
info@seathailand.org                                                                                           www.seathailand.org  1 

 ระเบยีบการสมคัรสอบชิงทุนโครงการนกัเรียนแลกเปลีย่น   

  Student Exchange Association 
 

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

ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2551 จากกลุม่บคุคลทีเ่ลง็เห็นถงึความส าคญัของการพฒันาเยาวชนไทยดว้ยการศกึษา เรยีนรู ้ ภาษาและ
วฒันธรรมที่ตา่งประเทศ วตัถปุระสงคข์อง SEA คือเพื่อใหเ้ยาวชนไทยพฒันาความรู ้ ความสามารถ ทกัษะการด ารงชีวิต ความ
รบัผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคมดว้ยการเขา้รว่มโครงการและน าสิง่ที่ไดร้บัจากโครงการมาท าประโยชนต์อ่สว่นรวม 
 SEA ยินดีสนบัสนนุการศกึษาดว้ยการมอบทนุโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่นใหก้บัเยาวชนไทยทีม่ีคณุสมบตัถิกูตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑข์องโครงการ โดยทาง SEA พิจารณาจากคณุสมบตัิพืน้ฐาน ความสามารถเชิงวชิาการ ทกัษะในการสือ่สาร 
บคุลกิภาพ ความรบัผิดชอบตอ่ตนเองและผูอ้ื่น และองคป์ระกอบที่เหมาะสมกบัการเป็นตวัแทนนกัเรยีนแลกเปลีย่นจากประเทศไทย 
โดยทางโครงการไดจ้ดัใหม้ีการแขง่ขนัสอบชิงทนุประจ าปีการศกึษา 2563-2564 โดยมีหลกัเกณฑด์งันี ้

 

 

ประเภททนุ SEA 2021 

 ทุนอันดับ 1 - SEA Full Grant         
ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลีย่นเต็มจ านวน จ านวน 1 ทุน  
ผูท้ี่ผา่นการสอบคดัเลอืกคะแนนสงูสดุเป็นอนัดบัท่ี 1 ไดร้บัทนุเต็มจ านวน และไดร้บัสทิธิในการพิจารณาเขา้รว่ม
โครงการในประเทศดงันี ้ สหรฐัอเมรกิา บราซิล เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาล ีสเปน โปรตเุกส ฟินแลนด ์ ญ่ีปุ่ น จีน  และ 
อฟัรกิาใต ้  โดย SEA ยินดเีป็นฝ่ายใหม้อบทนุด าเนินการสนบัสนนุทัง้ในดา้นการจดัท าชดุเอกสาร การจดัหา
ครอบครวัอปุถมัภแ์ละโรงเรยีน การปฐมนเิทศ คา่โครงการทัง้หมด รวมจนถงึ คา่ตั๋วเครือ่งบิน คา่วีซา่ และคา่
ประกนัภยั ตลอดระยะเวลาการเขา้รว่มโครงการ 

 ทุนอันดับ 2 – SEA Half Grant                                                                                                      

ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลีย่นคร่ึงจ านวน จ านวน 1 ทุน  
ผูท้ี่ผา่นการสอบคดัเลอืกไดเ้ป็นอนัดบัท่ี 2  จะไดร้บัทนุครึง่จ านวน โดยที่นกัเรยีนสามารถคดัเลอืกประเทศที่ตอ้งการ
เขา้รว่มโครงการตามที่โครงการก าหนดให ้โดยผูท้ี่ไดร้บัทนุนีจ้ะไดร้บัทนุสมทบจาก SEA จ านวนกึ่งหนึง่หกัออกจาก              
คา่โครงการของประเทศที่นกัเรยีนตดัสนิใจรบัทนุ  

 ทุนสมทบส าหรับบุตรข้าราชการ 30,000 บาท จ านวน 3 ทุน  
ผูท้ี่ผา่นการสอบคดัเลอืกและเป็นบตุรขา้ราชการ และด าเนินการลงทะเบียนเป็น 3 อนัดบัแรก ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด โดยผูไ้ดร้บัทนุไดร้บัสทิธิในการคดัเลอืกประเทศไดต้ามยอดคงเหลอืของแตล่ะประเทศตามล าดบั  

 ทุนสมทบเต็มจ านวน จ านวนกว่า 50 ทุน 
 ผูท้ี่สอบผา่นการสอบคดัเลอืกและมีคณุสมบตัิผา่นเกณฑแ์ละไดร้บัสทิธิในการเขา้รว่มโครงการในประเทศตา่งๆ 
ดว้ยทนุสมทบเต็มจ านวนของตนเอง  โดยผูไ้ดร้บัทนุสามารถพิจารณาเขา้รว่มโครงการคดัเลอืกประเทศไดต้าม
จ านวนคงเหลอืของแตล่ะประเทศตามล าดบักอ่นหลงั  

 

 

 

ประเทศท่ีโครงการเปิดรบัสมคัร 

สหรฐัอเมรกิา บราซิล ออสเตรเลยี นิวซีแลนด ์เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาล ีสเปน โปรตเุกส ฟินแลนด ์ญ่ีปุ่ น จีน และ อฟัรกิาใต ้
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คณุสมบติัของผ ูส้มคัร 

 สญัชาติไทย และมีอายรุะหวา่ง 14 - 17 ปี 

 มีภมูิล  าเนาตามทะเบยีนบา้นอยูใ่นประเทศไทย และไดร้บัสทิธิครอบครองบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดินทาง  
ประเทศไทยอยา่งถกูตอ้ง 

 เป็นนกัเรยีนทีก่  าลงัศกึษาอยูร่ะหวา่งชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 - 5 โดยศกึษาอยูใ่นโรงเรยีนที่อยูภ่ายใตก้ารรบัรองของ
กระทรวงศกึษาธิการ ทัง้ในขณะที่สมคัรและระหวา่งการเขา้รว่มโครงการ 

 มีผลการเรยีนในชว่ง 3 ปีการศกึษาลา่สดุอยูใ่นระดบัคา่เฉลีย่สะสม (Grade Point Average) 2.50 ขึน้ไป 

 ไมเ่คยไดร้บัผลการเรยีนในระดบัคะแนน 0 (F) หรอื 1 (D) ในชว่ง 2 ปีการศกึษาหลงัสดุ 

 เป็นนกัเรยีนทีม่ีความประพฤติด ีบคุลกิภาพดี สขุภาพจิตดี มีความรบัผิดชอบ วฒุิภาวะทางอารมณด์ี 

 เป็นนกัเรยีนทีม่ีสขุภาพพลานามยัสมบรูณ ์แข็งแรง ไมม่ีโรคประจ าตวั โรคเรือ้รงั หรอืโรคติดตอ่ 

 สามารถยอมรบัและปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ของโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่นได ้

 ไดร้บัความสนบัสนนุท่ีดีจากผูป้กครองในการใหเ้ขา้รว่มโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่น 
 

วิธีการสมคัร 

 ผูส้มคัรด าเนินการสมคัรออนไลนท์ี่เว็บไซต ์www.seathailand.org กรอกขอ้มลูใหถ้กูตอ้งตามขัน้ตอนในเว็บไซต ์

 ผูส้มคัรดาวนโ์หลดใบสมคัรสอบชิงทนุ SEA 2021 ไดจ้าก เว็บไซต ์ www.seathailand.org  หรอืรอ้งขอใบสมคัรจาก
อาจารยอ์าสา SEA  

 ผูส้มคัรแนบรูปถ่ายนกัเรยีนตามที่ก าหนดและกรอกขอ้มลูลงในใบสมคัรพรอ้มลงลายเซ็นรบัรองอยา่งถกูตอ้งสมบรูณ ์

 ผูส้มคัรช าระเงินคา่สมคัร 200 บาท โดยการโอนเงินมาที่ธนาคาร ไทยพาณิชย ์สาขา เดอะครสิตลั พารค์      
                ช่ือบญัชี หา้งหุน้สว่นจ ากดั สติวเดนท ์เอ็กซเ์ชนจ ์แอสโซซิเอชั่น เลขที่ 407 907 7347   หรอืทางอาจารยอ์าสา SEA  

 ผูส้มคัรสง่ใบสมคัรและส าเนาใบโอนเงินมาที่ SEA ที่ Fax หมายเลข 02 907 7768 หรอืทีอ่ีเมล ์info@seathailand.org     
หรอืสง่ไปรษณียด์ว่นพิเศษ EMS มาตามที่อยูข่อง SEA หรอืสง่มอบเอกสารผา่นทางอาจารยอ์าสา SEA 

 วันปิดรับสมัครสอบชิงทุนคือวันที่ 5 สิงหาคม 2563 

 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบนหน้าเว็บไซตวั์นที ่10 สิงหาคม 2563 

 วันสอบชิงทุนคือวันอาทติยท์ี ่16 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00 – 12:00 น. ระบบสอบออนไลน ์
 

ปฏิทินการสอบชิงทนุ SEA 2021 

15 มิถนุายน – 5 สงิหาคม การเปิดรบัสมคัรสอบชิงทนุ (นกัเรยีนตอ้งสง่ใบสมคัรถงึ SEA ก่อน 5 สงิหาคม) 
วนัจนัทรท์ี่ 10 สงิหาคม การประกาศรายช่ือผูม้ีสทิธิสอบชิงทนุบนหนา้เว็บไซต ์ www.seathailand.org 
วนัอาทิตยท์ี่ 16 สงิหาคม วนัสอบชิงทนุพรอ้มกนัทั่วประเทศ ตัง้แตเ่วลา 10.00 – 12.00 น. ระบบการสอบออนไลน ์
วนัเสาร ์ที ่22 สงิหาคม การประกาศรายช่ือผูม้ีสทิธิสอบสมัภาษณชิ์งทนุ (กลุม่ 1) และผูส้อบผา่นทนุสมทบ (กลุม่ 2) 
วนัอาทิตยท์ี่ 22 สงิหาคม ผูส้อบผา่นทนุสมทบสามารถเริม่ตน้ลงทะเบียนเขา้รว่มโครงการดว้ยทนุสมทบตนเอง 
วนัอาทิตยท์ี ่30 สงิหาคม การสอบสมัภาษณชิ์งทนุ (ส าหรบัผูท้ี่ไดค้ะแนนสงูสดุ 16 ทา่น/กลุม่ 1) ที่กรุงเทพฯ 
วนัพธุที ่2 กนัยายน วนัประกาศรายช่ือผูไ้ดร้บัทนุบนหนา้เว็บไซต ์ www.seathailand.org  
วนัพธุที ่30 กนัยายน การปิดรบัการลงทะเบยีน 
วนัอาทิตยท์ี ่4 ตลุาคม การปฐมนเิทศโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่น SEA 2021 (การมอบทนุ SEA อยา่งเป็นทางการ) 
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หลกัเกณฑใ์นการแบ่งกล ุม่นกัเรยีน 
 โดยหลกัการแลว้ ทาง SEA จะพิจารณาการแบง่กลุม่นกัเรยีนจากผลคะแนนสอบภาษาองักฤษของ SEA ประกอบกบั
ขอ้มลูผลการเรยีนจากคา่เฉลีย่ Grade Point Average ตามที่นกัเรยีนแจง้ขอ้มลูตามขอ้เท็จจรงิมาในใบสมคัรประกอบกนัเป็นส าคญั 
โดยนกัเรยีนในกลุม่ 1 จะถือเป็นนกัเรยีนที่ไดค้ะแนนดีที่สดุจ านวน 16 คนจากทั่วประเทศ สว่นนกัเรยีนกลุม่ 2 เป็นนกัเรยีนที่สอบ
ผา่นเกณฑแ์ละไดร้บัคะแนนในเกณฑด์ีจนถึงดีมาก และกลุม่ 3 เป็นนกัเรยีนที่สอบผา่นเกณฑแ์ละไดร้บัคะแนนปานกลาง ส าหรบั
นกัเรยีนที่สอบไมผ่า่น ทาง SEA จะไมป่ระกาศรายช่ือ ทัง้นีท้างโครงการจะประมวลคะแนนคา่เฉลีย่กลาง (คา่ Mean) เพื่อเป็น
คะแนนกลางในการก าหนดการสอบผา่นก่อนและจดัการแบง่กลุม่นกัเรยีนออกเป็น 3 กลุม่ตามที่ระบตุอ่ไป 
 

 

กลุ่ม 1 ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณช์ิงทุน หมายถงึนกัเรยีนผูท้ี่ไดร้บัผลคะแนนสงูสดุ 16 ล  าดบัจากผลการประเมินทั่วประเทศ 
จากชดุขอ้สอบ SEA นกัเรยีนกลุม่นีจ้ะไดร้บัสทิธิในการเขา้สอบสมัภาษณก์บัคณะกรรมการ SEA เพื่อใหค้ณะกรรมการได้
พิจารณาคณุสมบตัิและองคป์ระกอบที่เหมาะสมของนกัเรยีนแตล่ะคนในดา้นตา่งๆเพิ่มเติม เพือ่การประเมินผลการจดัล าดบั
นกัเรยีนที่สมควรไดร้บัทนุ SEA 2021 ในล าดบัตา่งๆตอ่ไป ภายหลงัจากที่ SEA ไดส้อบสมัภาษณน์กัเรยีนกลุม่ที่ 1 แลว้เสรจ็ ทาง
คณะกรรมการจะประมวลผลคะแนนทัง้หมดของนกัเรยีนในกลุม่นีแ้ละพิจารณาประเมินล าดบันกัเรยีนที่ไดร้บัทนุ SEA 2021 
และประกาศรายช่ือตามก าหนดการท่ีระบไุวต้่อไป     ส  าหรบันกัเรยีนผูท้ี่อยูใ่นกลุม่ 1 แตไ่มไ่ดร้บัการพิจารณารบัทนุอนัดบัท่ี 1 
และ 2 ยอ่มถือวา่เป็นนกัเรยีนดีเดน่ท่ีสามารถเขา้รว่มโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่น SEA ไดด้ว้ยทนุสมทบของตนเองตอ่ไปเช่นกนั 
และสามารถมีสทิธิในการลงทะเบียนไดท้นัทีภายหลงัวนัประกาศรายช่ือแบง่กลุม่ก่อนหนา้การสอบสมัภาษณไ์ด ้ 

 
 

กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ผู้มีสิทธิเขา้ร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนดว้ยทุนสมทบ หมายถงึ กลุม่นกัเรยีนที่สามารถท า
คะแนนผา่นเกณฑก์ารประเมินจากชดุขอ้สอบภาษาองักฤษของ SEA โดยสง่ผลใหน้กัเรยีนในกลุม่นีไ้ดร้บัสทิธิในการพิจารณาเขา้
รว่มโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่น SEA และสามารถพจิารณาคดัเลอืกประเทศในการเขา้รว่มโครงการไดโ้ดยอิสระตามหลกัเกณฑ์
ของโครงการ นกัเรยีนในกลุม่นีส้ามารถเริม่ตน้ลงทะเบยีนเพื่อขอยืนยนัการเขา้รว่มโครงการดว้ยทนุสมทบของตนเองไดต้ัง้แตว่นั
เสารท์ี ่22 กรกฎาคมเป็นตน้ไป 

 
 

 ส าหรบัขอ้แตกตา่งระหวา่งนกัเรยีนในกลุม่  2 และกลุม่ 3 ก็คือ นกัเรยีนในกลุม่ 2 จะถือวา่เป็นนกัเรยีนที่ท าคะแนนไดด้แีละ
ไดร้บัสทิธิในการลงทะเบียนเขา้รว่มโครงการไดใ้นทกุประเทศ เช่นเดียวกนักบันกัเรยีนในกลุม่ 3 ที่เป็นนกัเรยีนที่สอบผา่นและ
สามารถลงทะเบียนเขา้รว่มโครงการในทกุประเทศเช่นกนั ยกเวน้ประเทศสหรฐัอเมรกิาเทา่นัน้ ทัง้นีเ้นื่องจากเหตผุลที่วา่ทางโครงการ
ไดเ้นน้ความส าคญัดา้นความสามารถดา้นภาษาองักฤษของนกัเรยีนที่จะเขา้รว่มโครงการท่ีประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นหลกั 
 

การลงทะเบียนเขา้รว่มโครงการ (22 สิงหาคม 2563 – 30 กนัยายน 2563) 

หลงัจากที ่ SEA ไดพ้ิจารณาแบง่กลุม่นกัเรยีนที่มีสทิธิเขา้รว่มโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่นตามคุณสมบตัิโดยการประกาศ
รายช่ือนกัเรยีนทัง้กลุม่ 1 กลุม่ 2 และกลุม่ 3 แลว้นัน้ หากนกัเรยีนมีความประสงคท์ีจ่ะเขา้รว่มโครงการดว้ยทนุสมทบของตนเอง  
นกัเรยีนและผูป้กครองสามารถยนืยนัการเขา้รว่มโครงการไดโ้ดยการใชส้ทิธิลงทะเบียนตามที่ระบ ุ  โดยการคดัเลอืกและตรวจสอบ
ยอดคงเหลอืของประเทศที่ตอ้งการเขา้รว่มโครงการและกรอกขอ้มลูลงในใบลงทะเบียนพรอ้มช าระเงินคา่ลงทะเบียนจ านวน  30,000 
บาท  ทัง้นี ้หลงัจากที่ SEA ไดร้บัการยืนยนัทัง้ทางเอกสารและคา่ลงทะเบยีนแลว้    SEA จะออกเอกสารตอบรบัการลงทะเบียนเพือ่
การเขา้รว่มโครงการและจดัสง่ชดุเอกสารใบสมคัรตา่งประเทศ Application Form ใหน้กัเรยีนด าเนินการจดัท าตามล าดบั  ทัง้นี ้SEA 
ขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณาตอบรบัการเขา้รว่มโครงการในแตล่ะประเทศของนกัเรยีนโดยยดึถือล าดบัการลงทะเบียนเป็นส าคญั 
และเพื่อความมั่นใจในการท่ีจะไดเ้ขา้รว่มโครงการในประเทศที่นกัเรยีนตอ้งการ ทาง SEA ขอแนะน าใหต้ดิตอ่มายงัทีมงาน SEA ที่

หมายเลข 02-907-7767 หรอื SEA Hotline 089-895-5759 เพื่อความแนใ่จก่อนการตดัสนิใจลงทะเบียน  
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จ านวนทนุท่ีเปิดรบัสมคัรของแต่ละประเทศ 

 แตล่ะองคก์รผูส้นบัสนนุการใหท้นุโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่นในแตล่ะประเทศ ไดก้ าหนดจ านวนนกัเรยีนที่ทางองคก์รจะ
สามารถตอบรบันกัเรยีนจากประเทศตา่งๆได ้  ทัง้นี ้ แตล่ะองคก์รจะค านงึถงึความสมดลุของทัง้จ านวนครอบครวัอปุถมัภ ์ จ านวน
โรงเรยีนในเครอืขา่ย และนโยบายจากภาครฐับาลของแตล่ะประเทศเป็นส าคญั โดยแตล่ะประเทศ จะก าหนดตามความสมดลุของทัง้
จ านวนนกัเรยีนทีต่อ้งการเขา้รว่มโครงการ กบัจ านวนผูร้บันกัเรยีน (ครอบครวัอปุถมัภแ์ละโรงเรยีน) ใหเ้ทา่เทยีมกนัมากที่สดุเทา่ที่จะ
ท าได ้  และยงัตอ้งค านงึถึงคณุภาพของโครงการและความสะดวกตอ่การจดัการในดา้นตา่งๆ อีกดว้ย   ดงันัน้  จึงเป็นสาเหตหุลกัที่
ท  าใหแ้ตล่ะประเทศมคีวามจ าเป็นตอ้งจ ากดัจ านวนนกัเรยีนที่ตอ้งการเขา้รว่มโครงการตามเหตผุลขา้งตน้   
 ทนุ SEA 2021 เปิดรบัสมคัรใหน้กัเรยีนที่สนใจเขา้รว่มโครงการในประเทศดงันี ้ สหรฐัอเมรกิา บราซิล ออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด ์เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาล ีฟินแลนด ์สเปน โปรตเุกส ญ่ีปุ่ น จีน และ อฟัรกิาใต ้ โดยมีรายละเอียดตามตารางดงัทีร่ะบตุอ่ไป 
 

ค่าโครงการทนุสมทบของแต่ละประเทศ 

 ในการด าเนินการโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่นแมว้า่ทางโครงการจะไดร้บัการสนบัสนุนจากภาครฐับาลในประเทศตา่งๆ
รวมถงึการจดัใหม้ีครอบครวัอปุถมัภอ์าสาสมคัรที่ยินดีตอ้นรบันกัเรยีนเขา้สูค่วามดแูลของตนตลอดระยะเวลาโครงการ อยา่งไรก็ดี
กระบวนการด าเนินการโครงการยอ่มจะไดร้บัความสนบัสนนุจากปัจจยัซึง่ถือเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามขัน้ตอนตา่งๆซึง่
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการจดัการโครงการยอ่มมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ    ซึง่โดยหลกัเกณฑแ์ลว้ คา่โครงการเหลา่นี ้
ทางองคก์รไดน้ าไปจดัสรรและกระจายเพื่อการพฒันาจดัการโครงการตามกระบวนการตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นการพฒันาดา้นบคุลากร 
การอบรม การจดัการบรหิารองคก์รผูจ้ดัการทนุโครงการ การพฒันาเทคโนโลยีการสือ่สาร การเดินทาง การติดตอ่สือ่สาร สือ่โครงการ 
การจดัการะบบขอ้มลู ระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ เป็นตน้ ทัง้นี ้ SEA และองคก์รเครอืขา่ยตา่งประเทศทั่วโลกตา่งเลง็เหน็ถึง
ความส าคญัของผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของโลก และความส าคญัการศกึษาอยา่งที่สดุ ดงันัน้ โครงการจึงพยายามอยา่งยิ่งใน
การลดคา่ใชจ้า่ยและพิจารณาคา่โครงการของแตล่ะประเทศตามจ านวนนกัเรยีนทีเ่ปิดรบัสมคัร ดงันี  ้
 

ประเทศ จ านวนทุน ค่าโครงการ (บาท) 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา Visa J1 (GPA 2.80 ขึน้ไป/ไมเ่คยไดร้บัเกรด 0-1.5) 30 ทนุ 420,000 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา Visa F1 (GPA 2.50 ขึน้ไป/อายไุมเ่กิน 19) 2 ทนุ 700,000 
ประเทศบราซิล 2 ทนุ 420,000 
ประเทศออสเตรเลยี (Classic Program ทั่วประเทศ) 1 ทนุ 460,000 
ประเทศนิวซีแลนด ์ 1 ทนุ 460,000 
ประเทศเยอรมนี  (ปฐมนเิทศตอ้นรบัและการสอนภาษาเยอรมนั 12 วนั) 10 ทนุ 460,000 
ประเทศฝรั่งเศส  (ปฐมนิเทศที่กรุงปารสี 7 วนั) 5 ทนุ 440,000 
ประเทศฟินแลนด ์ 5 ทนุ 440,000 
ประเทศอิตาล ี(ปฐมนเิทศที่เมืองมิลาน 2 วนั) 5 ทนุ 360,000 
ประเทศสเปน 2 ทนุ 450,000 
ประเทศโปรตเุกส 2 ทนุ 450,000 
ประเทศญ่ีปุ่ น  (ปฐมนเิทศที่กรุงโตเกียว 4 วนั/รบัสมคัรเฉพาะนกัเรยีนหญิง) 3 ทนุ 420,000 
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน (หอพกัโรงเรยีนทีก่รุงปักก่ิง) 2 ทนุ 420,000 
ประเทศอฟัรกิาใต ้ 5 ทนุ 400,000 
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ค่าโครงการตามท่ีระบน้ีุรวมถึง 

1. การจดัการดา้นเอกสาร การจดัสง่ชดุ Application Form ระหวา่งประเทศ 
2. การจดัหาครอบครวัอปุถมัภอ์าสาสมคัรที่มีคณุสมบตัิถกูตอ้งใหก้บันกัเรยีน 
3. การจดัหาโรงเรยีนรฐับาลใหน้กัเรยีนไดเ้ขา้เรยีนอยา่งถกูตอ้งตามระเบียบวซีา่นกัเรยีนแลกเปลีย่น 
4. การประสานงานดา้นขอ้มลู การใหค้  าปรกึษา การบรกิาร การใหค้วามดแูลและชว่ยเหลอืแกไ้ขปัญหาตา่งๆ  
5. การจดัปฐมนเิทศตา่งๆ  การปฐมนิเทศทนุโครงการ กิจกรรม SEA Learning Camp และการปฐมนเิทศก่อนออกเดินทาง 
6. การใหค้วามชว่ยเหลอืและบรกิารในการสมคัรและประสานงานใหน้กัเรยีนไดร้บัวซีา่นกัเรยีนเพื่อการเดินทาง 
7. ความคุม้ครองประกนัภยันกัเรยีน (ครอบคลมุเต็มรูปแบบ Full Coverage ทัง้กรณีสขุภาพ/รา่งกาย/อบุตัิเหต)ุ 
8. การบรกิารจดัสง่นกัเรยีนและช่วยเหลอื Check in ที่สนามบินสวุรรณภมูิ 
9. การจดัการดา้นคา่ธรรมเนียมวีซา่นกัเรยีนและเปลีย่น 
10. การจดัการดา้นตั๋วเครือ่งบิน ขาไปและขากลบั  
11. การไดร้บัผลติภณัฑแ์ละของที่ระลกึตา่งๆจาก SEA 

 

 

การช าระเงินค่าโครงการ 

SEA ไดจ้ดัสรรการช าระเงินคา่โครงการโดยแบง่ออกเป็น 4 งวดตามความเหมาะสมดงันี ้
 

งวด ก าหนดการ การด าเนินการ จ านวนเงนิ (บาท) 
1 ตัง้แต ่22 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2563 การลงทะเบยีนยืนยนัการเขา้รว่มโครงการ 

(SEA ขอสงวนสทิธิในการคืนเงินงวดที่ 1 ทกุกรณี) 
30,000 

2 1 ธนัวาคม 2563 การจดัสง่ชดุเอกสารตา่งประเทศ  120,000 
3 1 กมุภาพนัธ ์2564 การจดัหาครอบครวัอปุถมัภแ์ละโรงเรยีน    150,000 
4 1 เมษายน 2564 คา่โครงการในสว่นท่ีเหลอื  (แลว้แตก่รณี) 

 

 

การปฐมนิเทศโครงการนกัเรยีนแลกเปล่ียน SEA 
 SEA ไดจ้ดัใหม้กีารปฐมนิเทศและการจดักิจกรรมตา่งๆใหก้บัผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัทราบขอ้มลูที่ส  าคญัตา่งๆ เพื่อการ
เตรยีมความพรอ้มการการเดินทางเขา้รว่มโครงการโดยทางโครงการไดก้ าหนดใหม้ีการปฐมนเิทศใหก้บัผูเ้ขา้รว่มโครงการไวด้งันี  ้

 การปฐมนิเทศทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน คือการปฐมนเิทศเพื่อใหข้อ้มลูที่เป็นแนวทางโครงการนกัเรยีน
แลกเปลีย่น การอธิบายและชีแ้จงการด าเนินการโครงการ รวมถึงการมอบทนุ SEA อยา่งเป็นทางการใหก้บันกัเรยีนผูท้ี่
ไดร้บัการพิจารณาไดร้บัทนุในล าดบัตา่งๆ (วนัอาทิตยท์ี่ 4 ตลุาคม 2563) 

 กิจกรรม SEA Learning Camp คือกิจกรรมที่ทาง SEA จดัใหเ้ฉพาะส าหรบันกัเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัการถา่ยทอด
ประสบการณท์ี่ส  าคญัจากผูท้ีเ่คยเขา้รว่มโครงการ SEA Returnee รวมถึงขอ้มลู สาระส าคญัจากโครงการ SEA นอกจากนี ้
ทางโครงการตอ้งการใหน้กัเรยีนไดม้ีโอกาสในการท าความรูจ้กั สรา้งความสามคัคี ระหวา่งเครอืขา่ย SEA เพื่อการปู
พืน้ฐานความสมัพนัธท์ี่ดีระหวา่งนกัเรยีนและทางโครงการ (ระยะเวลา 3 วนั 2 คืน/ตา่งจงัหวดั/กลางมีนาคม 2564) 

 การปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง คือการปฐมนิเทศเพื่อเนน้ย า้ถงึขอ้มลูส าคญัเพื่อการเตรยีมพรอ้มในดา้นตา่งๆก่อนที่
นกัเรยีนจะเดินทางเขา้รว่มโครงการท่ีตา่งประเทศ รวมถงึการแนะน าแนวทางการเขา้รว่มโครงการที่ถกูตอ้ง ระเบียบ
โครงการ และขอ้มลูส าคญัตา่งๆ (ระยะเวลา 1 วนั/ปลายเดือนมิถนุายน 2564) 
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ก าหนดการเดินทางของแต่ละประเทศ 

ก าหนดการเดินทางของแตล่ะประเทศมกัจะอา้งองิกบัชว่งเวลาของการเปิดภาคเรยีนแรกของแตล่ะประเทศ นอกจากนัน้ 
ยงัพิจารณาจากก าหนดการของกิจกรรมพเิศษที่อาจจะมขีึน้  เช่น การปฐมนิเทศก่อนการเขา้รว่มโครงการ หรอืการจดัการเรยีนการ
สอนภาษาในบางกรณีดว้ยเช่นกนั  ส  าหรบัช่วงเวลาของการเดินทางกลบั ทางโครงการจะค านงึถงึก าหนดการปิดภาคเรยีนของแตล่ะ
ประเทศเช่นเดยีวกนั โดยปรกติแลว้ นกัเรยีนแลกเปลีย่นจะตอ้งเดนิทางกลบัภายในระยะเวลา 7 วนั หลงัจากที่โรงเรยีนปิดภาคเรยีน
ที่สอง ซึง่แตล่ะประเทศไดก้ าหนดช่วงเวลาของการเขา้รว่มโครงการไว ้ดงันี ้
 

ประเทศ เดินทางไป เดินทางกลับ 
สหรฐัอเมรกิา/บราซิล/ออสเตรเลยี/นิวซีแลนด/์เยอรมนี/ 
ฝรั่งเศส/โปรตเุกส/ฟินแลนด/์อฟัรกิาใต/้จีน  

ส.ค. 64 มิ.ย. 65 

อิตาล/ีสเปน ก.ย. 64 ก.ค. 65 
ญ่ีปุ่ น (ม ี2 กลุม่)  มี.ค. 64 หรอื ส.ค. 64 ม.ค. 65 หรอื มิ.ย. 65 

 

การเดินทางไปและกลบัของนกัเรยีนแลกเปล่ียน 

โดยหลกัเกณฑส์ากลของโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่นนกัเรยีนจะตอ้งเป็นนกัเรยีนที่สามารถเดินทางตามล าพงัจากประเทศ
ไทยไปจนถึงที่หมายปลายทางไดด้ว้ยตนเอง ซึง่การเดินทางนีถื้อเป็นความรบัผิดชอบขัน้พืน้ฐานท่ีนกัเรยีนแลกเปลีย่นจะตอ้งเดินทาง
ไดด้ว้ยตนเอง อยา่งไรก็ดี นกัเรยีนแลกเปลีย่นจะไดร้บัการอบรม ค าแนะน าในการปฏิบตัิตนระหวา่งการเดินทาง รวมถงึการศกึษา
ขอ้มลูเที่ยวบินของตนเองเป็นอยา่งดกี่อนการเดินทางจาก SEA และในบางกรณีนกัเรยีนอาจจะไดเ้ดินทางแบบกลุม่รว่มกบันกัเรยีน
แลกเปลีย่นรายอื่นๆพรอ้มกนัตามก าหนดการ เช่น ประเทศฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาล,ี จีน, ญ่ีปุ่ น, อฟัรกิาใต ้เป็นตน้ 
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