกไวในใบสมัคร**
เมื่อนักเรียนทราบผลคะแนนการสอบจัดลําดับแลว และมีความประสงคเขารวมโครงการ ฯ กรุณาดําเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4

ชําระคาลงทะเบียน เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขารวมโครงการ จํานวน 20,000 บาท โดยโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาตลาดบองมารเช บัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี บ.บีดับเบิ้ลยูเค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
เลขที่บัญชี 217-207300-4
สงเอกสารดังตอไปนี้ มายัง โทรสารหมายเลข : 02-580-4498 หรือ Email: admin@bwkinternational.com
หรือ Line Official : @bwkinternational
1. สําเนาการโอนเงินคาลงทะเบียน (Pay-In Slip) ระบุชื่อ-นามสกุลนักเรียน ประเทศที่เลือก และเบอรโทรศัพท
2. สําเนาหนา Passport (ถาไมมีใหใชบัตรประจําตัวประชาชน ที่มีชื่อภาษาอังกฤษแทน)
** ชําระคาลงทะเบียนไดถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 **
3.1 สงเอกสารเพื่อประกอบการยื่นขอวีซา (ทางโครงการฯ จะแจงรายการเอกสาร หลังไดรับชําระคาลงทะเบียน)
3.2 สงเอกสารทําวีซาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (ระยะเวลาพิจารณาประเทศละ15 วันทําการ)
3.3 ทางโครงการ ฯ จะนัดหมายเพื่อเขายื่นวีซา ณ ศูนยรับคํารองขอวีซาของวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) ประมาณตน
เดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งจะแจงวัน-เวลานัดหมาย ที่แนนอน ใหทราบอีกครั้ง
เขารวมงานปฐมนิเทศเตรียมตัวกอนการเดินทางเพื่อรับฟงขอมูลการเตรียมตัว และรายละเอียดตาง ๆ ของโครงการฯ
ในวันเสารที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน เวลา 10.00 – 12.00 น.
(สําหรับวัน/เวลา การปฐมนิเทศ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง)
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รายละเอียดและคาใชจายสมทบในการเขารวมโครงการ
1. โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะสั้น ณ เมือง ลอนดอน ประเทศอังกฤษ และเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระยะเวลา 3
สัปดาห (ระหวางวันที่ 7 – 27 กรกฎาคม 2562) โดยจะมีคาสมทบเขารวมโครงการตามลําดับ ดังนี้
ทุนสมทบ

ลําดับที่

(ยังไมรวมคาใชจาย
เพิ่มเติม)

1
2
3
4-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30

45,900
65,900
85,900
90,900
105,900
115,900
120,900
125,900
129,900

คาลงทะเบียน
(งวดที่ 1)

งวดที่ 2

งวดที่ 3

20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000

25,900
35,900
35,900
35,900
35,900
45,900
45,900
45,900
45,900

10,000
30,000
35,000
50,000
50,000
55,000
60,000
64,000

- ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ(์ งวดที่ 1)จํานวน 20,000 บาทภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
- ชําระงวดที่ 2: ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562
- ชําระงวดที่ 3 + คาใชจายเพิ่มเติม: ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

คาใชจายเพิ่มเติม

1. คาเสื้อทีม BWK 300 บาท
2. คาธรรมเนียมวีซาอังกฤษและ
คาดําเนินการ 5,500 บาท
3. คาธรรมเนียมวีซาฝรั่งเศสและ
คาดําเนินการ 3,600 บาท
3. คาธรรมเนียมภาษี 3,700 บาท
4. คาประกันสุขภาพ 2,000 บาท
5. คาดําเนินโครงการ 5,000 บาท
รวม 20,100บาท

**********************************************************************************

4/4

