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BWK INTERCULTURAL EXCHANGE 
PROGRAMS YEAR # 10 

 

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ   

BWK ประเทศไทย 
 

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น 

(รุ่นที่ 10) ประเภททุนสมทบ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ประจำปี 2566-2567 
 

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶    
 

โครงการทุนแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย ก่อต้ังข้ึนโดยกลุ่มอดีตนักเรียนทุน

แลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนกระท่ังได้รับทุนรัฐบาลในการศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอก ท่ีมีประสบการณ์และพ้ืนฐานท่ีดีทางด้านการศึกษาในต่างประเทศ ทำให้เล็งเห็นถึง

ความสำคัญของการได้รับโอกาสในการพัฒนาทางด้านการศึกษาและการได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ 
 

ท้ังน้ี เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษาของเยาวชนไทยอย่างย่ังยืน โครงการแลกเปล่ียนภาษาและ

วัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย  จึงได้เปิดโอกาสให้เยาวชน อายุระหว่าง 15 – 18 ปี 6 เดือน ท่ีกำลังศึกษา

อยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ได้สมัครสอบคัดเลือก เพ่ือเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยโครงการฯ 

จะมีระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา หรือ ประมาณ 10-11 เดือน  
 

นักเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือก จะได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยในฐานะ “ยุวทูต” เพ่ือเดินทางไปศึกษาใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีได้รับการรับรองจากรัฐบาลของประเทศอุปถัมภ์ และพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ 

(Host Family) ซ่ึงเป็นอาสาสมัครท่ีผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานขององค์กรนักเรียนแลกเปล่ียน ณ  ประเทศ

สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์  ฝร่ังเศส และญ่ีปุ่น  
 

นอกจากน้ัน นักเรียนจะมีโอกาสได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะด้านภาษา ในระดับท่ีใช้งานได้จริงใน

ชีวิตประจำวัน ซ่ึงนอกจากจะส่งผลให้สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนและยังอำนวยผลให้สามารถทำงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในอนาคต อีกท้ัง ยังจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศอุปถัมภ์อย่างใกล้ชิด 

ได้เก็บเก่ียวประสบการณ์ การใช้ชีวิตในต่างประเทศ  และยังจะได้ทำหน้าท่ีเป็นทูตเยาวชนของประเทศในการเผยแพร่

ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เป็นท่ีรู้จักในสังคมโลกอีกด้วย   
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ลักษณะของโครงการทุนแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย 

1. โครงการทุนแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย เป็นลักษณะทุนสมทบ 

2. นักเรียนจะได้รับอนุมัติวีซ่านักเรียน อย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศอุปถัมภ์น้ันๆ 
3. นักเรียนจะได้เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน ณ รัฐ/เมืองต่าง ๆ ของประเทศอุปถัมภ์คือ

ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ ฝร่ังเศส ญ่ีปุ่น เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา 

หรือ ประมาณ 10-11 เดือน ระหว่างปีการศึกษา 2565-2566 

4. นักเรียนจะได้รับการอุปถัมภ์เสมือนสมาชิกคนหน่ึงของครอบครัวอุปถัมภ์ 
5. นักเรียนจะได้เรียนและร่วมกิจกรรมในโรงเรียน เสมือนเป็นนักเรียนคนหน่ึงของโรงเรียนอุปถัมภ์ 
6. นักเรียนจะได้ใบประเมินผลการเรียนจากโรงเรียนอุปถัมภ์ เม่ือจบโครงการ 
7. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปล่ียนฯ สามารถเทียบโอนช้ันเรียนได้ โดยการนำผลการเรียน หรือผลการ
ประเมินจากโรงเรียนอุปถัมภ์มาดำเนินการเทียบโอนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนต้น

สังกัด (ท้ังน้ี การเทียบโอนช้ันเรียน ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจและนโยบายของโรงเรียนท่ีนักเรียนสังกัดด้วย) 

8. นักเรียนแลกเปล่ียนฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรอุปถัมภ์อย่างเคร่งครัด 
9. โครงการ ฯ  จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ ท้ังหมด 4 คร้ัง ดังน้ี  

คร้ังท่ี 1 เดือนสิงหาคม 2565 :  การปฐมนิเทศเพ่ือรับฟังข้อมูลโครงการและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ  

คร้ังท่ี 2 เดือนตุลาคม 2565 :  ค่ายเตรียมความพร้อมด้านภาษา การจัดสอบสัมภาษณ์(ภาษาอังกฤษ/

ญ่ีปุ่น) และการจัดสอบ ELTIS TEST / JAPANESE TEST 

คร้ังท่ี 3 เดือนมีนาคม 2566 :  ปฐมนิเทศเพ่ือรับฟังข้อมูลเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง  

คร้ังท่ี 4 เดือนกรกฎาคม 2566  : งานมอบเกียรติบัตรและค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนแลกเปล่ียนฯ  

ก่อนการเดินทางไปยังประเทศอุปถัมภ์  
 

คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
 

• นักเรียนต้องมีอายุระหว่าง 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2566  

• ศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 3-5 หรือเทียบเท่า (ไม่รับนักเรียนท่ีกำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ

สำเร็จการศึกษาแล้ว) 

• มีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี โดยมีเกรดเฉล่ียรวม 2.5 ข้ึนไป 

• สอบได้เกรดเฉล่ีย 2.0 หรือเกรด C ข้ึนไป ใน 5 วิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม

ศึกษา และภาษาไทย  

• มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์ 
• มีพ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยนักเรียนจะต้องสอบผ่านการทดสอบข้อเขียนด้าน
ภาษาอังกฤษ (English Placement Test) ของทางโครงการฯ   

• สอบผ่านการสัมภาษณ์ จากทางโครงการฯและองค์กรอุปถัมภ์ (การสอบสัมภาษณ์จะจัดข้ึนตามกำหนด โดย

องค์กรอุปถัมภ์ของประเทศต่าง ๆ) 
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• สำหรับประเทศฝร่ังเศส นักเรียนต้องมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส โดยจะต้องเรียนภาษาฝร่ังเศสมาอย่างน้อย 1 

ปี และมีใบแสดงผลการเรียนวิชาภาษาฝร่ังเศส จากสถาบันหรือโรงเรียน 

• สำหรับประเทศญ่ีปุ่น นักเรียนต้องมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาญ่ีปุ่น โดยจะต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุ่น 

Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) ในระดับ N5 ข้ึนไป หรือ จะต้องเรียนภาษาญ่ีปุ่นในโรงเรียน/

สถาบันสอนภาษาฯ มาอย่างน้อย 1 ปี และมีหลักฐานแสดงผลการเรียน 

• นักเรียนจะต้องเป็นผู้ท่ีมีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์แข็งแรง (ไม่มีโรคประจำตัว)   
 

กำหนดการสอบ     ส่วนกลาง    วันเสาร์ท่ี 16 กรกฎาคม 2565  เวลาสอบ 10.00 – 11.00  น.     

   ต่างจังหวัด   วันเสาร์ท่ี 16 กรกฎาคม 2565  เวลาสอบ 10.00 – 11.00  น. 

                               หรือ ในวันเวลาท่ีโรงเรียนศูนย์ประสานงานกำหนด (สอบถามอาจารย์ประสานงานอีกคร้ัง)  
 

สถานท่ีสอบคัดเลือก      

ส่วนกลาง  ณ สนามสอบอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ  

ต่างจังหวัด ณ ศูนย์ประสานงานสอบประจำโรงเรียน ในแต่ละจังหวัด (ตรวจสอบศูนย์ประสานงาน   

ต่างจังหวัดได้ท่ี www.bwkinternational.com หรือ โทร. 02-580-4470) 

 

ประกาศผลสอบ วันศุกร์ท่ี 22 กรกฎาคม 2565 โดยทางโครงการจะประกาศผลสอบ ผ่านทาง Website : 

www.bwkinternational.com, Facebook : BWK International และส่งเป็นจดหมาย

แจ้งผลสอบให้แก่นักเรียนทางไปรษณีย์  
  

วิชาสอบ  ข้อสอบปรนัย/อัตนัย การฟัง ภาษาอังกฤษ  

(Grammar, Reading Comprehension, Listening)   

จำนวน 50 ข้อ (รวม 100 คะแนน)  
 

กำหนดการรับสมัคร   

• สามารถส่งใบสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี – 15 กรกฎาคม 2565 (ปิดรับใบสมัคร เวลา 12.00 น.) 

• ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ วันศุกร์ท่ี 15 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 17.00 น.   
 

เอกสารประกอบการสมัคร      
1) ใบสมัครท่ีกรอกรายละเอียดเรียบร้อย  
2) รูปถ่าย (หน้าตรง) ขนาด 1 น้ิว 1 รูป ติดในใบสมัครหรือส่งเป็นไฟล์แนบใบสมัคร 

3) สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน  
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 250 บาท  
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ข้ันตอนการสมัครเข้ารับทุนโครงการแลกเปล่ียน BWK 
 

1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย โดยสามารถเลือกกรอกใบสมัครได้วิธีใดวิธีหน่ึง ดังน้ี  
1.1 กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://bwkinternational.com/bwkform/  (การกรอกใบสมัคร

ทางออนไลน์ ผู้สมัครจะต้องโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนและมีรูปสลิปหลักฐานการโอนเงินก่อนกรอก) 

1.2 Print ใบสมัครออกมากรอกด้วยลายมือตัวบรรจง ให้อ่านได้อย่างชัดเจน แล้ว Scan หรือ ถ่ายรูป   ใบ

สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ส่งมาทาง E mail: admin@bwkinternational.com หรือ 

Line id : @bwkinternational   
  

2. ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ โดยการโอนเงินผ่านบัญชี  
ธนาคารกรุงเทพ  ชื่อบัญชี  บริษัท บีดับเบิ้ลยูเค  อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 088-0-63228-6 
     

3. ส่งใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน พร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ 
(Pay In Slip) โดยเลือกส่งตามช่องทาง ดังต่อไปน้ี  

1. ส่งทาง Email Address : admin@bwkinternational.com  

2. ส่งทาง Line Official: @bwkinternational  

3. ต่างจังหวัด สามารถสมัครได้ท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนศูนย์ประสานงาน

สอบของ BWK ท่ัวประเทศ   
 

4.  เข้าทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Placement Test) ในวันเสาร์ท่ี 16 กรกฎาคม 2565 

        เวลาสอบ 10.00 – 11.00  น. (1 ช่ัวโมง)   
 

    5.  ประกาศผลสอบข้อเขียน วันศุกร์ท่ี 22 กรกฎาคม 2565 ท้ังน้ี ผู้ท่ีเข้าทดสอบ จะได้รับหนังสือแจ้งผลการสอบ 

        และหนังสือเชิญเข้าร่วมงานปฐมนิเทศอีกคร้ัง ทางไปรษณีย์ 
 

6. เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนทุนแลกเปล่ียน BWK (คร้ังท่ี 1) ในวันเสาร์ท่ี 20 สิงหาคม 2565   

     เวลา 9.00 – 12.00 น. เพ่ือรับฟังการช้ีแจงข้อมูล วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการทุนแลกเปล่ียนฯ  

และถามตอบข้อสงสัย  

7. ชําระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (งวดท่ี 1) จํานวน 50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

8. เข้าทดสอบรอบสัมภาษณ์ เฉพาะนักเรียนท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (ทางโครงการจะแจ้งกำหนดการให้

ทราบในภายหลัง) 
 

หมายเหตุ  

 ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ   

   จำนวน 50,000 บาท เพ่ือยืนยันสิทธ์ิ ได้ทันที โดยการโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ  ช่ือบัญชี บริษัท  

   บีดับเบ้ิลยูเค อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด  สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขท่ีบัญชี 088-0-63228-6     

   พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน ระบุ  ช่ือ-นามสกุลผู้สมัคร และประเทศท่ี ต้องการเข้าร่วม มาท่ี  Email:    

   admin@bwkinternational หรือ Line Official: @bwkinternational 



 

5/8 
 

รายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา (ACADEMIC YEAR  EXCHANGE PROGRAM)   
 

  1. ประเทศสหรัฐอเมริกา    

ประเภทท่ี 1 :  J-1 Exchange Visitor Visa     

- ระยะเวลาโครงการ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 – มิถุนายน 2567  

- พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ซ่ึงเป็นอาสาสมัครชาวอเมริกัน   

- นักเรียนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ในประเทศสหรัฐอเมริกา  

          - นักเรียนจะถือวีซ่า J-1 (Exchange Visitor Visa) 

- ค่าธรรมเนียมสมทบเพ่ือเข้าร่วมโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา 360,000 บาท  
 

 ประเภทท่ี 2 :  F-1 Private High School  

- นักเรียนสามารถเลือกเรียนในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนท่ีได้รับการรับรองจากรัฐบาลสหรัฐฯ  

- นักเรียนสามารถเลือกพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ หรือ อยู่หอพักนักเรียนของโรงเรียน 

- นักเรียนจะถือวีซ่า F-1 (Student Visa)  

- นักเรียนสามารถเลือกรัฐ/โรงเรียน ได้ในรายช่ือโรงเรียนภายใต้การประสานงานของ BWK    

- โครงการ F-1 Private High School : ค่าร่วมโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษาเร่ิมต้นท่ี 550,000 บาท  

   ข้ึนอยู่กับค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนและรัฐท่ีเลือก  

- ขอข้อมูลโรงเรียนและรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 02-580-4470, Line Official: @bwkinternational 
 

หมายเหตุ:   ค่าโครงการ ไม่รวมค่าประกันสุขภาพ, ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการวีซ่า, ค่า SEVIS I-901  

       FEE (Student and Exchange Visitor Program), ค่าแปลเอกสาร ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป- 

               กลับระหว่างประเทศ (ต๋ัวนักเรียน อายุต๋ัว 1 ปี) จำนวน 125,000 บาท  

              และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่ารถ ประมาณ 300 USD ต่อเดือน 

2. ประเทศแคนาดา    

 - ระยะเวลาโครงการ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 – มิถุนายน 2567  

- นักเรียนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ประเทศแคนาดา 

- พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ 

- โครงการดำเนินการในรัฐ/เมือง ท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 

- ค่าธรรมเนียมสมทบเพ่ือเข้าร่วมโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา 520,000 บาท  
   

หมายเหตุ:  ค่าโครงการ ไม่รวมค่าประกันสุขภาพ ค่าดำเนินการวีซ่า ค่าตรวจสุขภาพเพ่ือทำวีซ่า ค่าแปล  

               เอกสาร ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับระหว่างประเทศ (ต๋ัวนักเรียน อายุต๋ัว 1 ปี)  

               จำนวน 150,000 บาท  

               และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่ารถ ประมาณ 300 CAD ต่อเดือน 
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3. ประเทศฝรั่งเศส   

- ระยะเวลาโครงการ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 – มิถุนายน 2567 

- เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล และพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ฝร่ังเศส ตามแต่จะได้รับการจัดสรร  

- นักเรียนต้องมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาฝร่ังเศส มาอย่างน้อย 1 ปี  

- นักเรียนจะต้องเข้าสอบวัดระดับภาษาฝร่ังเศส A 1 Level Certificate from Alliance Francaise 

- ค่าธรรมเนียมสมทบเพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับ 1 ปีการศึกษา  305,000 บาท  

  หมายเหตุ: ไม่รวมค่าประกันสุขภาพ ค่าดำเนินการวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับระหว่าง 

  ประเทศ อายุต๋ัว 1 ปี และค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือนของนักเรียน) 

4. ประเทศนิวซีแลนด ์   

- ระยะเวลาโครงการ 1 ปีการศึกษา ระหว่างเดือน มีนาคม – เดือนธันวาคม 2566   

- พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ซ่ึงเป็นอาสาสมัครชาวนิวซีแลนด์ ตามแต่จะได้รับการจัดสรรจากโรงเรียน 

- นักเรียนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียน Geraldine High School เมือง Canterbury หรือ โรงเรียน South  

  Otago High School เมือง Balclutha 

-  ค่าธรรมเนียมโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา  590,000 บาท 

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าประกันสุขภาพ ค่าดำเนินการวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับระหว่าง 

ประเทศ อายุต๋ัว 1 ปี และค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือนของนักเรียน) 

5. ประเทศญี่ปุ่น    

- ระยะเวลาโครงการ ระหว่าง เดือนพฤษภาคม 2566 – เดือนกุมภาพันธ์ 2567 หรือ  

  เดือน ตุลาคม 2566 – กรกฎาคม 2567 (สำหรับนักเรียนอินเตอร์ฯ)   

- พักอาศัยในหอพักนักเรียน ณ เมือง ฟุกุโอกะ นางาซากิ  ซาเซโบะ โอกินาวา ฯลฯ   

  ตามแต่จะได้รับการจัดสรรจากองค์กรอุปถัมภ์ (นักเรียนจะไม่สามารถเลือกเมืองได้)  

- นักเรียนจะได้เข้าเรียนใน โรงเรียนรัฐบาล/เอกชน ในประเทศญ่ีปุ่น โดยองค์กรอุปถัมภ์จะเป็นผู้จัดสรรให้  

- ค่าธรรมเนียมสำหรับ 1 ปีการศึกษา 408,000 บาท  

  หมายเหตุ: ไม่รวมค่าประกันสุขภาพ ค่าดำเนินการวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับระหว่าง 

  ประเทศ อายุต๋ัว 1 ปี และค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือนของนักเรียน) 

 

มอบทุนการศึกษา (เฉพาะนักเรียนที่สอบผ่านตามลำดับคะแนนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ) 

• ลำดับที่ 1                  50,000  บาท 

• ลำดับที่ 2                  40,000  บาท 

• ลำดับที่ 3-5               30,000  บาท 

• นักเรียนเก่าจากโครงการระยะสั้น 10,000  บาท 
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ค่าธรรมเนียมฯ ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

• การดูแล ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนทุน ในกระบวนการเข้าร่วม 

 โครงการแลกเปล่ียน ฯ ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการฯ 

• ค่าดำเนินการจัดสรรครอบครัวและโรงเรียนอุปถัมภ์ 

• การจัดปฐมนิเทศและค่ายเตรียมความพร้อมฯ ซ่ึงจัดในประเทศไทย รวมท้ังหมด 4 คร้ัง ก่อนการเดินทาง 

• การจัดสอบ ELTIS TEST และการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ 

• ผู้ประสานงานประจำท้องถ่ิน ณ ประเทศอุปถัมภ์ ดูแลและให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาร่วมโครงการ 

• การติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการฯ 

• การให้ข้อมูลเร่ืองการเดินทางและดำเนินการจัดหาต๋ัวเคร่ืองบิน 

ค่าธรรมเนียมฯ ไม่ครอบคลุม ค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

• ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ระหว่างประเทศ (International) และ ภายในประเทศ (Domestic) 

• ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ 

• ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าบริการการทำวีซ่า ค่าแปลเอกสารและค่า SEVIS FEE (เฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา) 

• ค่าเล่าเรียนในกรณีท่ีเลือกเรียนโรงเรียนเอกชน หรือกรณีเลือกรัฐเลือกโซน 
• ค่าเรียนภาษาหรือเรียนพิเศษเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ เฉล่ียเดือนละประมาณ 5,000 – 10,000 บาท 

• ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าชุดนักเรียน (ประเทศนิวซีแลนด์/ญ่ีปุ่น), ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเทอร์เน็ต  ฯลฯ 

 

รายละเอียดและค่าใช้จ่ายสมทบในการเข้าร่วมโครงการ 
 

โครงการทุนแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ  BWK ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  แคนาดา นิวซีแลนด์ เนเธอร์

ฝร่ังเศส และญ่ีปุ่น (รุ่นท่ี 10) ประเภททุนสมทบ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ประจำปี 2566-2567 มีค่าใช้จ่ายสมทบใน

การเข้าร่วมโครงการ โดยจะแบ่งการชำระออกเป็น 5 งวด ดังน้ี 

 

ประเทศ 

 

ทุนสมทบ 
ค่าลงทะเบียน 

(งวดท่ี 1) 
งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 

 

งวดท่ี 4 

ค่าใช้จ่าย

เพ่ิมเติม 

(งวดท่ี 5) 

อเมริกา (J-1) 360,000 50,000 120,000 100,000 90,000 125,000 

แคนาดา 520,000 50,000 180,000 173,000 117,000 150,000 

ฝร่ังเศส 305,000 50,000 90,000 85,000 80,000 69,000 

นิวซีแลนด์ 590,000 50,000 200,000 180,000 160,000 85,000 

ญ่ีปุ่น 408,000 50,000 130,000 120,000 108,000 80,000 
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กำหนดการชำระเงินค่าโครงการฯ 

• งวดท่ี 1 ชำระภายในเดือนสิงหาคม 2565 

• งวดท่ี 2 ชำระภายในเดือนตุลาคม 2565 

• งวดท่ี 3 ประเทศญ่ีปุ่นและนิวซีแลนด์ ชำระภายในเดือนธันวาคม 2565 

ประเทศอ่ืนๆ ชำระภายในเดือนมกราคม 2566 

• งวดท่ี 4 ประเทศญ่ีปุ่นและนิวซีแลนด์ ชำระภายในเดือนมกราคม 2566 

ประเทศอ่ืนๆ ชำระภายในเดือนมีนาคม 2566 

• งวดท่ี 5 ประเทศนิวซีแลนด์ ชำระภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

ประเทศญ่ีปุ่น ชำระภายในเดือนเมษายน 2566 

ประเทศอ่ืนๆ ชำระภายในเดือนมิถุนายน 2566 

หมายเหตุ:  

1) ทุนสมทบ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม (งวดท่ี 5) ได้แก่ ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าธรรมเนียมวีซ่า

และค่าดำเนินการ ค่า SEVIS FEE ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับระหว่างประเทศ (ต๋ัวนักเรียน อายุต๋ัว 1 ปี)  

2) ทุนสมทบไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือนของนักเรียนระหว่างพำนักอยู่ ณ ต่างประเทศ เช่น ค่าอาหาร

กลางวัน ค่าเดินทางไปโรงเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าชุดนักเรียน (ประเทศญี่ปุ่น/นิวซีแลนด์)  

 

โปรดอ่านเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการโดยละเอียด และสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ท่ี 

โครงการทุนแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย 105/1 อาคาร F ช้ัน 2 Bon Marche 

Market Park ถนนเทศบาลสงเคราะห์  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900 

โทร. 02-580-4470, 092-384-9119, 098-286-0598, 096-492-5994 

Email Address: admin@bwkinternational.com  Website: www.bwkinternational.com 

Line Official: @bwkinternational, Facebook Fan page: BWK International 

 

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


