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โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น รุ่นที่ 16
ณ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ + เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส
และรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 4 สัปดาห์ เดือนเมษายน 2565


โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ที่ได้รับประสบการณ์และ
พื้นฐานที่ดีทางด้านการศึกษาในต่างประเทศ ทั้งการเป็นอดีตนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนฯ จนกระทั่งได้รับทุนรัฐบาลในการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทาให้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการได้รับโอกาสในการพัฒนาทางด้านการศึกษาและการได้รับ
ประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ
ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษาของเยาวชนไทย โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK
ประเทศไทย จึงเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษตั้ง แต่ระดับปานกลางเป็นต้นไป ได้
สมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย เพื่อเดินทางไปทากิจกรรมต่าง
ๆ อันจะเป็นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศโดยพานักอยู่กับครอบครัว
อุปถัมภ์ โดยนักเรียนจะมีโอกาสเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างใกล้ชิดจากเจ้าของภาษา ได้เรียนรู้
ทักษะประสบการณ์การใช้ชี วิตในต่างประเทศที่เป็นประโยชน์และได้ทาหน้าที่เป็นยุวทูตของประเทศในการเผยแพร่วัฒนธรรม
ไทยให้เป็นที่รู้จักในสังคมตะวันตกอีกด้วย
ลักษณะของโครงการ
1. โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น (4 สัปดาห์) ในเดือนเมษายน 2565 มี ดังนี้
1) เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ และ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ระหว่างวันที่ 3 - 30 เมษายน 2565
2) รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่ 3 - 30 เมษายน 2565
2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาชั้นนา (แยกระดับชั้นตามอายุ) และพักกับครอบครัวอุปถัมภ์
3. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ จะพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ โดยจะ พัก 2-3 คน ต่อครอบครัว
4. โครงการฯ ด าเนิ น การในทุ ก กิ จ กรรม โดยเน้ น ด้ านความปลอดภั ย เป็ น หลั ก จะมี เจ้ าหน้ า ที่ BWK หรื อ อาจารย์
อาสาสมัคร และวิทยากรชาวต่างชาติ คอยดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิด ตลอดโครงการ
5. นักเรียนจะได้ใบประเมินผลการเรียนและเกียรติบัตร เมื่อจบโครงการ
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้ฝึกฝนทักษะในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันกับเจ้าของภาษา
ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ
2. เพื่อให้เยาวชนจะได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่ สาคัญทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ และแหล่งความรู้ต่างๆ ใน
ประเทศอุปถัมภ์
3. เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างความมั่นใจ มีภาวะความเป็นผู้นา
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
1) ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 , อาชีวะศึกษา หรือ อุดมศึกษา อายุตั้งแต่ 12-25 ปี
2) มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีความประพฤติดี ไม่ติดสารเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย
3) มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ที่และปรับตัวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4) มีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับสื่อสารได้ดี
5) มีความพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์
กาหนดการรับสมัคร

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.

กาหนดการสอบ

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น. (1 ชั่วโมง)

สถานที่สอบคัดเลือก
ส่วนกลาง
ต่างจังหวัด

ณ สนามสอบอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ
ณ ศูนย์ประสานงานสอบประจาโรงเรียน ในแต่ละจังหวัด (ตรวจสอบศูนย์ประสานงาน ต่างจังหวัด
ได้ที่ www.bwkinternational.com หรือ โทร. 02-580-4470)

ประกาศผลสอบ

วั น พฤหั ส บดี ที่ 20 มกราคม 2565 โดยทางโครงการจะประกาศผลสอบ ผ่ า นทาง Website :
www.bwkinternational.com, Facebook : BWK International และส่งเป็นจดหมายแจ้งผลสอบ
ให้แก่นักเรียนทางไปรษณีย์

วิชาสอบ

ข้อสอบปรนัย/อัตนัย วิชาภาษาอังกฤษ Grammar, Reading Comprehension, Listening
จานวน 50 ข้อ รวม 100 คะแนน

การลงทะเบียน

ผู้ ผ่ า นการสอบข้ อ เขี ย น และมี ค วามประสงค์ จ ะลงทะเบี ย นเข้ าร่ ว มโครงการ สามารถช าระเงิ น
ค่ าลงทะเบี ย น (งวดที่ 1) จ านวน 30,000 บาท เพื่ อ ยื น ยั น สิ ท ธิ์ ได้ โ ดยการโอนเงิน ผ่ า นบั ญ ชี
ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี บ.บีดับเบิ้ลยูเค อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด สาขา เดอะมอลล์
งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 088-0-63228-6 พร้อมส่งสาเนาการโอนเงิน ระบุ ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร
มาที่ Email: admin@bwkinternational.com หรือ Line: @bwkinternational
ได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
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เอกสารประกอบการสมัครสอบ
1) รูปถ่ายขนาด 1x1 นิ้วของผู้สมัคร สีหรือขาวดา/หน้าตรง/ไม่สวมแว่นหรือหมวก (จะเป็นรูปนักเรียนหรือไม่ก็ได้)
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาขน หรือ สาเนาบัตรนักเรียน (โดยนามาในวันสอบด้วย)
3) หลักฐานการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท โดยชาระค่าสมัครสอบผ่านทางบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บริษัท บีดับเบิ้ลยูเค อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

เลขที่บัญชี 088-0-63228-6
วิธีการสมัคร
วิธีที่ 1: การกรอกใบสมัครแบบออนไลน์
กรอกใบสมัครออนไลน์ http://bwkinternational.com/bwkform เลือกโครงการ ระยะสั้น ประเทศอังกฤษ หรือ
สหรัฐอเมริกา
 ชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท และถ่ายรูป Pay in Slip (ใบโอนเงิน) เพื่อ add ลงในใบสมัครออนไลน์
 แนบรูปถ่าย , หลักฐานการโอนเงิน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ตามขั้นตอนการกรอกแบบออนไลน์
 ไฟล์รูปถ่ายผู้สมัครที่แนบ ต้อง ขนาดไม่เกิน 5 Mb
 นักเรียนที่สอบ ศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ให้กรอกในใบสมัครออนไลน์ ตรงช่องอาจารย์ประสานงาน ว่า
ม.เกษตรฯ


หมายเหตุ

* นักเรียนที่สอบศูนย์ต่างจังหวัด เมื่อกรอกใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้วให้ Print ใบสมัคร
พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ส่งได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนของท่าน

วิธีที่ 2: กรอกใบสมัครด้วยลายมือ (Print Out Form)
ขั้นที่ 1 : Download และ Print ใบสมัครจาก Website : http://bwkinternational.com/bwk/short-exchangeprogram/
ขั้นที่ 2 : กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย นาส่งใบสมัครพร้อมกับหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ และสาเนาบัตร
ประชาชน หรือ บัตรประจาตัวนักเรียน
ขั้นที่ 3 : เลือกช่องทางการส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
 ส่งทางไปรษณี ย์ (EMS) : โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย 105/1 อาคาร F
ชั้น 2 ถ. เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทร. 02-580-4470, 092-384-9119,
091-780-2166
 สแกน หรือ ถ่ายรูป ใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ส่งทาง Email: admin@bwkinternational.com หรือ
Line Official: @bwkinternational
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*** นั ก เรี ย นต่ า งจั ง หวั ด สามารถส่ ง ใบสมั ค ร พร้ อ มเอกสารประกอบการสมั ค ร ได้ ที่ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนศูนย์ประสานงานสอบ ของ BWK (โทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 096-614-1552) ***

รายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (SHORT EXCHANGE PROGRAM)
1. โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ เมือง Greenwich กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
และ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส
- ระยะเวลาโครงการ 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3 - 30 เมษายน 2565
- พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ (พัก 2-3 คน ต่อครอบครัว) ณ ประเทศอังกฤษ / โรงแรม (ณ ประเทศฝรั่งเศส)
- นักเรียนจะได้เข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 60 ชั่วโมง ณ Oxford International
English School, Greenwich
- ค่าโครงการ รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร 3 มื้อ/วัน (ในประเทศอังกฤษ), ค่าประกันสุขภาพและ
อุบัติเหตุวงเงิน 2 ล้านบาท, ค่าเล่าเรียน, ค่าเดินทางไปทัศนศึกษายังสถานที่ต่าง ๆ ตามกาหนดของโครงการฯ ทั้งที่
ประเทศอังกฤษ – ฝรั่งเศส และค่าปฐมนิเทศในประเทศไทยก่อนการเดินทาง
- ค่าโครงการ ไม่รวม ค่าวีซ่าและค่าดาเนินการต่าง ๆ (กรณีมีวีซ่าท่ องเที่ยว ไม่ต้องชาระในส่วนนี้), ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารเย็น ณ ประเทศฝรั่งเศส, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าซื้อสินค้า

- ค่าธรรมเนียมสมทบเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ 185,000 บาท
2. โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ระยะเวลาโครงการ ระหว่างวันที่ 3 - 30 เมษายน 2565
- พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ (พัก 2-3 คน ต่อครอบครัว)
- นักเรียนจะได้เข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 60 ชั่วโมง ณ Oxford International NYC
- ค่าโครงการ รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร 2 มื้อ/วัน, ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุวงเงิน 2 ล้าน
บาท, ค่าเล่าเรียน, ค่าเดินทางไปทัศนศึกษายังสถานที่ต่าง ๆ ตามกาหนดของโครงการฯ และค่าปฐมนิเทศในประเทศ
ไทยก่อนการเดินทาง
- ค่าโครงการ ไม่รวม ค่าวีซ่าและค่าดาเนินการต่าง ๆ (กรณีมีวีซ่าท่ องเที่ยว ไม่ต้องชาระในส่วนนี้), ค่าอาหารกลางวัน,
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าซื้อสินค้า

- ค่าธรรมเนียมสมทบเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ 225,000 บาท
มอบทุนการศึกษา (เฉพาะนักเรียนที่สอบผ่านตามลาดับคะแนนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ)






คะแนนลาดับที่ 1
คะแนนลาดับที่ 2
คะแนนลาดับที่ 3
คะแนนลาดับที่ 4-5
คะแนนลาดับที่ 6 เป็นต้นไป
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ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
ประกาศผล: วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 17.00 น.
ช่องทางการประกาศผล: http://bwkinternational.com/ExamResults/ และ Facebook Fanpage: BWK
International **หลังจากประกาศผลสอบเรียบร้อยแล้ว ทางโครงการฯ จะจัดส่งจดหมายแจ้งผลการสอบทางไปรษณีย์ไปยัง
ที่อยู่ที่ได้กรอกไว้ในใบสมัคร อีกครั้ง**
นักเรียนทีท่ ราบผลคะแนนการสอบแล้ว และมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ฯ กรุณาดาเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4

ชาระค่าลงทะเบียน (งวดที่ 1) เพื่อสารองสิทธิ์ จานวน 30,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ
สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชื่อบัญชี บริษัท บีดับเบิ้ลยูเค อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
เลขที่บัญชี 088-0-63228-6
** ลงทะเบียนและส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนได้ถงึ วันที่ 31 มกราคม 2565 **
ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ Email: admin@bwkinternational.com หรือ Line : @bwkinternational
1. สาเนาการโอนเงินค่าลงทะเบียน (Pay-In Slip) ระบุชื่อ-นามสกุลนักเรียน และประเทศที่เลือก
2. สาเนาหน้า Passport (ถ้าไม่มีให้ใช้บัตรประจาตัวประชาชน ที่มีชื่อภาษาอังกฤษแทน)
ส่งเอกสารเพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่า (ทางโครงการฯ จะแจ้งรายการเอกสาร หลังได้รับชาระค่าลงทะเบียน)
ประเทศอังกฤษ: ส่งเอกสารทาวีซ่าได้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ประเทศสหรัฐอเมริกา: ส่งเอกสารทาวีซ่าได้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
** ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 ทางโครงการฯ จะทาการนัดวันสัมภาษณ์ วีซ่า วัน-เวลาสัมภาษณ์ จะแจ้งให้
ทราบอีกครั้ง **
เข้าร่วมงานปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 –
12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

กาหนดการชาระเงินค่าโครงการฯ
งวดที่ 1 ค่าลงทะเบียน จานวน 30,000 บาท ชาระภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
 งวดที่ 2 ชาระภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
o ประเทศอังกฤษ 70,000 บาท
o ประเทศสหรัฐอเมริกา 100,000 บาท
 งวดที่ 3 ชาระภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565
o ประเทศอังกฤษ 85,000 บาท + ค่าธรรมเนียมวีซ่า
o ประเทศสหรัฐอเมริกา 95,000 บาท + ค่าธรรมเนียมวีซ่า
หมายเหตุ: ทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนนตามลาดับ จะนาไปเป็นส่วนลดในงวดที่ 3


โปรดอ่านเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการโดยละเอียด และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย โทร. 096-614-1552, 098-286-0598
Line: @bwkinternational Email Address: admin@bwkinternational.com
Website:www.bwkinternational.com
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