โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประจาปี 2560-2561
โดยทุนสนับสนุ นจากมู ลนิ ธิ WEP (World Education Program)
มู ลนิ ธิFIEA (Forte International Exchange Association)

องค ์กรTOG (The Options Group)และองค ์กรIES ประเทศสหรัฐอเมริกา
่ ั (SFE)
ภายใต้การดาเนิ นงานของศูนย ์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ สเต็ป ฟอร ์เวิร ์ด เอ็ดดู เคชน

่
ประเทศ สหรัฐอเมริกา อิตาลี ฝรังเศส
เบลเยียม อาร ์เจนติน่า และนิ วซีแลนด ์
วัตถุประสงค ์โครงการ
่ (SFE) มีจด
ด ้วยทางศูนย ์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศสเต็ป ฟอร ์เวิร ์ด เอ็ดดูเคชัน
ุ มุ่งหมายที่จะเปิ ดโอกาสให้นักเรียนใน
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3-5 ได ้มีโอกาสเป็ นตัวแทนยุวทูตของประเทศไทย เพื่อไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พร ้อม
ระดับชันมั
้ ยนรู ้ภาษาและการใช ้ชีวต
่
ทังเรี
ิ ในต่างแดน โดยลักษณะโครงการนักเรียนจะได ้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ ์ซึงจะดู
แลนักเรียน
้
้
้
เสมือนสมาชิกในครอบครัว และนักเรียนจะได ้เข ้าเรียนร่วมชันกับนักเรียนชาตินันๆ พร ้อมทังร่วมทากิจกรรมต่างๆของทาง
้ ่ งในชีวิตที่จะได ้ทาหน้าที่ยุวทูต
โรงเรียนตลอดระยะเวลา 1ปี การศึกษา นับเป็ นประสบการณ์ท่น่
ี าจดจาและจะเป็ นโอกาสครังหนึ
่
ไทยให ้เป็ นที่รู ้จักทัวโลก
ทางศูนย ์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศฯไดด้ าเนิ นการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศดังต่อไปนี ้ ประเทศสหรัฐอเมริกา
่
ประเทศอิตาลี ประเทศฝรังเศส
ประเทศเบลเยียม ประเทศอาร ์เจนติน่า และประเทศนิ วซีแลนด ์ โดยเป็ นลักษณะทุนสมทบ
โดยทางผู ้ปกครองจะร่วมมีสว่ นในการสนับสนุ นนักเรียนร่วมกับทางมูลนิ ธเิ พื่อให ้โอกาสบุตรหลานเข ้าร่วมโครงการในฐานะยุวทูต
ไทย
้ โครงการนั
้
ทังนี
กเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ได ้รับการสนับสนุ นทุนจากมูลนิ ธิ WEP (World Education Program) ซึง่
้
้ั ท
ก่อตังโดย
Mr. Oliver Joris และ Mr. Didier Destexhe ในปี 1988 และมีสานักใหญ่ตงอยู
่ ่เมื
ี อง Brussels ประเทศ
่
่
่
เบลเยียม ซึงทางมูลนิ ธไิ ด ้ดาเนิ นการโครงการนักเรียนแลกเปลียน(ประเภททุนสมทบ) ประเทศอิตาลี ฝรังเศส
เบลเยียม และ
้
อาร ์เจนติน่า นอกจากนี ทางมูลนิ ธิ WEP ยังมีโครงการต่างๆมากมายในความรับผิดชอบ อาทิเช่น โครงการ Au Pair,
โครงการ Internship, โครงการ Eco Volunteering เป็ นต ้น
้
สาหรับมูลนิ ธิ FIEA (Forte International Exchange Association)ทางมูลนิ ธิ FIEA นี จะสนั
บสนุ นนักเรียนแลกเปลี่ยน
้ั ท
ประจาประเทศสหรัฐอเมริกาประเภท J1 (ประเภททุนสมทบ) และมีสานักงานใหญ่ตงอยู
่ ่ีรัฐเวอร ์จิเนี ย ประเทศสหรัฐอเมริกา
และสาหรับองค ์กรTOG(The Options Group) และองค ์กรIES จะสนับสนุ นและดาเนิ นการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเภท F1
(ประเภทเต็มจานวน) โดยมีสานักงานใหญ่อยูท
่ ่เมื
ี องเท็กซสั และเมืองอิลลินอยส ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Step Forward Education 5/22 Mueang-ake Building, Unit2101, 1st Floor,Village No.7, Lak Hok Sub-district,Mueang Pathum Thani 12000
Office: +662 997 8817 Fax: +662 997 8818 Mobile: +6686 562 3442 Email : admin@stepforward-edu.com ,
www.stepforward-edu.com, Facebook: stepforward.education

ระยะเวลาโครงการ

เดือนกรกฎาคม/สิงหาคม 2560 - เดือนมิถุนายน 2561

(1 ปี การศึกษา)

ประเทศแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ด ังต่อไปนี ้
ประเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศอิตาลี

่
ประเทศฝรังเศส

ประเทศเบลเยียม

ภาษาที่ใช้

แผนการเรียนที่รับ

ใช ้ภาษาอังกฤษ

รับนักเรียนทุกแผนการเรียน

ใช ้ภาษาอิตาเลี่ยน

รับนักเรียนทุกแผนการเรียน

่
ใช ้ภาษาฝรังเศส

ฝั่ง Flanders: ใช ้ภาษาดัชท ์

รับเฉพาะนักเรียนสายศิลป์ – ภาษา
่
ฝรังเศส
หรือนักเรียนที่มีผลการเรียน
่
หรือประวัติการเรียนวิชาภาษาฝรังเศส
อย่างน้อย 1 ปี
รับนักเรียนทุกแผนการเรียน

่
ฝั่ง Wallonia: ใช ้ภาษาฝรังเศส
ประเทศอาร ์เจนติน่า

ใช ้ภาษาสเปน

รับนักเรียนทุกแผนการเรียน

ประเทศนิ วซีแลนด ์

ใช ้ภาษาอังกฤษ

รับนักเรียนทุกแผนการเรียน

คุณสมบัติผูส
้ มัคร
้ วน
สัญชาติไทย อายุระหว่าง 15ปี – 18 ปี (โดยนับตังแต่
ั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560)
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
กาลังศึกษาอยูช
่ นมั
ั้ ธยมศึกษาปี ที่ 3- ชันมั
เป็ นผู ้ที่มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและเกรดเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ ์ดี
มีสข
ุ ภาพร่างกาย จิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีทศ
ั นคติท่ีดี และมีความสนใจที่จะเรียนรูภาษาและวั
้
ฒนธรรมกับประเทศที่
ร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ
่
5. สาหรับผู ้ที่มีความสามารถในภาษาดัชท ์, อิตาเลี่ยน, ฝรังเศส,
สเปน หรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น
ด ้านดนตรี กีฬา หรือศิลปะ จะได ้รับการพิจารณาเป็ นกรณี พิเศษ
1.
2.
3.
4.

เอกสารประกอบการสมัคร
1.
2.
3.
4.

้ านวน 2 รูป
กรอกใบสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯให้สมบูรณ์ พร ้อมแนบ รูปถ่ายขนาด 2 นิ วจ
สาเนาผลการเรียนปี ล่าสุดและผลการเรียนย ้อนหลัง 3 ปี
สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน
ค่าสมัครสอบ 150 บาท
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กาหนดการสอบ ทางศูนย ์จะแจ ้งกาหนดการและสถานที่สอบใหท้ ราบอีกครัง้
หรือสามารถสอบได ้ในวันและเวลาที่ทางอาจารย ์โรงเรียนผู ้ประสานงานหรือตัวแทนของศูนย ์แนะแนวฯกาหนด
ประกาศผลสอบ ทาง website: www.stepforward-edu.com
ทาง Facebook: stepforward.education หรือโทร.สอบถามได ้ที่ 02 997 8817
หรือรับทราบผลได ้ที่ทางอาจารย ์โรงเรียนผูป้ ระสานงานหรือตัวแทนของศูนย ์แนะแนวฯ
ค่าธรรมเนี ยมเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯแต่ละประเทศดงั ต่อไปนี ้

ประเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ค่ าธรรมเนียม

ระยะเวลาเรียน

380,000 บาท
ประเภท J1 (ทุนสมทบ)
345,000 บาท

1 ปี การศึกษา

่
ประเทศฝรังเศส

345,000 บาท

1 ปี การศึกษา

ประเทศเบลเยียม

345,000 บาท

1 ปี การศึกษา

ประเทศอาร ์เจนติน่า

345,000 บาท

1 ปี การศึกษา

ประเทศนิ วซีแลนด ์

600,000 บาทขึ้นไป

1 ปี การศึกษาขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของแต่ละโรงเรี ยน

ประเทศสหรัฐอเมริกา

600,000 บาทขึ้นไป
ประเภท F1 (เต็มจานวน)

1 ปี การศึกษา เลือกรัฐ เลือกโรงเรี ยนได้

ประเทศอิตาลี

1 ปี การศึกษา

้ั
ขนตอนการเข้
าร่วมโครงการ
1. ส่งใบสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯพร ้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ ้วน
2. ทาการสอบคัดเลือก(ทักษะภาษาอังกฤษการอ่าน/การเขียน และสัมภาษณ์)
์ ้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ
3. ประกาศผลสอบผู ้มีสิทธิเข
4. ปฐมนิ เทศเข ้าร่วมฟังรายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ
5. รับใบสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯพร ้อมชาระค่ามัดจาโครงการ
6. ส่งใบสมัครโครงการ พร ้อมชาระค่าโครงการงวดที่2/3 ตามลาดับ
7. ทาการยื่นขอวีซา่ นักเรียน
8. เตรียมความพร ้อมและอบรมก่อนการเดินทาง
9. เดินทางไปยังประเทศแลกเปลี่ยน
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ค่าใช้จ่ายที่รวมในค่าธรรมเนี ยมเข้าร่วมโครงการนักเรี ยนแลกเปลี่ยนฯ ด ังต่อไปนี ้
1. ค่าดาเนิ นการของมูลนิ ธต
ิ า่ งประเทศในการจัดหาโรงเรียน
2. ค่าดาเนิ นการของมูลนิ ธต
ิ า่ งประเทศในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ ์(Host Family)
3. ค่าอาหาร และค่าที่อยู่ สนับสนุ นโดยมูลนิ ธแิ ละครอบครัวอุปถัมภ ์ตลอดปี การศึกษา
4. ค่าประกับสุขภาพและอุบต
ั ิเหตุตลอดปี การศึกษา
้ ่เพื่ออานวยความสะดวกใหแ้ ก่นักเรียน
5. การติดต่อประสานงานกับเจ ้าหน้าที่ในเขตพืนที
(ผูประสานงาน
้
่
ท ้องถิน)
6. เตรียมความพร ้อมและอบรมก่อนเข ้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
7. ค่าธรรมเนี ยมวีซา่ ของแต่ละประเทศ และค่าแปลเอกสารวีซา่ (ยกเว ้นนักเรียนแลกเปลี่ยนประเภทF1เต็ม
จานวน และค่าธรรมเนี ยม Sevis Fee)
8. บริการด ้านจัดหาตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และภายในประเทศที่ร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในค่าธรรมเนี ยมเข้าร่วมโครงการนักเรี ยนแลกเปลี่ยนฯด ังต่อไปนี ้
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ และภายในประเทศของประเทศแลกเปลี่ยนนั้นๆ
2. ค่าจัดทาหนังสือเดินทาง (passport) ในกรณี นักเรียนยังไม่มี
3. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวในระหว่างเข ้าร่วมโครงการ เช่น ค่าขนม ค่าอาหารกลางวัน ค่าโทรศัพท ์ ค่าชอปปิ ้ ง
เป็ นต ้น
4. ค่าใช ้จ่ายอื่นๆเช่น ค่าเรียนพิเศษของนักเรียนแลกเปลี่ยนในบางกรณี เป็ นตน้
5. ค่ารถประจาทางไป-กลับระหว่างที่พักกับโรงเรียน
่
่ องปารีส3คืน4วัน เป็ นต ้น
6. ค่าเข ้าค่ายพิเศษของแต่ละประเทศอาทิเช่น ค่ายประเทศฝรังเศสที
เมื
7. ค่าเล่าเรียนในกรณี เลือกหรือได ้รับเลือกให้เรียนในโรงเรียนเอกชน
8. ค่าใช ้จ่ายท่องเที่ยว เช่นในกรณี ท่ทางมู
ี
ลนิ ธไิ ด ้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวทัศนศึกษาสาหรับนักเรียน
แลกเปลี่ยนหรือท่องเที่ยวกับ Host Family ช่วงปิ ดเทอม เป็ นตน้
เงื่อนไขการชาระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ
-

ชาระค่ามัดจา จานวน 50,000 บาท ภายใน 7 วันหลังจากได ้รับจดหมายตอบรับเข ้าร่วมโครงการนักเรียน
แลกเปลี่ยนฯ
้ หากยกเลิ
้
้
***ทังนี
ก เงินจานวนนี จะไม่
มีการคืนไม่วา่ ในกรณี ใดๆ (Non – refundable)
้
(และทางศูนย ์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศฯจะดาเนิ นการส่งใบสมัครใหก้ บ
ั นักเรียนและชีแจงการท
าใบสมัครต่อไป)

-

ชาระเงินงวดที่สอง จานวน 100,000 บาท หลังกาหนดการส่งใบสมัคร 7 วันหรือภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2559

-

ชาระเงินงวดสุดท ้าย ภายในเดือนกุมภาพันธ ์ พ.ศ.2560



ประเทศสหรัฐอเมริกา (ประเภทJ1 ทุนสมทบ) งวดสุดท ้ายจานวน 230,000บาท
่
ประเทศอิตาลี ประเทศฝรังเศส
ประเทศเบลเยียม และประเทศอาร ์เจนติน่า งวดสุดทา้ ยจานวน
195,000 บาท



สาหรับประเทศสหรัฐอเมริกา (ประเภทF1 เต็มจานวน) และประเทศนิ วซีแลนด ์ งวดสุดท ้ายจะเป็ นไป
ตามเงื่อนไขของแต่ละโรงเรียนที่นักเรียนได ้รับ
***อนึ่ ง ในกรณี ท่ีนักเรียนได ้รับส่วนลดจะถูกหักในงวดสุดท ้าย***
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้ ้ทางศูนย ์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศสเต็ป ฟอร ์เวิร ์ด เอ็ดดู เคชน
่ ั (SFE) ได้ให้บริ การด ังต่อไปนี ้
ทังนี
่
 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศสหรัฐอเมริกา อิตาลี ฝรังเศส
เบลเยียม อาร ์เจนติน่า และ








นิ วซีแลนด ์
้ ธยมศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา นิ วซีแลนด ์ และออสเตรเลีย
โครงการศึกษาต่อระดับชันมั
้
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสันและซ
มั เมอร ์แคมป์ ช่วงปิ ดเทอม
้
เรียนภาษาระยะสันและระยะยาวประเทศต่างๆอาทิ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิ วซีแลนด ์ แคนาดา
่
ฝรังเศส
สเปน เป็ นต ้น
Study and Work เรียนและทางานอย่างถูกกฎหมายที่ประเทศออสเตรเลียและนิ วซีแลนด ์
เรียนออกแบบที่ประเทศอิตาลี
บริการด ้านงานแปล
บริการด ้านวีซา่ ท่องเที่ยว/นักเรียนประเทศต่างๆ
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