BWK INTERCULTURAL EXCHANGE
PROGRAMS YEAR # 10

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
BWK ประเทศไทย
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด ฝรั่งเศส และญี่ปุน
(รุนที่ 10) ประเภททุนสมทบ ระยะเวลา 1 ปการศึกษา ประจำป 2566-2567

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย กอตั้งขึ้นโดยกลุมอดีตนักเรียนทุน
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒ นธรรมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนกระทั่ งไดรับทุน รัฐบาลในการศึกษาตอระดั บ
ปริญ ญาโทและปริ ญญาเอก ที่ มีป ระสบการณ และพื้ น ฐานที่ ดีทางด านการศึกษาในต างประเทศ ทำใหเล็งเห็ น ถึ ง
ความสำคัญของการไดรับโอกาสในการพัฒนาทางดานการศึกษาและการไดรับประสบการณการใชชีวิตในตางประเทศ
ทั้งนี้ เพื่อสนับ สนุ นการพั ฒ นาทางการศึกษาของเยาวชนไทยอยางยั่งยืน โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย จึงไดเปดโอกาสใหเยาวชน อายุระหวาง 15 – 18 ป 6 เดือน ที่กำลังศึกษา
อยู ในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ถึ งมั ธ ยมศึ กษาป ที่ 5 ได ส มั ครสอบคั ด เลื อ ก เพื่ อ เขารว มโครงการ ฯ โดยจะมี
ระยะเวลาในการเขารวมโครงการ ฯ 1 ปการศึกษา หรือ ประมาณ 10-11 เดือน
นักเรียนที่สอบผานการคัดเลือก จะไดเปนตัวแทนเยาวชนไทยในฐานะ “ยุวทูต” เพื่อเดินทางไปศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไดรับการรับรองจากรัฐบาลของประเทศอุปถัมภ และพำนักอยูกับครอบครัวอุปถัมภ
(Host Family) ซึ่ งเป น อาสาสมั ครที่ ผ า นการคั ดสรรตามมาตรฐานขององคก รนั ก เรีย นแลกเปลี่ ย น ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด ฝรั่งเศส และญี่ปุน
นอกจากนั้ น นั ก เรี ย นจะมี โ อกาสได เ รี ย นรู และฝ ก ฝนทั ก ษะด า นภาษา ในระดั บ ที่ ใช ง านได จ ริ ง ใน
ชีวิตประจำวัน ซึ่งนอกจากจะสงผลใหสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและยังอำนวยผลใหสามารถทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพในอนาคต อีกทั้ง ยังจะไดเรียนรูวัฒนธรรมและชีวิตความเปนอยูของผูคนในประเทศอุปถัมภอยางใกลชิด
ไดเก็บเกี่ยวประสบการณ การใชชีวิตในตางประเทศ และยังจะไดทำหนาที่เปนทูตเยาวชนของประเทศในการเผยแพร
ภาษาและวัฒนธรรมไทยใหเปนที่รูจักในสังคมโลกอีกดวย
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ลักษณะของโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย
1. โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย เปนลักษณะทุนสมทบ
2. นักเรียนจะไดรับอนุมัติวีซานักเรียน อยางถูกตองตามกฎหมายของประเทศอุปถัมภนั้น ๆ
3. นักเรียนจะไดเขาศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน ณ รัฐ/เมืองตาง ๆ ของประเทศอุปถัมภคือ
ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด ฝรั่งเศส ญี่ปุน เปนเวลา 1 ปการศึกษา หรือ ประมาณ 10-11
เดือน ระหวางปการศึกษา 2566-2567
4. นักเรียนจะไดรับการอุปถัมภเสมือนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวอุปถัมภ
5. นักเรียนจะไดเรียนและรวมกิจกรรมในโรงเรียน เสมือนเปนนักเรียนคนหนึ่งของโรงเรียนอุปถัมภ
6. นักเรียนจะไดใบประเมินผลการเรียนจากโรงเรียนอุปถัมภ เมื่อจบโครงการ
7. นักเรียนที่เขารวมโครงการทุนแลกเปลี่ยน ฯ สามารถเทียบโอนชั้นเรียนได โดยการนำผลการเรียนหรือผลการ
ประเมินจากโรงเรียนอุปถัมภมาดำเนินการเทียบโอนตามหลักเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนตน
สังกัด (ทั้งนี้ การเทียบโอนชั้นเรียน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและนโยบายของโรงเรียนที่นักเรียนสังกัดดวย)
8. นักเรียนแลกเปลี่ยน ฯ จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกรอุปถัมภอยางเครงครัด
9. โครงการ ฯ จะจัดใหมีการปฐมนิเทศ ทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เดือนสิงหาคม 2565 : การปฐมนิเทศเพื่อรับฟงขอมูลโครงการและลงทะเบียนเขารวมโครงการ
ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 2565 : คายเตรียมความพรอมดานภาษา การจัดสอบสัมภาษณ (ภาษาอังกฤษ/
ญี่ปุน) และการจัดสอบ ELTIS TEST / JAPANESE TEST
ครั้งที่ 3 เดือนมีนาคม 2566 : ปฐมนิเทศเพื่อรับฟงขอมูลเพื่อเตรียมความพรอมกอนการเดินทาง
ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566 : งานมอบเกียรติบัตรและคายเตรียมความพรอมนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน ฯ
กอนการเดินทางไปยังประเทศอุปถัมภ
คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
• นักเรียนตองมีอายุระหวาง 15 ป และไมเกิน 18 ป ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566
• ศึกษาอยูระดับชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3-5 หรือเทียบเทา (ไมรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ
สำเร็จการศึกษาแลว)
• มีผลการเรียนยอนหลัง 3 ป โดยมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.5 ขึ้นไป
• สอบไดเกรดเฉลี่ย 2.0 หรือเกรด C ขึ้นไป ใน 5 วิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม
ศึกษา และภาษาไทย
• มีความสนใจดานภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ
• มี พื้ น ฐานความรู ด า นภาษาอั ง กฤษอยู ในเกณฑ ดี โดยนั ก เรี ย นจะต อ งสอบผ า นการทดสอบข อ เขี ย นด า น
ภาษาอังกฤษ (English Placement Test) ของทางโครงการ ฯ
• สอบผานการสัมภาษณ จากทางโครงการ ฯ และองคกรอุปถัมภ (การสอบสัมภาษณจะจัดขึ้นตามกำหนด โดย
องคกรอุปถัมภของประเทศตาง ๆ)

2/8

• สำหรับประเทศฝรั่งเศส นักเรียนตองมีพื้นฐานความรูภาษาฝรั่งเศส โดยจะตองมีผลสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส
จากสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ในระดับ DELF A1 ขึ้นไป หรือ จะตองเรียนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียน/สถาบันสอน
ภาษา ฯ มาอยางนอย 1 ป และมีหลักฐานแสดงผลการเรียน
• สำหรั บ ประเทศญี่ ปุ น นั ก เรี ย นต อ งมี พื้ น ฐานความรู ภ าษาญี่ ปุ น โดยจะต อ งมี ผ ลสอบวั ด ระดั บ ภาษาญี่ ปุ น
Japanese Language Proficiency Test (JLPT) ในระดับ N5 ขึ้นไป หรือ จะตองเรียนภาษาญี่ปุนในโรงเรียน/
สถาบันสอนภาษา ฯ มาอยางนอย 1 ป และมีหลักฐานแสดงผลการเรียน
• นักเรียนจะตองเปนผูที่มีสุขภาพรางกายและจิตใจที่สมบูรณแข็งแรง (ไมมีโรคประจำตัว)
กำหนดการสอบ

สวนกลาง วันเสารที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลาสอบ 10.00 – 11.00 น.
ตางจังหวัด วันเสารที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลาสอบ 10.00 – 11.00 น.
หรือ ในวันเวลาที่โรงเรียนศูนยประสานงานกำหนด (สอบถามอาจารยประสานงานอีกครั้ง)

สถานที่สอบคัดเลือก
สวนกลาง
ตางจังหวัด

ณ สนามสอบอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน) กรุงเทพมหานคร
ณ ศูนยประสานงานสอบประจำโรงเรียน ในแตละจังหวัด (ตรวจสอบศู นยประสานงาน
ตางจังหวัดไดที่ www.bwkinternational.com หรือ โทร. 02-580-4470)

ประกาศผลสอบ

วันศุกรที่ 22 กรกฎาคม 2565 โดยทางโครงการจะประกาศผลสอบ ผานทาง Website :
www.bwkinternational.com, Facebook : BWK International และสงเปน จดหมาย
แจงผลสอบใหแกนักเรียนทางไปรษณีย

วิชาสอบ

ขอสอบปรนัย/อัตนัย การฟง ภาษาอังกฤษ
(Grammar, Reading Comprehension, Listening)
จำนวน 50 ขอ (รวม 100 คะแนน)

กำหนดการรับสมัคร
• สามารถสงใบสมัครไดตั้งแตบัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2565 (ปดรับใบสมัคร เวลา 12.00 น.)
• ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบ วันศุกรที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 17.00 น.
เอกสารประกอบการสมัคร
1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบรอย
2) รูปถาย (หนาตรง) ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ติดในใบสมัครหรือสงเปนไฟลแนบใบสมัคร
3) สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 250 บาท
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ขั้นตอนการสมัครเขารับทุนโครงการแลกเปลี่ยน BWK
1. กรอกใบสมัครใหครบถวน พรอมติดรูปถาย โดยสามารถเลือกกรอกใบสมัครไดวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
1.1 กรอกใบสมัครผานระบบออนไลน http://bwkinternational.com/bwkform/ (การกรอกใบสมัคร
ทางออนไลน ผูสมัครจะตองโอนเงินชำระคาลงทะเบียนและมีรูปสลิปหลักฐานการโอนเงินกอนกรอก)
1.2 Print ใบสมัครออกมากรอกดวยลายมือตัวบรรจง ใหอานไดอยางชัดเจน แลว Scan หรือ ถายรูป ใบ
สมัคร พรอมเอกสารประกอบการสมัคร สงมาทาง E mail: admin@bwkinternational.com หรือ
Line id : @bwkinternational

2. ชำระคาธรรมเนียมการสอบ โดยการโอนเงินผานบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี บริษัท บีดับเบิ้ลยูเค อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน เลขที่บัญชี 088-0-63228-6
3. สงใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน พรอมหลักฐานการโอนเงินคาสมัครสอบ
(Pay In Slip) โดยเลือกสงตามชองทาง ดังตอไปนี้
1. สงทาง Email Address : admin@bwkinternational.com
2. สงทาง Line Official: @bwkinternational
3. ตางจังหวัด สามารถสมัครไดที่กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ณ โรงเรียนศูนยประสานงาน
สอบของ BWK ทั่วประเทศ
4. เขาทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Placement Test) ในวันเสารที่ 16 กรกฎาคม 2565
เวลาสอบ 10.00 – 11.00 น. (1 ชั่วโมง)
5. ประกาศผลสอบขอเขียน วันศุกรที่ 22 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ ผูที่เขาทดสอบ จะไดรับหนังสือแจงผลการสอบ
และหนังสือเชิญเขารวมงานปฐมนิเทศอีกครั้ง ทางไปรษณีย
6. เขารวมงานปฐมนิเทศนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน BWK (ครั้งที่ 1) ในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565
เวลา 9.00 – 12.00 น. เพื่อรับฟงการชี้แจงขอมูล วัตถุประสงค เปาหมายของโครงการทุนแลกเปลี่ยน ฯ
และถามตอบขอสงสัย
7. ชําระคาลงทะเบียนเขารวมโครงการ (งวดที่ 1) จํานวน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
8. เขาทดสอบรอบสัมภาษณ เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนเขารวมโครงการ (ทางโครงการจะแจงกำหนดการให
ทราบในภายหลัง)
หมายเหตุ
ผูผานการสอบขอเขียน มีความประสงคเขารวมโครงการ สามารถชำระเงินคาลงทะเบียนเขารวมโครงการ ฯ
จำนวน 50,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ ไดทันที โดยการโอนเงินผานบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี บริษัท
บีดับเบิ้ลยูเค อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน เลขที่บัญชี 088-0-63228-6
พรอมสงหลักฐานการโอนเงิน ระบุ ชื่อ-นามสกุลผูสมัคร และประเทศที่ ตองการเขารวม มาที่
4/8

Email: admin@bwkinternational หรือ Line Official: @bwkinternational

รายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปการศึกษา (ACADEMIC YEAR EXCHANGE PROGRAM)
1. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเภทที่ 1 : J-1 Exchange Visitor Visa
- ระยะเวลาโครงการ ระหวางเดือนสิงหาคม 2566 – มิถุนายน 2567
- พักอาศัยอยูกับครอบครัวอุปถัมภ ซึ่งเปนอาสาสมัครชาวอเมริกัน
- นักเรียนจะไดเขาเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ในประเทศสหรัฐอเมริกา
- นักเรียนจะถือวีซา J-1 (Exchange Visitor Visa)
- คาธรรมเนียมสมทบเพื่อเขารวมโครงการสำหรับ 1 ปการศึกษา 360,000 บาท
ประเภทที่ 2 : F-1 Private High School
- นักเรียนสามารถเลือกเรียนในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากรัฐบาลสหรัฐ ฯ
- นักเรียนสามารถเลือกพักอาศัยอยูกับครอบครัวอุปถัมภ หรือ อยูหอพักนักเรียนของโรงเรียน
- นักเรียนจะถือวีซา F-1 (Student Visa)
- นักเรียนสามารถเลือกรัฐ/โรงเรียน ไดในรายชื่อโรงเรียนภายใตการประสานงานของ BWK
- โครงการ F-1 Private High School : คารวมโครงการสำหรับ 1 ปการศึกษาเริ่มตนที่ 550,000 บาท
ขึ้นอยูกับคาธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนและรัฐที่เลือก
- ขอขอมูลโรงเรียนและรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-580-4470, Line Official: @bwkinternational
หมายเหตุ: คาโครงการ ไมรวมคาประกันสุขภาพ, คาธรรมเนียมและคาดำเนินการวีซา, คา SEVIS I-901
FEE (Student and Exchange Visitor Program), คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหวางประเทศ
(ตั๋วนักเรียน อายุตั๋ว 1 ป) จำนวน 125,000 บาท
และคาใชจายสวนตัวของนักเรียน เชน คาอาหารกลางวัน คารถ ประมาณ 300 USD ตอเดือน

2. ประเทศแคนาดา
- ระยะเวลาโครงการ ระหวางเดือนสิงหาคม 2566 – มิถุนายน 2567
- นักเรียนจะไดเขาเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ประเทศแคนาดา
- พักอาศัยอยูกับครอบครัวอุปถัมภ
- โครงการดำเนินการในรัฐ/เมือง ที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
- คาธรรมเนียมสมทบเพื่อเขารวมโครงการสำหรับ 1 ปการศึกษา 520,000 บาท
หมายเหตุ: คาโครงการ ไมรวมคาประกันสุขภาพ คาดำเนินการวีซา คาตรวจสุขภาพเพื่อทำวีซา
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหวางประเทศ (ตั๋วนักเรียน อายุตั๋ว 1 ป)

จำนวน 150,000 บาท
และคาใชจายสวนตัวของนักเรียน เชน คาอาหารกลางวัน คารถ ประมาณ 300 CAD ตอเดือน
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3. ประเทศฝรั่งเศส
- ระยะเวลาโครงการ ระหวางเดือนสิงหาคม 2566 – มิถุนายน 2567
- เขาเรียนในโรงเรียนรัฐบาล และพักอาศัยอยูกับครอบครัวอุปถัมภฝรั่งเศส ตามแตจะไดรับการจัดสรร
- นักเรียนตองมีพื้นฐานความรูภาษาฝรั่งเศส มาอยางนอย 1 ป
- นักเรียนจะตองเขาสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส A 1 Level Certificate from Alliance Francaise
- คาธรรมเนียมสมทบเพื่อเขารวมโครงการฯ สำหรับ 1 ปการศึกษา 305,000 บาท
หมายเหตุ: ไมรวมคาประกันสุขภาพ คาดำเนินการวีซา คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหวาง
ประเทศ อายุตั๋ว 1 ป จำนวน 69,000 บาท
และคาใชจายสวนตัวรายเดือนของนักเรียนประมาณ 300 EUR ตอเดือน

4. ประเทศนิวซีแลนด
- ระยะเวลาโครงการ 1 ปการศึกษา ระหวางเดือน มีนาคม – เดือนธันวาคม 2566
- พักอาศัยอยูกับครอบครัวอุปถัมภ ซึ่งเปนอาสาสมัครชาวนิวซีแลนด ตามแตจะไดรับการจัดสรรจากโรงเรียน
- นักเรียนจะไดเขาเรียนในโรงเรียน Geraldine High School เมือง Canterbury หรือ โรงเรียน South
Otago High School เมือง Balclutha
- คาธรรมเนียมโครงการสำหรับ 1 ปการศึกษา 590,000 บาท
หมายเหตุ: ไมรวมคาประกันสุขภาพ คาดำเนินการวีซา คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหวาง
ประเทศ อายุตั๋ว 1 ป จำนวน 85,000 บาท
และคาใชจายสวนตัวรายเดือนของนักเรียน ประมาณ 300 – 500 NZD ตอเดือน

5. ประเทศญี่ปุน
- ระยะเวลาโครงการ ระหวาง เดือนพฤษภาคม 2566 – เดือนกุมภาพันธ 2567 หรือ
เดือน ตุลาคม 2566 – กรกฎาคม 2567 (สำหรับนักเรียนอินเตอร ฯ)
- พักอาศัยในหอพักนักเรียน ณ เมือง ฟุกุโอกะ นางาซากิ ซาเซโบะ โอกินาวา ฯลฯ
ตามแตจะไดรับการจัดสรรจากองคกรอุปถัมภ (นักเรียนจะไมสามารถเลือกเมืองได)
- นักเรียนจะไดเขาเรียนใน โรงเรียนรัฐบาล/เอกชน ในประเทศญี่ปุน โดยองคกรอุปถัมภจะเปนผูจัดสรรให
- คาธรรมเนียมสำหรับ 1 ปการศึกษา 408,000 บาท
หมายเหตุ: ไมรวมคาประกันสุขภาพ คาดำเนินการวีซา คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหวาง
ประเทศ อายุตั๋ว 1 ป จำนวน 80,000 บาท
และคาใชจายสวนตัวรายเดือนของนักเรียน ประมาณ 30,000 – 50,000 JPY ตอเดือน
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มอบทุนการศึกษา (เฉพาะนักเรียนที่สอบผานตามลำดับคะแนนและลงทะเบียนเขารวมโครงการ)
•
•
•
•

ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3-5
นักเรียนเกาจากโครงการระยะสั้น

50,000
40,000
30,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท

คาธรรมเนียมฯ ครอบคลุมคาใชจาย ดังนี้
• การดูแล ใหความชวยเหลือ และสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ของนักเรียนทุนในกระบวนการเขารวม
โครงการแลกเปลี่ยน ฯ ตลอดระยะเวลาของการเขารวมโครงการ ฯ
• คาดำเนินการจัดสรรครอบครัวและโรงเรียนอุปถัมภ
• การจัดปฐมนิเทศและคายเตรียมความพรอม ฯ ซึ่งจัดในประเทศไทย รวมทั้งหมด 4 ครั้ง กอนการเดินทาง
• การจัดสอบ ELTIS TEST และการสอบสัมภาษณโดยอาจารยชาวตางชาติ
• ผูประสานงานประจำทองถิ่น ณ ประเทศอุปถัมภ ดูแลและใหความชวยเหลือตลอดระยะเวลารวมโครงการ ฯ
• การติดตอประสานงานและใหความชวยเหลือ ตลอดระยะเวลาของการเขารวมโครงการ ฯ
• การใหขอมูลเรื่องการเดินทางและดำเนินการจัดหาตั๋วเครื่องบิน
คาธรรมเนียม ฯ ไมครอบคลุม คาใชจาย ดังนี้
• คาตั๋วเครื่องบิน ระหวางประเทศ (International) และ ภายในประเทศ (Domestic)
• ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ
• คาธรรมเนียมวีซา คาบริการการทำวีซา คาแปลเอกสารและคา SEVIS FEE (เฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา)
• คาเลาเรียนในกรณีที่เลือกเรียนโรงเรียนเอกชน หรือกรณีเลือกรัฐเลือกโซน
• คาเรียนภาษาหรือเรียนพิเศษเพิ่มเติม (ถามี)
• คาใชจายสวนตัว เชน คาเดินทาง คาอาหารกลางวัน ฯลฯ เฉลี่ยเดือนละประมาณ 5,000 – 10,000 บาท
• คาใชจายอื่น ๆ เชน คาชุดนักเรียน (ประเทศนิวซีแลนด/ญี่ปุน), คาโทรศัพท, คาอินเทอรเน็ต ฯลฯ
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รายละเอียดและคาใชจายสมทบในการเขารวมโครงการ
โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด ฝรั่งเศส
และญี่ปุน (รุนที่ 10) ประเภททุนสมทบ ระยะเวลา 1 ปการศึกษา ประจำป 2566-2567 มีคาใชจายสมทบในการเขา
รวมโครงการ โดยจะแบงการชำระออกเปน 5 งวด ดังนี้
คาใชจาย
คาลงทะเบียน
ประเทศ
ทุนสมทบ
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
เพิ่มเติม
(งวดที่ 1)
(งวดที่ 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
ฝรั่งเศส
305,000
50,000
90,000
85,000
80,000
69,000
นิวซีแลนด
590,000
50,000
200,000
180,000
160,000
85,000
ญี่ปุน
408,000
50,000
130,000
120,000
108,000
80,000
กำหนดการชำระเงินคาโครงการ ฯ
• งวดที่ 1 ชำระภายในเดือนสิงหาคม 2565
• งวดที่ 2 ชำระภายในเดือนตุลาคม 2565
• งวดที่ 3 ประเทศญี่ปุนและนิวซีแลนด ชำระภายในเดือนธันวาคม 2565
ประเทศอื่น ๆ ชำระภายในเดือนมกราคม 2566
• งวดที่ 4 ประเทศญี่ปุนและนิวซีแลนด ชำระภายในเดือนมกราคม 2566
ประเทศอื่น ๆ ชำระภายในเดือนมีนาคม 2566
• งวดที่ 5 ประเทศนิวซีแลนด ชำระภายในเดือนกุมภาพันธ 2566
ประเทศญี่ปุน ชำระภายในเดือนเมษายน 2566
ประเทศอื่น ๆ ชำระภายในเดือนมิถุนายน 2566
หมายเหตุ:
1) ทุนสมทบ ไมรวมคาใชจายเพิ่มเติม (งวดที่ 5) ไดแก คาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ คาธรรมเนียมวีซา
และคาดำเนินการ คา SEVIS FEE คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหวางประเทศ (ตั๋วนักเรียน อายุตั๋ว 1 ป)
2) ทุนสมทบไมรวม คาใชจายสวนตัวรายเดือนของนักเรียนระหวางพำนักอยู ณ ตางประเทศ เชน
คาอาหารกลางวัน คาเดินทางไปโรงเรียน คาอุปกรณการเรียน คาชุดนักเรียน (ประเทศญี่ปุน/
นิวซีแลนด)

โปรดอานเอกสารประชาสัมพันธโครงการโดยละเอียด และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่
โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย 105/1 อาคาร F ชั้น 2 Bon Marche
Market Park ถนนเทศบาลสงเคราะห 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
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