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โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (ระยะสั้น) 

ณ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระยะเวลา 4 สัปดาห  

ระหวางวันท่ี 9 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2566 
 

 
 

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย กอตั้งขึ้นโดยกลุมผูที่ไดรับประสบการณ

และพื้นฐานที่ดีทางดานการศึกษาในตางประเทศ ทั้งการเปนอดีตนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนฯ จนกระทั่งไดรับทุนรัฐบาลใน

การศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทำใหเล็งเห็นถึงความสำคัญของการไดรับโอกาสในการพัฒนาทางดาน

การศึกษาและการไดรบัประสบการณการใชชีวิตในตางประเทศ 
 

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษาของเยาวชนไทย โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 

BWK ประเทศไทย  จงึเปดโอกาสใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีพ้ืนฐานความรูภาษาอังกฤษตั้งแตระดับปานกลางเปนตน

ไป ไดสมัครสอบคัดเลือกเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย เพื่อเดินทางไปทำ

กิจกรรมตาง ๆ อันจะเปนการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษและไดรับประสบการณการใชชีวิตในตางประเทศโดยพำนักอยู

กับครอบครัวอุปถัมภ โดยนักเรียนจะมีโอกาสเรียนรูภาษา วัฒนธรรมและชีวิตความเปนอยูของผูคนอยางใกลชิดจากเจาของ

ภาษา ไดเรียนรูทักษะประสบการณการใชชีวิตในตางประเทศที่เปนประโยชนและไดทำหนาที่เปนยุวทูตของประเทศในการ

เผยแพรวัฒนธรรมไทยใหเปนท่ีรูจักในสังคมตะวันตกอีกดวย 
 

ลักษณะของโครงการ  

1. โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสัน้ (4 สัปดาห) ณ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

ระหวางวันท่ี 9 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2566 
 
 

2. ผูเขารวมโครงการฯ จะไดเขาเรียนในโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำ (แยกระดับชั้นตามอายุ) และพักกับครอบครัวอุปถัมภ 

3. ผูเขารวมโครงการฯ จะพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ โดยจะ พัก 2-3 คน ตอครอบครัว 

4. โครงการฯ ดำเนินการในทุกกิจกรรม โดยเนนดานความปลอดภัยเปนหลัก จะมีเจาหนาที่ BWK หรือ อาจารย

อาสาสมัคร และวิทยากรชาวตางชาติ คอยดูแลเยาวชนอยางใกลชิด ตลอดโครงการ 

5. นักเรียนจะไดใบประเมินผลการเรียนและเกียรติบัตร เม่ือจบโครงการ  
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วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อสงเสริมใหเยาวชน ไดฝกฝนทักษะในการใชชีวิตในตางประเทศ ไดใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับเจาของ

ภาษา ควบคูไปกับการเรียนรูวิถีชีวิต ความเปนอยู และวัฒนธรรมของชาวตางชาติ 

2. เพื่อใหเยาวชนจะไดรวมกิจกรรมทัศนศึกษาสถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร พิพิธภัณฑ และแหลงความรูตางๆ ใน

ประเทศอุปถัมภ 

3. เพ่ือใหเยาวชนไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เสริมสรางความม่ันใจ มีภาวะความเปนผูนำ 
  

คุณสมบัติผูเขารวมโครงการฯ 

1) ผูท่ีกำลังศึกษาอยูในระดับชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 1, อาชีวะศึกษา หรือ อุดมศึกษา อายุตั้งแต 12 - 24 ป 

2) มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ มีความประพฤติดี ไมติดสารเสพติดหรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมาย 

3) มีความพรอมท่ีจะเรียนรูท่ีและปรับตัวเพ่ือใหสามารถใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

4)  มีพ้ืนฐานการใชภาษาอังกฤษ ในระดับสื่อสารได    

  5)  มีความพรอมท่ีจะปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ 
 

กำหนดการรับสมัคร  สงใบสมัครไดตั้งแตบัดนี้ – วันพฤหัสบดีท่ี 12 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. 
  

ประกาศรายช่ือผูเขาสอบ  วันศุกรท่ี 13 มกราคม 2566  เวลา  15.00 น. เปนตนไป 
 

กำหนดการสอบ   วันเสารท่ี 14 มกราคม 2566   เวลา 10.00 - 11.30 น. (1 ช่ัวโมง 30 นาที)    
 

สถานท่ีสอบคัดเลือก      

สวนกลาง  สอบออนไลนผานโปรแกรมซูม Zoom  

ตางจังหวัด ณ ศูนยประสานงานสอบประจำโรงเร ียน ในแตละจังหวัด (ตรวจสอบศูนยประสานงาน   

ตางจังหวัดไดท่ี www.bwkinternational.com หรือ โทร. 098-286-0598) 

หมายเหตุ: นักเรียนที่อยู ในจังหวัดพื ้นที ่นอกเหนือจากศูนยประสานงานสอบของโครงการฯ 

สามารถติดตอขอสอบออนไลนไดท่ี Line Official: @bwkinternational   
 

ประกาศผลสอบ วันพฤหัสบดีท่ี 19 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. เปนตนไป โดยทางโครงการจะประกาศผล

สอบ ผ  านทาง  Website : www.bwkinternational.com, Facebook : BWK International 

และสงเปนจดหมายแจงผลสอบใหแกนักเรียนทางไปรษณีย  
  

วิชาสอบ  ขอสอบปรนัย/อัตนัย วิชาภาษาอังกฤษ Grammar, Reading Comprehension, Listening  

จำนวน 50 ขอ รวม 100 คะแนน 
  

 

http://www.bwkinternational.com/
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การลงทะเบียน ผูผานการสอบขอเขียน และมีความประสงคจะเขารวมโครงการ สามารถชําระเงินคาลงทะเบียน 

(งวดท่ี 1) จํานวน 30,000 บาท เพ่ือยืนยันสิทธิ์ได ภายในวันท่ี 30 มกราคม 2566 เทานั้น 

 

เอกสารประกอบการสมัครสอบ 

1) รูปถายขนาด 1x1 นิ้วของผูสมัคร สีหรือขาวดำ/หนาตรง/ไมสวมแวนหรือหมวก (จะเปนรูปนักเรียนหรือไมก็ได) 

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน หรือ สำเนาบัตรนักเรียน (โดยนำมาในวันสอบดวย) 

3) หลักฐานการโอนเงิน คาธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท โดยชำระคาสมัครสอบผานทางบัญชี 
 

 
 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน บญัชีออมทรัพย     

ช่ือบัญชี บริษัท บีดับเบิ้ลยูเค อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด  

เลขที่บัญชี  088-0-63228-6 
 

 

วิธีการสมัคร 
 
 

วิธีท่ี 1: การกรอกใบสมัครแบบออนไลน 
  

 กรอกใบสมัครออนไลน https://forms.gle/m8S5G5PF4cSHBbjy5  

 ชำระเงินคาธรรมเนียมการสอบ 200 บาท  และถายรูป Pay in Slip (ใบโอนเงิน) เพ่ือ add ลงในใบสมัครออนไลน 

 แนบรูปถาย, หลักฐานการโอนเงิน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ตามข้ันตอนการกรอกแบบออนไลน 

 ไฟลรูปถายผูสมัครท่ีแนบ ตอง ขนาดไมเกิน 5 Mb 

  นักเรียนท่ีสอบผานโปรแกรม Zoom ใหกรอกในใบสมัครออนไลน ตรงชองอาจารยประสานงาน วา ออนไลน  
      

หมายเหตุ         นักเรียนท่ีสอบศูนยตางจังหวัด เม่ือกรอกใบสมัครออนไลนเรียบรอยแลวให Print ใบสมัคร 

    พรอมเอกสารประกอบการสมัคร สงไดท่ี กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ณ โรงเรียนของทาน 

   (โทรสอบถามเพ่ิมเติมท่ี 098-286-0598) 
 

วิธีท่ี 2: กรอกใบสมัครดวยลายมือ (Print Out Form) 
 

ข้ันท่ี 1 : Download ใบสมัครจาก  Website :  http://bwkinternational.com/bwk/short-exchange-program/ 

ข้ันท่ี 2 : กรอกใบสมัครใหครบถวน พรอมติดรูปถาย นำสงใบสมัครพรอมกับหลักฐานการโอนเงินคาสมัครสอบ และสำเนา 

           บตัรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน    

ข้ันท่ี 3 : เลือกชองทางการสงเอกสาร ดังตอไปนี้ 
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 สงทางไปรษณีย (EMS) : โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ  BWK ประเทศไทย 105/1 อาคาร F  

ชั้น 2 ถ. เทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทร. 02-580-4470  

 สแกน หรือ ถายรูป ใบสมัคร พรอมเอกสารประกอบการสมัคร สงทาง Email: admin@bwkinternational.com  

หรือ Line Official: @bwkinternational 
 

รายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (SHORT EXCHANGE PROGRAM)   
 

1. โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ เมือง Greenwich กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  

- ระยะเวลาโครงการ 4 สัปดาห ระหวางวันท่ี 9 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2566  

- พักอาศัยอยูกับครอบครัวอุปถัมภ ณ ประเทศอังกฤษ (พัก 2-3 คน ตอครอบครัว)  

- นักเรียนจะไดเขาเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ Oxford International English School, Greenwich  

- คาโครงการ รวม คาตั๋วเครื่องบินไป - กลับ, คาท่ีพัก, คาอาหาร 3 ม้ือ/วัน, คาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุวงเงิน 2  

  ลานบาท, คาเลาเรียน, คาเดินทางไปทัศนศึกษายังสถานท่ีตาง ๆ ตามกำหนดของโครงการ ฯ และคาจัดกิจกรรม  

  ปฐมนิเทศในประเทศไทยกอนการเดินทาง 

- คาโครงการ ไมรวม คาวีซาและคาดำเนินการตาง ๆ (กรณีมีวีซาทองเท่ียวท่ียังไมหมดอายุ ไมตองชำระในสวนนี้)  

- คาโครงการ ไมรวม คาอาหารนอกม้ือ คาใชจายสวนตัว เชน คาโทรศัพท คาอินเทอรเน็ต คาซ้ือสินคา  

คาธรรมเนียมสมทบเพ่ือเขารวมโครงการฯ 185,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหาพันบาทถวน)  

 

มอบทุนการศึกษา (เฉพาะนักเรียนที่สอบผานตามลำดับคะแนนและลงทะเบียนเขารวมโครงการ) 

• คะแนนลำดับที่ 1                30,000  บาท 

• คะแนนลำดับที่ 2                25,000  บาท 

• คะแนนลำดับที่ 3            20,000  บาท 

• คะแนนลำดับที่ 4   15,000  บาท 

• คะแนนลำดับที่ 5  10,000  บาท 

 

ข้ันตอนการเขารวมโครงการ   
  

ประกาศผล: วันพฤหัสบดีท่ี 19 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 15.00 น.  

ชองทางการประกาศผล:  http://bwkinternational.com/ExamResults/ และ Facebook Fanpage: BWK 

International  **หลังจากประกาศผลสอบเรียบรอยแลว ทางโครงการฯ จะจัดสงจดหมายแจงผลการสอบทางไปรษณียไปยัง

ท่ีอยูท่ีไดกรอกไวในใบสมัคร อีกครั้ง** 

mailto:admin@bwkinternational.com
http://bwkinternational.com/ExamResults/
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นักเรียนท่ีทราบผลคะแนนการสอบแลว และมีความประสงคเขารวมโครงการ ฯ กรุณาดำเนินการ ดังนี้  

ข้ันท่ี 1 

รับฟงรายละเอียดโครงการฯ ผานโปรแกรม Zoom ในวันเสารท่ี 28 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. 

และ ชำระคาลงทะเบียน (งวดท่ี 1) เพ่ือสำรองสิทธิ์ จำนวน 30,000 บาท โดยโอนเงินเขาบัญชี  

ธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน ช่ือบัญชี  บริษัท บีดับเบ้ิลยูเค อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 

เลขท่ีบัญชี  088-0-63228-6  

ข้ันท่ี 2 

สงเอกสาร ดังตอไปนี้ Email: admin@bwkinternational.com หรือ Line : @bwkinternational  

1. สำเนาการโอนเงินคาลงทะเบียน (Pay-In Slip) ระบุชื่อ-นามสกุลนักเรียน  

2. สำเนาหนา Passport (ถาไมมีใหใชบัตรประจำตัวประชาชน ท่ีมีชื่อภาษาอังกฤษแทน) 

** ลงทะเบียนและสงเอกสารประกอบวีซา ไดถึง วันท่ี 30 มกราคม 2566 ** 

ข้ันท่ี 3 

 

สงเอกสารเพ่ือประกอบการยื่นขอวีซา (ทางโครงการฯ จะแจงรายการเอกสาร หลังไดรับชำระคาลงทะเบียน)    

ประเทศอังกฤษ: สงเอกสารประกอบการขอวีซาไดจนถึงวันท่ี 30 มกราคม 2566   

** ทางโครงการฯ จะเปนผูดำเนินการวีซาและทำการนัดหมายเขาสัมภาษณ ซึ่งจะแจงวัน-เวลานัดหมายท่ี

แนนอนใหทราบอีกครั้งในภายหลัง ** 

ข้ันท่ี 4 

 

เขารวมงานปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพรอมกอนการเดินทาง  ในวันเสารที่ 25 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 – 

11.00 น. ผานระบบออนไลน โปรแกรม Zoom  
 

กำหนดการชำระเงินคาโครงการฯ 

• งวดท่ี 1  คาลงทะเบียน จำนวน 30,000 บาท ชำระไดตั้งแตวันท่ี 19 - 30 มกราคม 2566 

• งวดท่ี 2  จำนวน 70,000 บาท + คาธรรมเนียมและคาดำเนินการวีซา ชำระในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2566  

• งวดท่ี 3  จำนวน 85,000 บาท ชำระภายในวันท่ี 30 มีนาคม 2566  

หมายเหตุ:  1) ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีสอบไดคะแนนตามลำดับ จะนำไปเปนสวนลดในงวดท่ี 3 

  2) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางตามความเหมาะสม 

  3) ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หากมีผูเขารวมโครงการไมถึงจำนวน 10 คน  

  4) ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี เม่ือถอนตัวหลังวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2566  
 

โปรดอานเอกสารประชาสัมพันธโครงการโดยละเอียด และสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ไดท่ี 

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย โทร. 096-492-5994, 098-286-0598  

Line: @bwkinternational Email Address: admin@bwkinternational.com  

Website:www.bwkinternational.com 

 

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