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 ระเบยีบการสมคัรสอบชิงทุนโครงการนกัเรียนแลกเปลีย่น   

  Student Exchange Association 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Student Exchange Association (SEA) คือองค์กรเอกชนขนาดเลก็ด าเนินกิจการโครงการศกึษาแลกเปลีย่นวฒันธรรม

ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2551 จากกลุม่บคุคลทีเ่ลง็เห็นถงึความส าคญัของการพฒันาเยาวชนไทยด้วยการศกึษา เรียนรู้ ภาษาและ
วฒันธรรมที่ตา่งประเทศ วตัถปุระสงค์ของ SEA คือเพื่อให้เยาวชนไทยพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะการด ารงชีวิต ความ
รับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคมด้วยการเข้าร่วมโครงการและน าสิง่ที่ได้รับจากโครงการมาท าประโยชน์ตอ่สว่นรวม 
 SEA ยินดีสนบัสนนุการศกึษาด้วยการมอบทนุโครงการนกัเรียนแลกเปลีย่นให้กบัเยาวชนไทยทีม่ีคณุสมบตัถิกูต้องเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ของโครงการ โดยทาง SEA พิจารณาจากคณุสมบตัิพืน้ฐาน ความสามารถเชิงวชิาการ ทกัษะในการสือ่สาร 
บคุลกิภาพ ความรับผิดชอบตอ่ตนเองและผู้อื่น และองค์ประกอบที่เหมาะสมกบัการเป็นตวัแทนนกัเรียนแลกเปลีย่นจากประเทศไทย 
โดยทางโครงการได้จดัให้มีการแขง่ขนัสอบชิงทนุประจ าปีการศกึษา 2562-2563 โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี ้

 

 

ประเภททนุ SEA 2020 

 ทุนอันดับ 1 - SEA Full Grant         
ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเต็มจ านวน จ านวน 1 ทุน  
ผู้ที่ผา่นการสอบคดัเลอืกคะแนนสงูสดุเป็นอนัดบัท่ี 1 ได้รับทนุเต็มจ านวน และได้รับสทิธิในการพิจารณาเข้าร่วม
โครงการในประเทศดงันี ้ สหรัฐอเมริกา บราซิล ออสเตรเลยี นวิซีแลนด์ เยอรมนี ฝร่ังเศส อิตาล ี สเปน โปรตเุกส 
สวีเดน ฟินแลนด์ ญ่ีปุ่ น จีน และ อฟัริกาใต้  โดย SEA ยินดีเป็นฝ่ายให้มอบทนุด าเนินการสนบัสนนุทัง้ในด้านการ
จดัท าชดุเอกสาร การจดัหาครอบครัวอปุถมัภ์และโรงเรียน การปฐมนิเทศ คา่โครงการทัง้หมด รวมจนถึง คา่ตัว๋
เคร่ืองบิน คา่วซีา่ และคา่ประกนัภยั ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 

 ทุนอันดับ 2 – SEA Half Grant                                                                                                      

ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนคร่ึงจ านวน จ านวน 1 ทุน  
ผู้ที่ผา่นการสอบคดัเลอืกได้เป็นอนัดบัท่ี 2  จะได้รับทนุคร่ึงจ านวน โดยที่นกัเรียนสามารถคดัเลอืกประเทศที่ต้องการ
เข้าร่วมโครงการประเทศใดก็ได้ โดยผู้ที่ได้รับทนุนีจ้ะได้รับทนุสมทบจาก SEA จ านวนกึง่หนึง่หกัออกจาก              
คา่โครงการของประเทศที่นกัเรียนตดัสนิใจรับทนุ แตท่นุคร่ึงจ านวนดงักลา่วนีจ้ะไมร่วมถึง คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่วซีา่ 
และคา่ประกนัภยั ซึง่มีความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศ  

 ทุนสมทบส าหรับบุตรข้าราชการ 30,000 บาท จ านวน 6 ทุน  
ผู้ที่ผา่นการสอบคดัเลอืกและเป็นบตุรข้าราชการ และด าเนินการลงทะเบียนเป็น 6 อนัดบัแรก โดยผู้ได้รับทนุได้รับ
สทิธิในการคดัเลอืกประเทศได้ตามยอดคงเหลอืของแตล่ะประเทศตามล าดบั  

 ทุนสมทบเต็มจ านวน จ านวนกว่า 50 ทุน 
 ผู้ที่สอบผา่นการสอบคดัเลอืกและมีคณุสมบตัิผา่นเกณฑ์และได้รับสทิธิในการเข้าร่วมโครงการในประเทศตา่งๆ 
ด้วยทนุสมทบเต็มจ านวนของตนเอง  โดยผู้ได้รับทนุสามารถพิจารณาเข้าร่วมโครงการคดัเลอืกประเทศได้ตาม
จ านวนคงเหลอืของแตล่ะประเทศตามล าดบักอ่นหลงั  

 

 

ประเทศท่ีโครงการเปิดรบัสมคัร 

สหรัฐอเมริกา บราซิล ออสเตรเลยี นิวซีแลนด์ เยอรมนี ฝร่ังเศส อิตาล ีสเปน โปรตเุกส สวีเดน ฟินแลนด์ ญ่ีปุ่ น จีน และ อฟัริกาใต้ 
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คณุสมบติัของผ ูส้มคัร 

 สญัชาติไทย และมีอายรุะหวา่ง 14 - 17 ปี 

 มีภมูิล าเนาตามทะเบยีนบ้านอยูใ่นประเทศไทย และได้รับสทิธิครอบครองบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสอืเดินทาง  
ประเทศไทยอยา่งถกูต้อง 

 เป็นนกัเรียนทีก่ าลงัศกึษาอยูร่ะหวา่งชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 - 5 โดยศกึษาอยูใ่นโรงเรียนที่อยูภ่ายใต้การรับรองของ
กระทรวงศกึษาธิการ ทัง้ในขณะที่สมคัรและระหวา่งการเข้าร่วมโครงการ 

 มีผลการเรียนในชว่ง 3 ปีการศกึษาลา่สดุอยูใ่นระดบัคา่เฉลีย่สะสม (Grade Point Average) 2.50 ขึน้ไป 

 ไมเ่คยได้รับผลการเรียนในระดบัคะแนน 0 (F) หรือ 1 (D) ในชว่ง 2 ปีการศกึษาหลงัสดุ 

 เป็นนกัเรียนทีม่ีความประพฤติด ีบคุลกิภาพดี สขุภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ วฒุิภาวะทางอารมณ์ดี 

 เป็นนกัเรียนทีม่ีสขุภาพพลานามยัสมบรูณ์ แข็งแรง ไมม่ีโรคประจ าตวั โรคเรือ้รัง หรือโรคติดตอ่ 

 สามารถยอมรับและปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ของโครงการนกัเรียนแลกเปลีย่นได้ 

 ได้รับความสนบัสนนุท่ีดีจากผู้ปกครองในการให้เข้าร่วมโครงการนกัเรียนแลกเปลีย่น 
 

 

วิธีการสมคัร 

 ผู้สมคัรด าเนินการสมคัรออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.seathailand.org กรอกข้อมลูให้ถกูต้องตามขัน้ตอนในเว็บไซต์ 

 ผู้สมคัรดาวน์โหลดใบสมคัรสอบชิงทนุ SEA 2020 ได้จาก เว็บไซต์  www.seathailand.org  หรือร้องขอใบสมคัรจาก
อาจารย์อาสา SEA  

 ผู้สมคัรแนบรูปถ่ายนกัเรียนตามที่ก าหนดและกรอกข้อมลูลงในใบสมคัรพร้อมลงลายเซ็นรับรองอยา่งถกูต้องสมบรูณ์ 

 ผู้สมคัรช าระเงินคา่สมคัร 200 บาท โดยการโอนเงินมาที่ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เดอะคริสตลั พาร์ค      
                ช่ือบญัชี ห้างหุ้นสว่นจ ากดั สติวเดนท์ เอ็กซ์เชนจ์ แอสโซซิเอชัน่ เลขที่ 407 907734 7   หรือทางอาจารย์อาสา SEA  

 ผู้สมคัรสง่ใบสมคัรและส าเนาใบโอนเงินมาที่ SEA โทรสารหมายเลข 02 907 7768 หรือ 02 570 9126 หรือ 
info@seathailand.org     หรือสง่ทางไปรษณีย์ดว่นพิเศษ EMS มาตามที่อยูข่อง SEA หรือสง่มอบเอกสารผา่นทาง
อาจารย์อาสา SEA 

 ปิดรับสมัครวนัที่ 20 กรกฎาคม 2562 

 ผู้สมคัรรอการตรวจสอบรายช่ือผู้มีสทิธิสอบและสนามสอบได้ที่  www.seathailand.org  วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 
 

ปฏิทินการสอบชิงทนุ SEA 2020 

1 มีนาคม - 20 กรกฎาคม การเปิดรับสมคัรสอบชิงทนุ (นกัเรียนต้องสง่ใบสมคัรถงึ SEA ก่อน 20 กรกฎาคม) 
วนัพธุที่ 25 กรกฎาคม การประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิสอบชิงทนุและสนามสอบ บนเว็บไซต์  www.seathailand.org 
วนัอาทิตย์ที่ 4 สงิหาคม วนัสอบชิงทนุพร้อมกนัทัว่ประเทศ ตัง้แตเ่วลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศนูย์สอบทัว่ประเทศ 
วนัเสาร์ที ่10 สงิหาคม การประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิสอบสมัภาษณ์ชิงทนุ (กลุม่ 1) และผู้สอบผา่นทนุสมทบ (กลุม่ 2) 
วนัเสาร์ที่ 10 สงิหาคม ผู้สอบผา่นทนุสมทบ (กลุม่ 2) เร่ิมต้นลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการด้วยทนุสมทบตนเอง 
วนัอาทิตย์ที ่18 สงิหาคม การสอบสมัภาษณ์ชิงทนุ (ส าหรับผู้ที่ได้คะแนนสงูสดุ 16 ทา่น/กลุม่ 1) ที่กรุงเทพฯ 
วนัศกุร์ที ่23 สงิหาคม วนัประกาศรายช่ือผู้ได้รับทนุ SEA 2020 บนเว็บไซต์  www.seathailand.org  
วนัอาทิตย์ที ่6 ตลุาคม การปฐมนเิทศโครงการนกัเรียนแลกเปลีย่น SEA 2020 (การมอบทนุ SEA อยา่งเป็นทางการ) 
วนัพธุที ่9 ตลุาคม การปิดรับการลงทะเบยีน 
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ขัน้ตอนการพิจารณามอบทนุ 
 หลงัจากที่นกัเรียนได้ผา่นการสอบข้อสอบปรนยั SEA 2020 อยา่งถกูต้องแล้ว ทางโครงการจะประมวลผลคะแนนจาก    
ชดุข้อสอบ และพิจารณาประเมินผลคะแนนของนกัเรียนที่เข้าสอบทกุคน และหลงัจากที่ทางคณะกรรมการได้พิจารณาผลคะแนน
สอบของนกัเรียนทกุคนแล้ว ทางโครงการจะประกาศรายช่ือนกัเรียนบนหน้าเว็บไซต์ SEA โดยแบง่กลุม่นกัเรียนออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้
 

 

กลุ่ม 1 ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ชิงทุน หมายถงึนกัเรียนผู้ที่ได้รับผลคะแนนสงูสดุ 16 ล าดบัจากผลการประเมินทัว่
ประเทศจากชดุข้อสอบ SEA 2020           นกัเรียนกลุม่นีจ้ะได้รับสทิธิในการเข้าสอบสมัภาษณ์กบัคณะกรรมการ SEA      
ในวนัอาทิตย์ที ่18 สงิหาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคณุสมบตัแิละองค์ประกอบทีเ่หมาะสมของนกัเรียน 
แตล่ะคนในด้านตา่งๆเพิ่มเติม เพือ่การประเมินผลการจดัล าดบันกัเรียนที่สมควรได้รับทนุ SEA 2020 ในล าดบัตา่งๆตอ่ไป  
ภายหลงัจากที ่SEA ได้สอบสมัภาษณ์นกัเรียนกลุม่ที่ 1 แล้วเสร็จ ทางคณะกรรมการจะประมวลผลคะแนนทัง้หมด 
ของนกัเรียนในกลุม่นีแ้ละพิจารณาประเมินล าดบันกัเรียนที่ได้รับทนุ SEA 2020 และประกาศรายช่ือตามก าหนดการ 
ที่ระบไุว้ตอ่ไป     ส าหรับนกัเรียนผู้ที่อยูใ่นกลุม่ 1 แตไ่มไ่ด้รับการพิจารณารับทนุอนัดบัท่ี 1 และ 2 ยอ่มถือวา่เป็นนกัเรียน 
ดีเดน่ท่ีสามารถเข้าร่วมโครงการนกัเรียนแลกเปลีย่น SEA ได้ด้วยทนุสมทบของตนเองตอ่ไปเช่นกนั และ 

 
 

กลุ่ม 2 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนด้วยทุนสมทบ หมายถึง กลุม่นกัเรียนที่สามารถท าคะแนน 
ผา่นเกณฑ์การประเมินและสามารถเข้าร่วมโครงการนกัเรียนแลกเปลีย่นได้ด้วยทนุสมทบของตนเอง นกัเรียนในกลุ่มนี ้
ถือวา่เป็นนกัเรียนที่มีคณุสมบตัิผา่นเกณฑ์การประเมินทางวชิาการในเบือ้งต้นจากทางโครงการและได้รับสทิธิ 
ในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการนกัเรียนแลกเปลีย่น SEA และสามารถพจิารณาคดัเลอืกประเทศในการเข้าร่วมโครงการ 
ได้โดยอิสระตามหลกัเกณฑ์ของโครงการ นกัเรียนในกลุม่นีส้ามารถเร่ิมต้นลงทะเบียนเพื่อขอยืนยนัการเข้าร่วมโครงการ
ด้วยทนุสมทบของตนเองได้ตัง้แตว่นัเสาร์ที ่10 สงิหาคมเป็นต้นไป 

 

 

ผ ูมี้สิทธิเขา้รว่มโครงการนกัเรยีนแลกเปล่ียนกบั SEA ดว้ยทนุสมทบ (กล ุม่ 2) 

 นกัเรียนที่มคีะแนนไมถ่งึเกณฑ์เพื่อเข้ารับการสมัภาษณ์ แตม่ีคณุสมบตัดิีเพียงพอ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วย          
ทนุสมทบของตนเอง และสามารถเลอืกประเทศตามต้องการได้ 

 นกัเรียนในกลุม่นี ้ จะได้รับสทิธ์ิในการเลอืกประเทศตามท่ีต้องการ และสามารถลงทะเบียนได้ ตัง้แตว่นัประกาศผลสอบ   
ในรอบแรกคือตัง้แตว่นัเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 

 นกัเรียนสามารถตรวจสอบยอดคงเหลอืของประเทศที่ตนเองสนใจเข้าร่วมโครงการจากทมีงาน SEA ก่อน                        
ที่หมายเลข 02-907-7767 หรือ SEA Hotline 089-895-5759 เพื่อความแนใ่จก่อนการตดัสนิใจลงทะเบียน 

 

การลงทะเบียนเขา้รว่มโครงการ (10 สิงหาคม 2562 จนถึง 9 ตลุาคม 2562) 

หลงัจากที ่ SEA ได้พิจารณาแบง่กลุม่นกัเรียนที่มีสทิธิเข้าร่วมโครงการนกัเรียนแลกเปลีย่นตามคุณสมบตัิโดยการประกาศ
รายช่ือนกัเรียนทัง้กลุม่ 1 และกลุม่ 2 แล้วนัน้ หากนกัเรียนมีความประสงค์ทีจ่ะเข้าร่วมโครงการด้วยทนุสมทบของตนเอง  นกัเรียน
และผู้ปกครองสามารถยืนยนัการเข้าร่วมโครงการได้โดยการใช้สทิธิลงทะเบียนตามที่ระบ ุ  โดยการคดัเลอืกและตรวจสอบยอด
คงเหลอืของประเทศทีต้่องการเข้าร่วมโครงการ และกรอกข้อมลูลงในใบลงทะเบียนพร้อมช าระเงินคา่ลงทะเบียนจ านวน  30,000 
บาท  ทัง้นี ้หลงัจากที่ SEA ได้รับการยืนยนัทัง้ทางเอกสารและคา่ลงทะเบยีนแล้ว    SEA จะออกเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเพือ่
การเข้าร่วมโครงการและจดัสง่ชดุเอกสารใบสมคัรตา่งประเทศ Application Form ให้นกัเรียนด าเนินการจดัท าตามล าดบั  ทัง้นี ้SEA 
ขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณาตอบรับการเข้าร่วมโครงการในแตล่ะประเทศของนกัเรียนโดยยดึถือล าดบัการลงทะเบียนเป็นส าคญั 
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จ านวนทนุท่ีเปิดรบัสมคัรของแต่ละประเทศ 

 แตล่ะองค์กรผู้สนบัสนนุการให้ทนุโครงการนกัเรียนแลกเปลีย่นในแตล่ะประเทศ ได้ก าหนดจ านวนนกัเรียนที่ทางองค์กรจะ
สามารถตอบรับนกัเรียนจากประเทศตา่งๆได้  ทัง้นี ้ แตล่ะองค์กรจะค านงึถงึความสมดลุของทัง้จ านวนครอบครัวอปุถมัภ์ จ านวน
โรงเรียนในเครือขา่ย และนโยบายจากภาครัฐบาลของแตล่ะประเทศเป็นส าคญั โดยแตล่ะประเทศ จะก าหนดตามความสมดลุของทัง้
จ านวนนกัเรียนทีต้่องการเข้าร่วมโครงการ กบัจ านวนผู้ รับนกัเรียน (ครอบครัวอปุถมัภ์และโรงเรียน) ให้เทา่เทยีมกนัมากที่สดุเทา่ที่จะ
ท าได้  และยงัต้องค านงึถึงคณุภาพของโครงการและความสะดวกตอ่การจดัการในด้านตา่งๆ อีกด้วย   ดงันัน้  จึงเป็นสาเหตหุลกัที่
ท าให้แตล่ะประเทศมคีวามจ าเป็นต้องจ ากดัจ านวนนกัเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการตามเหตผุลข้างต้น   
 ทนุ SEA 2020 เปิดรับสมคัรให้นกัเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการในประเทศดงันี ้ สหรัฐอเมริกา บราซิล ออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด์ เยอรมนี ฝร่ังเศส อิตาล ีสเปน โปรตเุกส สวีเดน ฟินแลนด์ ญ่ีปุ่ น จีน และ อฟัริกาใต้       ซึง่จ านวนทนุในโครงการของแต่
ละประเทศทีจ่ะสามารถรับสมคัรนกัเรียนจาก SEA จะเป็นไปตามตารางดงัที่จะระบตุอ่ไป 
 

ค่าโครงการทนุสมทบของแต่ละประเทศ 

 ในการด าเนินการโครงการนกัเรียนแลกเปลีย่นแม้วา่ทางโครงการจะได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐบาลในประเทศตา่งๆ
รวมถงึการจดัให้มีครอบครัวอปุถมัภ์อาสาสมคัรที่ยินดีต้อนรับนกัเรียนเข้าสูค่วามดแูลของตนตลอดระยะเวลาโครงการ อยา่งไรก็ดี
กระบวนการด าเนินการโครงการยอ่มจะได้รับความสนบัสนนุจากปัจจยัซึง่ถือเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการตามขัน้ตอนตา่งๆซึง่
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการจดัการโครงการยอ่มมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ    ซึง่โดยหลกัเกณฑ์แล้ว คา่โครงการเหลา่นี ้
ทางองค์กรได้น าไปจดัสรรและกระจายเพื่อการพฒันาจดัการโครงการตามกระบวนการตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นการพฒันาด้านบคุลากร 
การอบรม การจดัการบริหารองค์กรผู้จดัการทนุโครงการ การพฒันาเทคโนโลยีการสือ่สาร การเดินทาง การติดตอ่สือ่สาร สือ่โครงการ 
การจดัการะบบข้อมลู ระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ เป็นต้น ทัง้นี ้ SEA และองค์กรเครือขา่ยตา่งประเทศทัว่โลกตา่งเลง็เหน็ถึง
ความส าคญัของผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของโลก และความส าคญัการศกึษาอยา่งที่สดุ ดงันัน้ โครงการจึงพยายามอยา่งยิ่งใน
การลดคา่ใช้จา่ยและพิจารณาคา่โครงการของแตล่ะประเทศตามจ านวนนกัเรียนทีเ่ปิดรับสมคัร ดงันี ้
 

ประเทศ จ านวนทุน ค่าโครงการ (บาท) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา Visa J1 (GPA 2.80 ขึน้ไป/ไมเ่คยได้รับเกรด 0-1.5) 30 ทนุ 390,000  
ประเทศสหรัฐอเมริกา Visa F1 (GPA 2.50 ขึน้ไป/อายไุมเ่กิน 19) 2 ทนุ 590,000 
ประเทศบราซิล 2 ทนุ 300,000  
ประเทศออสเตรเลยี (Classic Program ทัว่ประเทศ) 2 ทนุ 400,000 
ประเทศออสเตรเลยี (South Zone) 2 ทนุ 700,000 
ประเทศนิวซีแลนด์  2 ทนุ 400,000 
ประเทศเยอรมนี  (ปฐมนเิทศต้อนรับและการสอนภาษาเยอรมนั 12 วนั) 10 ทนุ 420,000  
ประเทศฝร่ังเศส  (ปฐมนิเทศที่กรุงปารีส 7 วนั) 5 ทนุ 390,000  
ประเทศสวีเดน 2 ทนุ 390,000 
ประเทศฟินแลนด์ 5 ทนุ 390,000 
ประเทศอิตาล ี(ปฐมนเิทศที่เมืองมิลาน 2 วนั) 5 ทนุ 320,000  
ประเทศสเปน 5 ทนุ 400,000  
ประเทศโปรตเุกส 2 ทนุ 400,000  
ประเทศญ่ีปุ่ น  (ปฐมนเิทศที่กรุงโตเกียว 4 วนั/รับสมคัรเฉพาะนกัเรียนหญิง) 4 ทนุ 380,000  
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (หอพกัโรงเรียนทีก่รุงปักก่ิง) 2 ทนุ 380,000  
ประเทศอฟัริกาใต้  5 ทนุ 350,000  
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ค่าโครงการตามท่ีระบน้ีุรวมถึง 

 การจดัการด้านเอกสาร การจดัสง่ชดุ Application Form ระหวา่งประเทศ 

 การจดัหาครอบครัวอปุถมัภ์อาสาสมคัรที่มีคณุสมบตัิถกูต้องให้กบันกัเรียน 

 การจดัหาโรงเรียนรัฐบาลให้นกัเรียนได้เข้าเรียนอยา่งถกูต้องตามระเบียบวซีา่นกัเรียนแลกเปลีย่น 

 การประสานงานด้านข้อมลู การให้ค าปรึกษา การบริการ การให้ความดแูลและชว่ยเหลอืแก้ไขปัญหาตา่งๆ  

 การจดัปฐมนเิทศตา่งๆ  การปฐมนิเทศทนุโครงการ กิจกรรม SEA Learning Camp และการปฐมนเิทศก่อนออกเดินทาง 

 การให้ความชว่ยเหลอืและบริการในการสมคัรและประสานงานให้นกัเรียนได้รับวซีา่นกัเรียนเพื่อการเดินทาง 

 ประกนัภยันกัเรียน (ครอบคลมุเตม็รูปแบบ Full Coverage ทัง้กรณีสขุภาพ/ร่างกาย/ทรัพย์สนิ/อบุตัิเหต)ุ 

 การบริการจดัสง่นกัเรียนและช่วยเหลอื Check in ที่สนามบินสวุรรณภมูิ 

 การได้รับผลติภณัฑ์และของที่ระลกึตา่งๆจาก SEA 
 

 

หมายเหต ุค่าโครงการดังท่ีระบุก่อนหนา้น้ียงัไม่รวมถึงค่าตัว๋เคร่ืองบินและค่าวซ่ีา 
 

 

ตารางแสดงค่าตัว๋เครือ่งบินและค่าวีซา่ (โดยประมาณ) 
 

ประเทศ ค่าตั๋วเคร่ืองบนิ (บาท) ค่าวีซ่า (บาท) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 55,000 - 75,000 12,000 
ประเทศบราซิล 100,000 3,000 
ประเทศออสเตรเลยี/ประเทศนวิซแีลนด์ 50,000 - 60,000 3,000 
ประเทศเยอรมนี   55,000 1,300 
ประเทศฝร่ังเศส   60,000 5,600 
ประเทศอิตาล/ีประเทศโปรตเุกส/ประเทศสเปน 55,000 1,500 
ประเทศสวีเดน/ฟินแลนด์ 55,000 5,000 
ประเทศญ่ีปุ่ น   35,000 1,500 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 35,000 2,000 
ประเทศอฟัริกาใต้ 60,000 5,000 

 

 

การช าระเงินค่าโครงการ 

SEA ได้จดัสรรการช าระเงินคา่โครงการโดยแบง่ออกเป็น 5 งวดตามความเหมาะสมดงันี ้
งวด ก าหนดการ การด าเนินการ จ านวนเงนิ (บาท) 

1 ตัง้แต ่10 สงิหาคม – 9 ตลุาคม 2562 การลงทะเบยีนยืนยนัการเข้าร่วมโครงการ 
(SEA ขอสงวนสทิธิในการคืนเงินงวดที่ 1 ทกุกรณี) 

30,000 

2 1 ธนัวาคม 2562 การจดัสง่ชดุเอกสารตา่งประเทศ  120,000 
3 1 กมุภาพนัธ์ 2563 การจดัหาครอบครัวอปุถมัภ์และโรงเรียน    150,000 
4 1 เมษายน 2563 คา่โครงการในสว่นท่ีเหลอื  (แล้วแตก่รณี) 
5 ต้นเดือนสงิหาคมหรือ 7 วนัก่อนวนัเดินทาง คา่ตัว๋เคร่ืองบินและคา่วซีา่ (แล้วแตก่รณี) 
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การปฐมนิเทศโครงการนกัเรียนแลกเปล่ียน SEA 
 SEA ได้จดัให้มกีารปฐมนิเทศและการจดักิจกรรมตา่งๆให้กบัผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมลูที่ส าคญัตา่งๆ เพื่อการ
เตรียมความพร้อมการการเดินทางเข้าร่วมโครงการโดยทางโครงการได้ก าหนดให้มีการปฐมนเิทศให้กบัผู้ เข้าร่วมโครงการไว้ดงันี  ้

 การปฐมนิเทศทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 คือการปฐมนิเทศเพื่อให้ข้อมลูที่เป็นแนวทางโครงการ
นกัเรียนแลกเปลีย่น การอธิบายและชีแ้จงการด าเนินการโครงการ รวมถึงการมอบทนุ SEA อยา่งเป็นทางการให้กบั
นกัเรียนผู้ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทนุในล าดบัตา่งๆ (วนัอาทิตย์ที่ 6 ตลุาคม 2562) 

 กิจกรรม SEA Learning Camp 2020 คือกิจกรรมที่ทาง SEA จดัให้เฉพาะส าหรับนกัเรียนผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ส าคญัจากผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ SEA Returnee รวมถึงข้อมลู สาระส าคญัจากโครงการ SEA 
นอกจากนีท้างโครงการต้องการให้นกัเรียนได้มีโอกาสในการท าความรู้จกั สร้างความสามคัคี ระหวา่งเครือขา่ย SEA เพื่อ
การปพูืน้ฐานความสมัพนัธ์ทีด่ีระหวา่งนกัเรียนและทางโครงการ (ระยะเวลา 3 วนั 2 คืน/ตา่งจงัหวดั/กลางมีนาคม 2563) 

 การปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง คือการปฐมนิเทศเพื่อเน้นย า้ถงึข้อมลูส าคญัเพื่อการเตรียมพร้อมในด้านตา่งๆก่อนที่
นกัเรียนจะเดินทางเข้าร่วมโครงการท่ีตา่งประเทศ รวมถงึการแนะน าแนวทางการเข้าร่วมโครงการที่ถกูต้อง ระเบียบ
โครงการ และข้อมลูส าคญัตา่งๆ (ระยะเวลา 1 วนั/ปลายเดือนมิถนุายน 2563) 

 

ก าหนดการเดินทางของแต่ละประเทศ 

ก าหนดการเดินทางของแตล่ะประเทศมกัจะอ้างองิกบัชว่งเวลาของการเปิดภาคเรียนแรกของแตล่ะประเทศ นอกจากนัน้ 
ยงัพิจารณาจากก าหนดการของกิจกรรมพเิศษที่อาจจะมขีึน้  เช่น การปฐมนิเทศก่อนการเข้าร่วมโครงการ หรือการจดัการเรียนการ
สอนภาษาในบางกรณีด้วยเช่นกนั  ส าหรับช่วงเวลาของการเดินทางกลบั ทางโครงการจะค านงึถงึก าหนดการปิดภาคเรียนของแตล่ะ
ประเทศเช่นเดยีวกนั โดยปรกติแล้ว นกัเรียนแลกเปลีย่นจะต้องเดนิทางกลบัภายในระยะเวลา 7 วนั หลงัจากที่โรงเรียนปิดภาคเรียน
ที่สอง ซึง่แตล่ะประเทศได้ก าหนดช่วงเวลาของการเข้าร่วมโครงการไว้ ดงันี ้
 

ประเทศ เดินทางไป เดินทางกลับ 
สหรัฐอเมริกา/บราซิล/ออสเตรเลยี/นิวซีแลนด์/เยอรมนี/ 
ฝร่ังเศส/โปรตเุกส/สวีเดน/ฟินแลนด์/อฟัริกาใต้/จีน  

ส.ค. 63 มิ.ย. 64 

อิตาล/ีสเปน ก.ย. 63 ก.ค. 64 
ญ่ีปุ่ น (ม ี2 กลุม่)  มี.ค. 63 หรือ ก.ย. 63 ม.ค. 64 หรือ มิ.ย. 64 

 

การเดินทางไปและกลบัของนกัเรยีนแลกเปล่ียน 

โดยหลกัเกณฑ์สากลของโครงการนกัเรียนแลกเปลีย่นนกัเรียนจะต้องเป็นนกัเรียนที่สามารถเดินทางตามล าพงัจากประเทศ
ไทยไปจนถึงที่หมายปลายทางได้ด้วยตนเอง ซึง่การเดินทางนีถื้อเป็นความรับผิดชอบขัน้พืน้ฐานท่ีนกัเรียนแลกเปลีย่นจะต้องเดินทาง
ได้ด้วยตนเอง อยา่งไรก็ดี นกัเรียนแลกเปลีย่นจะได้รับการอบรม ค าแนะน าในการปฏิบตัิตนระหวา่งการเดินทาง รวมถงึการศกึษา
ข้อมลูเที่ยวบินของตนเองเป็นอยา่งดกี่อนการเดินทางจาก SEA และในบางกรณีนกัเรียนอาจจะได้เดินทางแบบกลุม่ร่วมกบันกัเรียน
แลกเปลีย่นรายอื่นๆพร้อมกนัตามก าหนดการ เช่น ประเทศฝร่ังเศส, เยอรมนี, อิตาล,ี จีน, ญ่ีปุ่ น, อฟัริกาใต้ เป็นต้น 
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