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โครงการเยาวชนอซีีอ.ี แลกเปลี่ยนวฒันธรรม 
ณ ประเทศอังกฤษ นิวซแีลนด ์ออสเตรเลีย และแคนาดา ระยะเวลา 3, 5, 9 สัปดาห ์  

รุ่น เมษายน 2563 (รอบทั่วประเทศ) 
***************************************************************************************************************************************************************************  

 หลักการ 
จากประสบการณก์ารท างานในโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวฒันธรรมระหวา่งประเทศมากวา่ 25 ปี พบวา่กิจกรรม

แลกเปลี่ยนวฒันธรรมท่ีแทจ้ริงเป็นประโยชนม์ากตอ่ประเทศชาติและเยาวชนท่ีเขา้รว่มโดยเฉพาะในดา้นเพ่ิมเติมประสบการณชี์วิต
ใหเ้ยาวชนสามารถพึ่งตนเองได ้มองโลกกวา้งขึน้ กลายเป็นคนรกัท่ีจะมีอนาคตท่ีด ีรูจ้กัเสยีสละ รูจ้กัการปรบัตวั และแกปั้ญหาของ
ตวัเองได ้ฯลฯ ในท่ามกลางโลกยคุโลกาภิวตันท่ี์มีทัง้โอกาสและความเสี่ยงมากมาย หากเยาวชนมีโลกกวา้ง สามารถพึ่งตนเอง ย่อม
น าพาตนไปสูโ่อกาสท่ีดีได ้ การเขา้รว่มโครงการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมเป็นเสน้ทางเรียนรูท่ี้จะน าไปสูค่วามสามารถดงักลา่วได ้หาก
เยาวชนตัง้ใจท าตามกิจกรรม ไมเ่บ่ียงเบนไปจากวตัถปุระสงคข์องโครงการก็จะสามารถประสบความส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคข์อง
โครงการทกุคนมากบา้งนอ้ยบา้งตามก าลงัความสามารถ 
   ดว้ยประโยชนอ์นัมากมายดงักลา่ว โครงการภายใตก้ารสนบัสนนุของกองทุนเพือ่การศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล 
(Thai-Universal Culture & Education Fund) จึงตัง้ใจจดัท าโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวฒันธรรมเพ่ือใหผู้ป้กครองและเยาวชน
ท่ีเห็นความส าคญัในการพฒันาเยาวชนในแนวทางดงักล่าว ไดม้ีโอกาสเลือกกิจกรรมนอกหอ้งเรียนใหเ้ยาวชนไดพ้ฒันาตนเอง 
โดยยึดหลกัการส าคญัคือ ความปลอดภัย ประหยัด มีประโยชนแ์ละเป็นทางเลือกหนึ่งในสงัคมไทยโดยมีอาจารยห์รือเจา้หนา้ท่ี
ดแูลเยาวชนขณะอยู่ตา่งประเทศตลอดโครงการ โครงการฯยังได้มอบทุนเตม็จ านวนและทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกล าดับ
ทีส่อบได้อกีด้วย  
 เยาวชนอีซีอ.ี จะตอ้งเดินทางไปศกึษาเรียนรูว้ฒันธรรม และภาษาของชาวตา่งชาติตลอดจนเผยแผ่วฒันธรรมของไทยโดย
พ านกัรว่มกบัครอบครวัของประเทศนัน้ๆ เพ่ือการปรบัตวัเขา้กบัสงัคมของตา่งประเทศ เรียนรูชี้วิตความเป็นอยู่ วฒันธรรม และการ
ใชภ้าษาในชีวิตประจ าวัน ฝึกการสรา้งมนุษยสัมพันธ์กับคนต่างชาติ  ท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกับชาวต่างชาติในการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ซึ่งผลจากการร่วมโครงการฯ จะท าใหเ้ยาวชนมีความรับผิดชอบมากขึน้  อดทน รูจ้ักแกปั้ญหาของตนเอง กลา้พูด
ภาษาองักฤษและมีภาวะการเป็นผูน้  า 

อย่างไรก็ดี การคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมโครงการ มีความจ าเป็นตอ้งมีวิธีการคดักรองจุดประสงคข์องการเขา้ร่วมโครงการของ
ผูส้มคัรตลอดจนวดัความสามารถทางภาษาและประสบการณ์ของผูส้มัครเพ่ือประโยชนใ์นการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับ
เยาวชนและท าใหก้ารด าเนินการของโครงการเป็นไปโดยราบรื่น  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจงึตอ้งสอบผ่านเกณฑท่ี์ก าหนด (วิชาวดัความ
เหมาะสมมีสอบที่น่ีแห่งเดียว)  และผูเ้ขา้รว่มโครงการจงึตอ้งมคีวามเขา้ใจในวตัถปุระสงคแ์ละกิจกรรมท่ีจดัขึน้ดว้ย 
 โครงการฯ จะเป็นผูจ้ดัหาสถานศกึษาในต่างประเทศในการท ากิจกรรม จดัหาตั๋วเครื่องบิน และด าเนินการขัน้ตอนอื่นๆ
แทนผูส้มคัรเพ่ือใหผู้ส้มคัรสามารถเดินทางไปท ากิจกรรมตามวตัถปุระสงคข์องโครงการฯภายในจ านวนค่าใชจ้่ายท่ีผูส้มคัรสอบได้
และยินดีจ่ายเพ่ือการนี ้ โดยผูส้มคัรจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเฉพาะตวัต่างๆ ในการเขา้รว่มโครงการเอง  (ดรูายละเอียดหนา้ 3) และ
ผู้สมัครจะตอ้งช าระคือค่าธรรมเนียมในการประสานงานของโครงการ   ดังนั้น ก่อนเข้าร่วมโครงการผู้สมัครจะตอ้งศึกษา
วัตถุประสงค ์กิจกรรมของโครงการใหช้ัดเจน  ผู้สมัครควรเปรียบเทียบราคา และกิจกรรมกับองคก์รหรือหน่วยงานท่ีจัดไป
ต่างประเทศอื่นๆก่อน  หากเห็นว่าการเขา้ร่วมโครงการ ECE จะเป็นประโยชนต์่อเยาวชนและคุ้มค่าใชจ้่ายท่ีตอ้งช าระจึงค่อย
รายงานตวัเขา้รว่มโครงการดว้ยความสมคัรใจของตนเอง   
 



 

 

 วัตถุประสงคข์องโครงการ      
(1) สง่เสริมใหเ้ยาวชนไทยไดม้ีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและท ากิจกรรมรว่มกนั 
(2) เพ่ือใหเ้ยาวชนไทยเห็นคณุคา่ของวฒันธรรมไทยและเผยแผ่วฒันธรรมไทยในตา่งแดน 
(3) เพ่ือใหเ้ยาวชนไทยไดฝึ้กฝนทกัษะการใชภ้าษาองักฤษควบคูไ่ปกบัการเรียนรูว้ฒันธรรม ความเป็นอยู่ของเจา้ของภาษา 
(4) สง่เสริมใหเ้ยาวชนไทยมีประสบการณใ์นตา่งแดน เพ่ิมโลกทศันใ์หก้วา้งไกล เห็นโอกาสศกึษาตอ่ในตา่งประเทศง่ายขึน้  
(5) สง่เสริมใหเ้ยาวชนมั่นใจในตนเอง สรา้งภาวะผูน้  า รูจ้กัแกปั้ญหาดว้ยตนเอง รูจ้กัการเสียสละเพ่ือสว่นรวมและสามารถ 
     ปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีแตกตา่งไดอ้ย่างดี 
 กิจกรรม  ประกอบดว้ยการเรียนภาษาองักฤษเพ่ือปรบัส  าเนียงในสปัดาหแ์รก เขา้เรียนกบันกัเรียนตา่งชาติ (normal class) 
ตามความพรอ้มของสถานศกึษาตา่งประเทศ จดักิจกรรมแลกเปลี่ยนวฒันธรรม ทศันศกึษา เขา้เย่ียมบคุคลส าคญั พกักบั host 
family โดยจะไมม่ีการเก็บคา่ใชจ้่ายเพ่ิมอีกในกิจกรรมท่ีก าหนดโดยโครงการ (กิจกรรมอาจปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม)  
  รายละเอยีดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ 
    ผูท่ี้ผ่านเกณฑข์ัน้ต  ่าและจดัอนัดบัคะแนนแลว้อยู่ภายในล าดบัท่ีเปิดรบั จะไดร้บัคดัเลือกเขา้รว่มโครงการฯ และมีคา่ใชจ้่ายดงันี ้

NEW ZEALAND CULTURAL EXCHANGE  ระยะเวลา 3 สปัดาห ์รบัจ านวน  90 ล าดบั ผูท้ีส่อบผ่านเกณฑข์ ัน้ต า่และจดัอนัดบัคะแนนแลว้อยู่
ภายใน 90 ล าดบั จะไดร้บัทนุหรอืความช่วยเหลอืตามล  าดบัดงันี้  
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่      1 จะไดร้บัทนุเต็มจ านวนเยาวชนไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่      2 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 52,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่      3  โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 65,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่  4 – 5  โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 74,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่  6 – 10 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 77,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่ 11 – 15 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 83,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่ 16 – 45 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 85,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่ 46 – 90 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 87,900 บาท 
ENGLAND CULTURAL EXCHANGE ระยะเวลา 3 สปัดาห ์รบัจ านวน 90 ล าดบั ผูท้ีส่อบผ่านเกณฑข์ ัน้ต า่และจดัอนัดบัคะแนนแลว้อยู่
ภายใน 90 ล าดบั จะไดร้บัทนุหรอืความช่วยเหลอืตามล  าดบัดงันี้   
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่      1 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 61,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่      2 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 71,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่      3 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 75,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที ่   4 – 5 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 81,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่  6 – 10 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 87,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่ 11 – 15 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 91,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่ 16 – 45 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 95,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่ 46 – 90     โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 97,900 บาท 
AUSTRALIA CULTURAL EXCHANGE   ระยะเวลา 3 สปัดาห ์รบัจ านวน 40 ล าดบั ผูท้ีส่อบผ่านเกณฑข์ ัน้ต า่และจดัอนัดบัคะแนนแลว้อยู่
ภายใน 40  ล าดบั จะไดร้บัความช่วยเหลอืตามล  าดบัดงันี้  
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่      1       โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 79,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่      2       โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 81,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่      3       โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ   83,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่  4 – 10 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ  85,900  บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที ่ 11 – 25 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ   87,900  บาท  
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่ 26 – 40 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ  89,900  บาท  



 

 

CANADA CULTURAL EXCHANGE   ระยะเวลา 5 สปัดาห  ์ รบัจ านวน 40 ล าดบั  ผูท้ี่สอบไดผ้่านเกณฑข์ ัน้ต า่และจดัอนัดบัคะแนนแลว้อยู่
ภายใน  40 ล าดบั จะไดร้บัความช่วยเหลอืตามล  าดบัดงันี้  
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่      1 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 99,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่      2 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 125,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่      3 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 135,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่      4 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 141,900 บาท   
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที ่   5 – 10 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 145,900 บาท  
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที ่  11 – 20 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 147,900 บาท  
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่  21 – 40 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 149,900 บาท 
ENGLAND CULTURAL EXCHANGE  ระยะเวลา 5 สปัดาห  ์รบัจ านวน 70 ล าดบั ผูท้ี่สอบผ่านเกณฑข์ ัน้ต า่และจดัอนัดบัคะแนนแลว้อยู่
ภายใน70 ล าดบั จะไดร้บัทนุหรอืความช่วยเหลอืตามล  าดบัดงันี้   
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่      1 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 95,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่      2 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 99,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่      3 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 107,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่      4 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 115,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่  5 – 10 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 121,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่ 11 – 20 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 127,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่ 21 – 40 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 135,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและสอบไดล้  าดบัที่ 41 – 70 โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายบางสว่น  เยาวชนคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบคนละ 137,900 บาท 

 ผูส้อบไดล้  าดบัท่ี 1 – 10 ของทกุประเทศไมอ่าจขอเปลี่ยนประเทศภายหลงัการประกาศผลสอบแลว้   

   ผู้สอบผ่านรอบนี ้มีสิทธิเ์ลือกเดินทางโครงการนิวซีแลนด ์หรือ อังกฤษ 9 สัปดาห ์โดยมีค่าใช้จ่ายสมทบ ดังนี ้ 

9-WEEK NZ CULTURAL EXCHANGE   รบัจ านวน 20 คน  โดยท ัว่ไปการเดนิทางในระยะเวลาดงักลา่ว จะมค่ีาใชจ้่ายมากกวา่ 270,000 บาท
ต่อคน โครงการไดจ้ดัทนุช่วยเหลอืบางสว่น ผูเ้ขา้ร่วมโครงการคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบเพยีง 195,000 บาท 
9-WEEK UK CULTURAL EXCHANGE   รบัจ านวน 20 คน  โดยท ัว่ไปการเดนิทางในระยะเวลาดงักลา่ว จะมค่ีาใชจ้่ายมากกวา่ 300,000 บาท
ต่อคน โครงการไดจ้ดัทนุช่วยเหลอืบางสว่น ผูเ้ขา้ร่วมโครงการคงมค่ีาใชจ้่ายสมทบเพยีง 199,900 บาท 

 เอกสารการสมัคร     
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิว้ 3 รูป (รวมในใบสมคัร)        2. ใบแสดงผลการเรียนปีการศกึษาท่ีผ่านมา  
3. ใบสมคัรท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น       4. คา่ธรรมเนียม 200 บาทตอ่ประเทศ (เลือกสมคัรไดม้ากกว่า 1 ประเทศ) 
 คุณสมบัตผู้ิเข้าร่วมโครงการฯ  

 ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบั ม.ตน้ ม.ปลาย  อาชีวะและ
อดุมศกึษาอายตุัง้แต่ 11 ปีและไมเ่กิน 22 ปี (ขอ้สอบแยก
ตามระดบั) (ประเทศองักฤษรบัอายไุมต่  ่ากวา่ 13 ปี / 
ประเทศแคนาดารบัอายไุมเ่กิน 18 ปี)  

 มีสขุภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไมส่บูบหุรี่ ไมด่ื่มสรุา 
หรือติดสารเสพติดทกุชนิด  

 มีประวตัิการเรียนดี เช่น ไมเ่คยถกูลงโทษภาคทณัฑ ์                          
หรอืถกูพกัการเรียน       

  มีระดบัการเรียนวิชาภาษาองักฤษตัง้แตร่ะดบัปานกลาง                  
ถงึดีมาก 

 มีความพรอ้มท่ีจะใชชี้วิตในตา่งประเทศตามก าหนดของ
โครงการฯ และสามารถปฏิบตัติามระเบียบของโครงการฯได ้

 สถานทีรั่บสมัคร 
   สมัครโดยตรงทีส่ านักงาน  ECE เลขท่ี 43  ซอยวิภาวดรัีงสิต 16/25  ถนนวิภาวดรัีงสิต  แขวงรัชดาภเิษก 

เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400  โทร. 02 690 0375 – 7  โทรสาร  02 691 5199  จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา 08.30 – 17.30 น.                       
  หยดุวนัเสาร ์– อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ โดยมาดว้ยตนเองหรือผูป้กครองมาแทน หรือ 
   สมัครทางไปรษณีย ์โดยสง่เอกสารตามขอ้  พรอ้มธนาณตัิคา่สมคัร สั่งจ่ายในนาม น.ส.สื่อกัญญา เหมวิมล 

ไปรษณียป์ลายทาง สามเสนใน กทม. 10400 และส่งไปทีส่ านักงาน ECE โดยถือวนัประทบัตราไปรษณียเ์ป็นเกณฑ ์
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนศนูยส์อบทั่วประเทศ          

 ดรูายละเอียดโครงการและดาวนโ์หลดใบสมัครและเอกสารตา่งๆ ไดท้ี่   www.ecethailand.com  



 

 

  
 
 วนัเปิดรบัสมคัร   กรุงเทพ  :  28 ต.ค. - 28 พ.ย. 2562  ต่างจังหวัด : 28 ต.ค. -25 พ.ย. 2562 
 วนัสอบ     วันเสารท์ี ่ 7 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00 – 11.45 น.  
 สถานท่ีสอบ    สว่นกลางสอบที่กรุงเทพฯ (สถานทีจะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั) กรณีสมคัรทางไปรษณียจ์ะแจง้ใหท้ราบ

ในบตัรสอบ หากผูส้มคัรไมไ่ดร้บับตัรสอบก่อนวนัสอบใหโ้ทรศพัทส์อบถามท่ีส านกังานในวนัเวลาท าการ (ผูส้มคัรตอ้งน า
บตัรนกัเรียนหรือบตัรประชาชนไปแสดงในวนัสอบกรณีท่ีไมม่ีบตัรสอบ) 

 วิชาท่ีสอบ     1) ภาษาอังกฤษ ขอ้สอบแยกตามระดบัชัน้คือ มธัยมตน้  มธัยมปลาย อาชีวะและอดุมศกึษา  
     2) ข้อสอบวัดความเหมาะสม (ภาษาไทย) และ Listening  

 ประกาศผลสอบ 26 ธันวาคม 2562      รายงานตวั    26 ธันวาคม 2562 – 7 มกราคม 2563   

 ประชมุผูป้กครอง   1 มีนาคม 2563      ปฐมนิเทศเยาวชน     7 - 8 มีนาคม 2563 
 ก าหนดการทั่วไป 
1.   ผูท่ี้สมคัรดว้ยตนเองหรือสง่ใบสมคัรทางไปรษณีย ์จะตอ้งสอบท่ีศนูยส์อบในกรุงเทพฯ สถานท่ีสอบและเลขที่นั่งสอบ  
      จะแจง้ใหท้ราบก่อนวนัสอบ หากโครงการฯ ไดร้บัใบสมคัรหลงัวนัปิดรบัสมคัร ใหผู้ส้มคัรรบับตัรสอบในวนัสอบ 
2. นักเรียนทีส่มัครทางไปรษณีย ์ ทางโครงการฯ จะสง่บตัรเลขท่ีนั่งสอบใหท้างไปรษณีย ์(เฉพาะใบสมคัรท่ีโครงการ                  

ไดร้บัภายในก าหนดวนัรบัสมคัร)  ผู้สมัครต้องโทรสอบถามเลขทีน่ั่งและสถานทีส่อบภายใน 3 วันท าการหลังจากส่ง 
ใบสมัครทางไปรษณีย ์อย่างไรกด็เีป็นหน้าทีข่องผู้สมัครทีจ่ะต้องทราบข้อมูลดังกล่าวก่อนวันสอบ 

3. ผูท่ี้สอบไดแ้ละประสงคจ์ะเขา้รว่มโครงการฯ จะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายเป็นจ านวนตามท่ีโครงการก าหนดไวเ้ป็นล าดบั  โดยล าดบัท่ี
ไดจ้ะมาจากผลการสอบขอ้เขียนและขอ้สอบความเหมาะสมของผูท่ี้ไดร้บัคดัเลือกเทียบกบัผูอ้ื่น 

4. การปฐมนิเทศ   ผูเ้ขา้รว่มโครงการฯ ตอ้งเขา้รว่มปฐมนิเทศตามสถานท่ีท่ีทางโครงการก าหนดเพ่ือรบัทราบเรื่องการเตรียมตวั 
การเดินทางไปตา่งประเทศ การท ากิจกรรมกลุม่โดยมีคา่ใชจ้่ายคนละ 3,000 บาท  รายละเอยีดขัน้ตอนตา่งๆ จะแจง้ใหท้ราบ
เป็นล าดบัตอ่ไป  

5. ผูส้อบไดใ้นล าดบัตา่งๆ หากไมร่ายงานตวัภายในก าหนดการรบัรายงานตวัใหถื้อวา่ผูน้ัน้สละสิทธิการเขา้รว่มโครงการ 
6. ในกรณีท่ีพบวา่ผูส้มคัรสอบไมเ่ขา้ใจหลกัการของโครงการฯ หรือมีวตัถปุระสงคใ์นการเขา้รว่มโครงการแตกตา่งไปจาก

วตัถปุระสงคข์องโครงการฯ  ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิในการไมร่บัรายงานตวัเขา้รว่มโครงการ 
7. คา่ใชจ้่ายท่ีระบใุน ขอ้  เป็นคา่ใชจ้่ายส าหรบัท่ีพกั อาหาร คา่ธรรมเนียมการเรียน คา่ตั๋วเครื่องบินไป - กลบั แตไ่มร่วมคา่ใชจ้่ายเฉพาะตวั   

คา่ภาษีสนามบินตา่งประเทศ ประมาณ 5,300 บาท  คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศนิวซีแลนดป์ระมาณ 3,700 บาท องักฤษประมาณ 
5,700 บาท ออสเตรเลียประมาณ 5,700 บาท แคนาดาประมาณ 4,000 บาท คา่ธรรมเนียมวีซา่+คา่สแกนลายนิว้มือ ส  าหรบัเยาวชน
อาย ุ14 ปีขึน้ไป ประเทศแคนาดา ประมาณ 6,200 บาท คา่เบีย้ประกนัภยัการเดินทางทางอากาศ (เรียกเก็บ โดยสายการบิน) ประมาณ 
1,700 บาท  และคา่ธรรมเนียมน า้มนั 13,200 บาท  คา่แปลเอกสารส าหรบัขอวีซา่ประเทศนิวซแีลนด ์และแคนาดา  900 บาท  คา่แปล
เอกสาร+คา่สแกนเอกสารวีซา่ ประเทศองักฤษ 1,400 บาท คา่บริการท าวีซา่+คา่สง่เอกสาร 1,200  บาท ( อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้าม
หน่วยงานท่ีเรียกเกบ็ ) 

8. ผูผ้่านการคดัเลือก จะมีคา่ใชจ้่ายเฉพาะตวัอีกดงันี ้ 
-  คา่เสือ้เสวตเชิต้ 1 ตวั ทีเชิต้ 2 ตวั รวม 850 บาท        - คา่บตัรประจ าตวัเยาวชน 200 บาท      
-  คา่ภาษีสนามบินขาออกกรุงเทพฯ 700 บาท        - คา่เบีย้ประกนัสขุภาพและอบุตัิเหต ุวงเงิน 2 ลา้นบาท      
-  คา่ธรรมเนียมโครงการฯ  5,000 บาท       (3 สปัดาห ์900 บาท, 5 สปัดาห ์1,200 บาท, 9 สปัดาห ์2,000 บาท) 

9. ผูผ้่านการคดัเลือกท่ียืนยนัการเดินทางแลว้ ทางโครงการฯ ตอ้งด าเนินการจดัการตามขัน้ตอนระหวา่งประเทศและมีคา่ใชจ้่าย
เกิดขึน้ ฉะนัน้ หากมีการสละสทิธิไมว่า่กรณีใดๆ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิไมค่ืนเงินคา่ใชจ้่ายเพ่ือยืนยนัการเดินทางนัน้ 

                           ตดิตามอีซีอี.ทางสื่อสังคมออนไลน ์    
หมายเหตุ : 
1. ผูส้อบผ่านรุน่นีมี้สิทธิเขา้รว่มโครงการนิวซีแลนดแ์ละองักฤษ 9 สปัดาห ์ รุน่ เม.ย. 63 โดยไม่ตอ้งสอบและไม่ตอ้งเสียคา่สมคัรอีกดรูายละเอียดไดท่ี้ 
    http://www.ecethailand.com   
2. ปพืูน้ภาษาองักฤษและสรา้งทกัษะความคดิกบัประสบการณชี์วติ กบั EFC รุน่ 34  ท่ี  จันทบุรี “Trade war ตอน ศกึชิงมหาอ านาจ” ระหว่างวนัท่ี   
    20 - 23 เม.ย. 63   
3. ฝึกใชภ้าษาองักฤษในชีวติจรงิ เตรียมความพรอ้มส าหรบัการเป็นเยาวชนแลกเปล่ียนในโลกกวา้ง กบั English and Fun International Camp (EFIC) 
  ท่ี สิงคโปร ์ ระหว่างวนัท่ี  8 -10 ก.พ. 63    
4. แนะแนวศกึษาตอ่ตา่งประเทศระดบัมธัยมปลาย ฟรี ท่ีงาน “ECE Edu Info Day” 4 ม.ค.63       5. หยดุปีใหม่ 30 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63   
                                                                                                                

 

http://www.ecethailand.com/

