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  ระเบียบการ SEA 2023 รุ่น SEA 16  

  Student Exchange Association 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Student Exchange Association (SEA) คอืองคก์รเอกชนด ำเนินกิจกำรโครงกำรศกึษำแลกเปล่ียนวฒันธรรมก่อตัง้ขึน้เมื่อ

ปี พ.ศ. 2551 จำกกลุ่มบคุคลที่เล็งเห็นถงึควำมส ำคญัของกำรพฒันำเยำวชนไทยดว้ยกำรศกึษำ เรยีนรู ้ ภำษำและวฒันธรรมที่
ต่ำงประเทศ วตัถปุระสงคข์อง SEA คือเพื่อใหเ้ยำวชนไทยพฒันำควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ทกัษะกำรด ำรงชีวิต ควำมรบัผิดชอบต่อ
ตนเองและสงัคมดว้ยกำรเขำ้รว่มโครงกำรและน ำส่ิงที่ไดร้บัจำกโครงกำรมำท ำประโยชนต์่อส่วนรวม 
 SEA ยินดีสนบัสนนุกำรศกึษำดว้ยกำรด ำเนินกำรโครงกำรนกัเรียนแลกเปล่ียนใหก้บัเยำวชนไทยที่มีคณุสมบตัถิกูตอ้ง
เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องโครงกำร โดยทำง SEA พิจำรณำจำกคณุสมบตัิพืน้ฐำน ควำมสำมำรถเชงิวชิำกำร ทกัษะในกำรส่ือสำร 
บคุลิกภำพ ควำมรบัผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ื่น และองคป์ระกอบที่เหมำะสมกบักำรเป็นตวัแทนนกัเรียนแลกเปล่ียนจำกประเทศไทย 
โดยทำงโครงกำรไดจ้ดัใหม้ีกำรสอบคดัเลือกประจ ำปีกำรศกึษำ 2566-2567 โดยมีหลกัเกณฑด์งันี ้

 

 

ประเภททุน SEA 2023 

• ทุนสมทบเตม็จ ำนวน จ ำนวนกว่ำ 50 ทุน 9 ประเทศ 
นักเรยีนทีส่อบผ่านการสอบคดัเลอืกและมคีุณสมบตัผิ่านเกณฑแ์ละไดร้บัสทิธใินการเขา้ร่วมโครงการในประเทศ
ต่างๆ ดว้ยทุนสมทบเตม็จ านวนของตนเอง  ซึง่นักเรยีนสามารถพจิารณาเขา้ร่วมโครงการดว้ยการคดัเลอืก
ประเทศไดโ้ดยอสิระ ตามจ านวนทุนของแต่ละประเทศ ตามล าดบัการลงทะเบยีนก่อนหลงัจากทางฝ่ายนักเรยีน  

• ทุน SEA Early Bird มูลค่ำทุนละ 20,000 บำท 
     นักเรยีนทีส่อบผ่านการสอบคดัเลอืกและมคีุณสมบตัผิ่านเกณฑ์และไดร้บัสทิธใินการเขา้ร่วมโครงการในประเทศ

ต่างๆดว้ยทุนสมทบของตนเอง และด าเนินการลงทะเบยีนยนืยนัการเขา้ร่วมโครงการตัง้แต่วนัประกาศผลสอบ
ระหว่าง วนัที ่25 สงิหาคม 2565 จนถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2565 โดยลกัษณะของทุน SEA Early Bird นี้จะเป็น
ในรปูแบบสว่นลดของค่าโครงการตามประเทศทีน่ักเรยีนลงทะเบยีนเขา้ร่วมโครงการและจะถูกน าไปหกัในการ
ช าระเงนิค่าโครงการในงวดสุดทา้ย 

 

 

คณุสมบติัพ้ืนฐานของผ ูส้มคัร 

• สญัชำติไทย และมีอำยรุะหว่ำง 14 - 17 ปี 

• มีภมูิล ำเนำตำมทะเบยีนบำ้นอยูใ่นประเทศไทย และไดร้บัสิทธิครอบครองบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือหนงัสือเดินทำง  
ประเทศไทยอยำ่งถกูตอ้ง 

• เป็นนกัเรียนท่ีก ำลงัศกึษำอยู่ระหว่ำงชัน้มธัยมศกึษำปีที่ 3 - 5 โดยศกึษำอยูใ่นโรงเรียนที่อยู่ภำยใตก้ำรรบัรองของ
กระทรวงศกึษำธิกำร ทัง้ในขณะที่สมคัรและระหว่ำงกำรเขำ้รว่มโครงกำร 

• มีผลกำรเรียนในชว่ง 3 ปีกำรศกึษำล่ำสดุอยู่ในระดบัค่ำเฉล่ียสะสม (Grade Point Average) 2.50 ขึน้ไป 

• ไม่เคยไดร้บัผลกำรเรียนในระดบัคะแนน 0 (F) หรือ 1 (D) ในชว่ง 2 หรือ 3 ปีกำรศกึษำหลงัสดุ 

• เป็นนกัเรียนท่ีมีควำมประพฤติดี บคุลิกภำพดี สขุภำพจิตดี มีควำมรบัผิดชอบ วฒุิภำวะทำงอำรมณด์ี 

• เป็นนกัเรียนท่ีมีสขุภำพพลำนำมยัสมบรูณ ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจ ำตวั โรคเรือ้รงั หรือโรคติดต่อ 

• สำมำรถยอมรบัและปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ ของโครงกำรนกัเรยีนแลกเปล่ียนได ้

• ไดร้บัควำมสนบัสนนุท่ีดีจำกผูป้กครองในกำรใหเ้ขำ้รว่มโครงกำร 
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คณุสมบติัดา้นภาษา 

 โดยทั่วไปนกัเรียนท่ีจะสำมำรถเขำ้รว่มโครงกำรนกัเรียนแลกเปล่ียนไดน้ัน้ ควรเป็นนกัเรียนท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้
ภำษำองักฤษทัง้ในเชิงวิชำกำรและกำรส่ือสำรท่ีอยู่ในระดบัปำนกลำงขึน้ไป ทัง้นี ้ ทำงโครงกำรสำมำรถตรวจสอบคณุสมบตัิพืน้ฐำน
ของนกัเรยีนไดจ้ำกกำรสอบวดัระดบัควำมสำมำรถภำษำองักฤษจำกชดุขอ้สอบของ SEA หรือชดุขอ้สอบวดัระดบัภำษำองักฤษจำก
สถำบนัอื่น รวมไปถึงกำรพิจำรณำเบือ้งตน้จำกระดบัผลกำรเรียนที่นกัเรียนไดร้บัมำจำกโรงเรยีนตน้สงักดัที่ไทยของนกัเรียนไดเ้ช่นกนั  

อย่ำงไรกด็ีก่อนท่ีนกัเรียนจะเขำ้รว่มโครงกำร นกัเรียนควรทรำบดว้ยว่ำในแต่ละประเทศที่ไม่ไดใ้ชภ้ำษำองักฤษเป็น
ภำษำกลำงในกำรส่ือสำร ย่อมจะใชภ้ำษำของประเทศนัน้ๆเป็นเครื่องมือในกำรส่ือสำร เช่นประเทศอิตำลี ประเทศฟินแลนด ์ประเทศ
โปรตเุกส ประเทศสเปน และยิง่ส ำคญัไปกวำ่นัน้ในบำงประเทศเช่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศญ่ีปุ่ น ไดก้ ำหนดให้
นกัเรียนที่จะเขำ้รว่มโครงกำรท่ีประเทศเหล่ำนี ้ตอ้งเคยผ่ำนกำรเรียนกำรสอน กำรเตรียมควำมพรอ้มในดำ้นพืน้ฐำนภำษำมำก่อนกำร
เดินทำงมำกกว่ำ 1 ปีขึน้ไปอีกดว้ย ฉะนัน้ คณุสมบตัิพืน้ฐำนทำงภำษำต่ำงประเทศที่นกัเรยีนมีอยู่กอ่นกำรเขำ้รว่มโครงกำรจรงินัน้ จงึ
เป็นส่ิงที่นกัเรียนและท่ำนผูป้กครองควรตระหนกัถงึคณุสมบตัินี ้ และทำงนกัเรียนควรเป็นฝ่ำยศกึษำหำควำมรูเ้พื่อกำรพฒันำทกัษะ
ควำมสำมำรถทำงภำษำนัน้ๆก่อนกำรเดินทำงจรงิ เพื่อประโยชนข์องกำรเขำ้รว่มโครงกำรดว้ยควำมส ำเรจ็ในอนำคตต่อไป 
 

ประเทศท่ีโครงการเปิดรบัสมคัร 

สหรฐัอเมรกิำ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตำลี สเปน โปรตเุกส ฟินแลนด ์ญ่ีปุ่ น และ อฟัรกิำใต ้
 

วิธีการสมคัร 

• ผูส้มคัรด ำเนินกำรสมคัรออนไลนท์ี่เว็บไซต ์www.seathailand.org กรอกขอ้มลูใหถ้กูตอ้งตำมขัน้ตอนบนหนำ้เว็บไซต ์

• ผูส้มคัรดำวนโ์หลดใบสมคัรสอบชิงทุน SEA 2023 ในรูปแบบ PDF File จำก เว็บไซต ์ www.seathailand.org   

• ผูส้มคัรแนบรูปถ่ำยนกัเรียนตำมที่ก ำหนดและกรอกขอ้มลูลงในใบสมคัรพรอ้มลงลำยเซ็นรบัรองอย่ำงถกูตอ้งสมบรูณ ์

• สมคัรฟรี ไม่ตอ้งช ำระเงินคำ่สมคัรแต่อย่ำงใดทัง้สิน้ 

• ผูส้มคัรส่งใบสมคัรมำที่ SEA ที่อเีมล ์info@seathailand.org หรือที่ Fax หมำยเลข 02 907 7768 หรือส่งไปรษณียด์่วน 
EMS มำตำมที่อยู่ของ SEA หรือส่งมอบเอกสำรผ่ำนทำงอำจำรยอ์ำสำ SEA ภำยในวนัท่ี 15 สิงหำคม 2565 

• วันปิดรับสมัครสอบคัดเลือกคือวันที ่15 สิงหาคม 2565 

• ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบนหน้าเว็บไซตว์ันที ่17 สิงหาคม 2565 

• วันสอบคัดเลือกคือวันอาทติยท์ี ่21 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. ระบบสอบออนไลน ์
 

ปฏิทิน SEA 2023 

 

5 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม กำรเปิดรบัสมคัรคดัเลือก (นกัเรยีนตอ้งส่งใบสมคัรถึง SEA ก่อน 15 สิงหำคม) 
วันพธุที ่17 สิงหาคม วนัประกำศรำยชื่อผูม้ีสิทธิสอบบนหนำ้เว็บไซต ์ www.seathailand.org 

วันอาทติยท์ี ่21 สิงหาคม วนัสอบคดัเลือกพรอ้มกนัทั่วประเทศ ตัง้แตเ่วลำ 10.00 – 12.00 น. ระบบกำรสอบออนไลน ์
วันพฤหัสบดทีี ่25 สงิหาคม วนัประกำศรำยชื่อนกัเรียนท่ีสอบผ่ำนกำรคดัเลือก 
วันพฤหัสบดทีี ่25 สงิหาคม วนัเริ่มตน้กำรลงทะเบียนเขำ้รว่มโครงกำร 
วันเสารท์ี ่31 สิงหาคม วนัสิน้สดุกำรรบัทนุ SEA Early Bird 
วันศุกรท์ี ่30 กนัยายน วนัปิดรบักำรลงทะเบียน 
วันอาทติยท์ี ่9 ตุลาคม วนัปฐมนเิทศโครงกำรนกัเรียนแลกเปล่ียน SEA 2023 

 

http://www.seathailand.org/
http://www.seathailand.org/
mailto:info@seathailand.org
http://www.seathailand.org/
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ชดุขอ้สอบ SEA 2023 

 SEA ไดจ้ดัท ำชดุขอ้สอบภำษำองักฤษเพื่อใชใ้นกำรสอบคดัเลือกในวนัอาทติยท์ี ่ 21 สิงหาคม 2565 เวลำ 10:00 น.ถงึ 
12:00 น. โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1. ขอ้สอบภำษำองักฤษระดบัมธัยมศกึษำ 
2. ขอ้สอบปรนยั (4 ตวัเลือก) จ ำนวน 100 ขอ้ 
3. ระยะเวลำในสอบ 90 นำที เริ่มสอบตัง้แตเ่วลำ 10:30 – 12:00 ดว้ยระบบออนไลน ์
4. SEA ขอสงวนสทิธกิารไม่แจ้งผลคะแนนภายหลังการสอบในทกุกรณี เนื่องจำกกำรสอบนีถื้อเป็นกำรสอบคดัเลือก

ภำยในระบบของทำงโครงกำรโดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อกำรพิจำรณำคณุสมบตัิขัน้พืน้ฐำนในกำรใชภ้ำษำองักฤษในเชงิ
วิชำกำรเพื่ออำ้งอิงถึงโอกำสในเขำ้รว่มโครงกำรนกัเรียนแลกเปล่ียนของ SEA เทำ่นัน้ 

5. ชดุขอ้สอบของ SEA ไม่สำมำรถน ำไปใชอ้ำ้งองิในกำรวดัระดบัควำมสำมำรถภำษำองักฤษกบัสถำนศกึษำใดๆได ้
 

หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาผ่านการสอบคดัเลือก 
 โดยหลกักำรแลว้ ทำง SEA จะพจิำรณำคณุสมบตัินกัเรียนจำกผลคะแนนสอบภำษำองักฤษของ SEA ประกอบกบัขอ้มลูผล
กำรเรียนจำกคำ่เฉล่ีย Grade Point Average (G.P.A.) ตำมที่นกัเรียนแจง้ขอ้มลูตำมขอ้เทจ็จรงิมำในใบสมคัรประกอบกนัเป็นส ำคญั 
โดย ทัง้นีท้ำงโครงกำรจะประมวลคะแนนค่ำเฉล่ียกลำง (ค่ำ Mean) เพื่อเป็นคะแนนกลำงในกำรพิจำรณำกำรสอบผ่ำนเกณฑห์รือไม่
ต่อไป ตวัอย่ำงเช่น สมมตุวิ่ำขอ้สอบภำษำองักฤษปรนยั 4 ตวัเลือกของ SEA 2023 มีจ ำนวนทัง้หมด 100 ขอ้ และทำงโครงกำรก ำหนด
คะแนนเตม็ไวท้ี่ 100 คะแนน ภำยหลงักำรสอบของนกัเรียนทั่วประเทศ ทำงโครงกำรสำมำรถประมวลผลค ำนวณคะแนนคำ่เฉล่ีย
กลำง (คำ่ Mean) ของผูส้มคัรทัง้หมดไดท้ี่ 60 คะแนน ดงันัน้จงึหมำยควำมไดว้ำ่นกัเรียนท่ีสำมำรถท ำคะแนนไดเ้กินกว่ำ 60 คะแนน
ขึน้ไปนัน้คือกลุ่มนกัเรียนท่ีสอบผ่ำนกำรคดัเลือกในปี 2023 นีแ้ละสำมำรถตดัสินใจเขำ้รว่มโครงกำรดว้ยกำรลงทะเบียนตำมขัน้ตอนท่ี
ทำงโครงกำรก ำหนดไวต้่อไปได ้ในทำงกลบักนันกัเรียนท่ีท ำคะแนนต ่ำกว่ำ 60 คะแนนลงไป ทำงโครงกำรก็จะถือไดว้ำ่เป็นนกัเรียนที่
สอบไม่ผ่ำนเกณฑ ์ และไม่สำมำรถลงทะเบียนเขำ้รว่มโครงกำรตอ่ได ้ โดยทำงโครงกำรจะไม่ประกำศรำยชื่อนกัเรียนในกลุ่มนีบ้นหนำ้
เว็บไซตข์องทำงโครงกำร 
 

การลงทะเบียนเขา้รว่มโครงการ (25 สิงหาคม 2565 – 30 กนัยายน 2565) 

หลงัจำกที่ SEA ไดพ้ิจำรณำนกัเรียนท่ีสอบผ่ำนเกณฑก์ำรคดัเลือกเขำ้รว่มโครงกำรนกัเรียนแลกเปล่ียนตำมคุณสมบตัิโดย
กำรประกำศรำยชื่อนกัเรียนบนหนำ้เว็บไซตแ์ลว้นัน้ โดยเบือ้งตน้ SEA ขอแนะน ำใหท้ำงนกัเรียนและผูป้กครองพิจำรณำไตรต่รองใหถ่ี้
ถว้นก่อนว่ำทำงฝ่ำยนกัเรยีนจะพจิำรณำเขำ้รว่มโครงกำรนกัเรียนแลกเปล่ียนที่ต่ำงประเทศเป็นระยะเวลำ 10 เดือนอย่ำงจรงิจงั
หรือไม่ และในกรณีที่นกัเรียนไดต้ดัสินใจอยำ่งแนว่แน่วำ่จะเขำ้รว่มโครงกำรดว้ยทนุสมทบของตนเอง  นกัเรียนและผูป้กครอง
สำมำรถยืนยนักำรเขำ้รว่มโครงกำรไดโ้ดยกำรใชสิ้ทธิลงทะเบียนของนกัเรียนเอง  โดยทำง SEA ไดเ้ปิดโอกำสใหน้กัเรียนท่ีสอบผ่ำน
สำมำรถพจิำรณำประเทศที่นกัเรยีนตอ้งกำรเขำ้รว่มโครงกำรไดโ้ดยอิสระ นบัตัง้แตว่นัประกำศรำยชื่อผูส้อบผ่ำนเกณฑว์นัท่ี 25 
สิงหำคม 2565 จนถงึวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565  

อย่ำงไรกด็ี ในชัน้ตน้ทำงโครงกำรขอแนะน ำใหท้ำงนกัเรียนท่ีสนใจลงทะเบยีนยืนยนัเขำ้รว่มโครงกำรควรติดต่อกบัทำง
โครงกำรทำง SEA Hotline 089-895-5759 เพื่อกำรตรวจสอบยอดคงเหลือของประเทศที่ตอ้งกำรเขำ้รว่มโครงกำรก่อนที่จะกรอก
ขอ้มลูลงในใบลงทะเบยีนและช ำระเงินคำ่ลงทะเบยีนจ ำนวน  30,000 บำท  ทัง้นี ้ เพื่อควำมมั่นใจของทัง้ทำงฝ่ำยนกัเรยีนเก่ียวกบั
ประเทศเปำ้หมำยของนกัเรียนรว่มกบัทำงโครงกำร และภำยหลงัจำกที่ทำงฝ่ำยนกัเรียนไดด้  ำเนินกำรกรอกใบลงทะเบียนและช ำระ
เงินลงทะเบียนผ่ำนทำงระบบธนำคำรมำเรียบรอ้ยแลว้ และเมื่อ SEA ไดร้บักำรยืนยนัทัง้ทำงเอกสำรและค่ำลงทะเบยีนแลว้    SEA จะ
ออกเอกสำรตอบรบักำรลงทะเบยีนเพื่อกำรเขำ้รว่มโครงกำรและจดัส่งชดุเอกสำรใบสมคัรต่ำงประเทศ Application Form ใหน้กัเรียน
ด ำเนินกำรจดัท ำในวนัปฐมนิเทศโครงกำรตำมล ำดบั  ทัง้นี ้ SEA ขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำตอบรบักำรเขำ้รว่มโครงกำรในแตล่ะ
ประเทศของนกัเรียนโดยยึดถือล ำดบักำรลงทะเบยีนเป็นส ำคญั  
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ขัน้ตอนการลงทะเบียน 

1. นกัเรียนท่ีสำมำรถลงทะเบียนเพื่อเขำ้รว่มโครงกำร SEA ไดค้ือนกัเรียนท่ีสอบผ่ำนเกณฑม์ีรำยชื่ออยู่บนหนำ้เว็บไซต ์
2. SEA เปิดโอกำสใหน้กัเรียนพิจำรณำคดัเลือกประเทศในกำรเขำ้รว่มโครงกำรโดยอิสระ ไม่มีกำรแบ่งกลุ่มประเทศ  
3. นกัเรียนควรติดต่อ SEA Hotline 089 895 5759 เพื่อตรวจสอบยอดของประเทศที่นกัเรยีนตอ้งกำรเขำ้รว่มโครงกำร 
4. ถำ้นกัเรียนตดัสินใจเขำ้รว่มโครงกำร ใหน้กัเรยีน Download ใบลงทะเบียน SEA 2023 ในรูปแบบ PDF File ที่หนำ้เว็บไซต ์

www.seathailand.org และกรอกขอ้มลู และช ำระเงินค่ำลงทะเบยีน 30,000 บำท และจดัส่งเอกสำรต่ำงๆเขำ้ระบบ SEA 
5. SEA ติดต่อนกัเรียนหรือทำ่นผูป้กครองทำงหมำยเลขโทรศพัทท์ี่ระบลุงในใบลงทะเบียนเพื่อยืนยนักำรลงทะเบยีน 
6. SEA ออกเอกสำรกำรตอบรบัลงทะเบียนและส่งมอบเอกสำร Application Form ในวนัปฐมนิเทศ 9 ตลุำคม 2565 
7. ภำยหลงัที่นกัเรยีนลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ และหำกว่ำนกัเรียนหรือท่ำนผูป้กครองรอ้งขอถอนตวัหรือยกเลิกกำรเขำ้รว่ม

โครงกำรไมว่่ำดว้ยสำเหตใุดก็ตำม ทำงโครงกำรขอสงวนสิทธิในกำรคืนเงินค่ำลงทะเบียนจ ำนวน 30,000 บำทนีใ้หก้บัทำง
นกัเรียนในทกุกรณี 

 

ทนุ SEA Early Bird 20,000 บาท 

 SEA ยินดมีอบทนุ SEA Early Bird ใหก้บันกัเรียนทีล่งทะเบียนเขา้ร่วมโครงการในทกุประเทศ ระหว่างวนัที ่25 สิงหาคม 
2565 จนถึง 31 สิงหาคม 2565 โดยลกัษณะของทนุ SEA Early Bird นีจ้ะเป็นในรูปแบบส่วนลดของคา่โครงการตามประเทศที่
นกัเรียนลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการและจะถูกน าไปหกัจากคา่โครงการในการช าระเงนิงวดสดุทา้ยต่อไป 
 ตวัอยา่งเช่น ค่าโครงการของประเทศสหรฐัอเมริกา คอื 480,000 บาท หากวา่นกัเรียนลงทะเบียนมาในระยะเวลาทีก่ าหนด
และไดร้บัทนุ SEA Early Bird จ านวน 20,000 บาท นกัเรียนช าระเงนิงวดที ่ 1-3 (30,000+120,000+150,000) ตามปกต ิ             
และจะไดร้บัส่วนลดในงวดสดุทา้ยหกัออกไป 20,000 บาท โดยช าระงวดสดุทา้ยที ่ 160,000 บาท รวมทัง้สิน้ที ่ 460,000 บาท                   
จากค่าโครงการปรกตทิี ่480,000 บาท 
 

จ านวนทนุท่ีเปิดรบัสมคัรของแต่ละประเทศ 

 องคก์รผูส้นบัสนนุกำรใหท้นุโครงกำรนกัเรยีนแลกเปล่ียนในตำ่งประเทศ ไดก้ ำหนดจ ำนวนนกัเรียนท่ีทำงองคก์รจะสำมำรถ
ตอบรบันกัเรียนจำกประเทศตำ่งๆได ้  ทัง้นี ้ ทำงองคก์รจะค ำนึงถึงควำมสมดลุของทัง้จ ำนวนครอบครวัอปุถมัภ ์ จ ำนวนโรงเรียนใน
เครือข่ำย และนโยบำยจำกภำครฐับำลของแต่ละประเทศเป็นส ำคญั โดยจะก ำหนดตำมควำมสมดลุของทัง้จ ำนวนนกัเรียนท่ีตอ้งกำร
เขำ้รว่มโครงกำร กบัจ ำนวนผูร้บันกัเรียนใหเ้ท่ำเทียมกนัมำกที่สดุเท่ำที่จะท ำได ้  และยงัตอ้งค ำนึงถึงคณุภำพของโครงกำรและควำม
สะดวกต่อกำรจดักำรในดำ้นตำ่งๆ อีกดว้ย   ดงันัน้  จึงเป็นสำเหตหุลกัที่ท  ำใหแ้ต่ละประเทศมคีวำมจ ำเป็นตอ้งจ ำกดัจ ำนวนนกัเรียนท่ี
ตอ้งกำรเขำ้รว่มโครงกำรตำมเหตผุลขำ้งตน้   
 

ค่าโครงการทนุสมทบของแต่ละประเทศ 

 ในกำรด ำเนินกำรโครงกำรนกัเรียนแลกเปล่ียน แมว้ำ่ทำงโครงกำรจะไดร้บักำรสนบัสนนุจำกภำครฐับำลในประเทศตำ่งๆ
รวมถงึกำรจดัใหม้ีครอบครวัอปุถมัภอ์ำสำสมคัรที่ยินดีตอ้นรบันกัเรียนเขำ้สู่ควำมดแูลของตนตลอดระยะเวลำโครงกำร     อยำ่งไรกด็ี
กระบวนกำรด ำเนินกำรโครงกำรย่อมจะไดร้บัควำมสนบัสนนุจำกปัจจยัซึ่งถือเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนต่ำงๆ     ซึ่ง
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรจดักำรโครงกำรย่อมมีควำมแตกต่ำงกนัในแต่ละประเทศ    ซึ่งโดยหลกัเกณฑแ์ลว้ คำ่โครงกำรเหล่ำนี ้ทำง
องคก์รไดน้ ำไปจดัสรรและกระจำยเพื่อกำรพฒันำจดักำรโครงกำรตำมกระบวนกำรตำ่งๆ ไม่วำ่จะเป็นกำรพฒันำดำ้นบคุลำกร กำร
อบรม กำรจดักำรบรหิำรองคก์รผูจ้ดักำรทนุโครงกำร กำรพฒันำเทคโนโลยีกำรส่ือสำร กำรเดินทำง กำรติดต่อสื่อสำร ส่ือโครงกำร กำร
จดักำระบบขอ้มลู ระบบสำธำรณปูโภคต่ำงๆ เป็นตน้ ทัง้นี ้ SEA และองคก์รเครือข่ำยต่ำงประเทศทั่วโลกต่ำงเล็งเห็นถงึควำมส ำคญั
ของผลกระทบจำกสภำพเศรษฐกิจของโลก และควำมส ำคญักำรศกึษำอย่ำงที่สดุ ดงันัน้ โครงกำรจึงพยำยำมอยำ่งยิ่งในกำรลด
ค่ำใชจ้ำ่ยและพิจำรณำค่ำโครงกำรของแต่ละประเทศตำมจ ำนวนนกัเรียนท่ีเปิดรบัสมคัร ดงันี ้
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ประเทศ จ านวนทุน ค่าโครงการ (บาท) 
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ Visa J1 (GPA 2.80 ขึน้ไป/ไม่เคยไดร้บัเกรด 0 - 1) 20 ทนุ 480,000 
ประเทศเยอรมนี  (ปฐมนเิทศตอ้นรบัและกำรสอนภำษำเยอรมนั 12 วนั) 10 ทนุ 480,000 
ประเทศฝรั่งเศส  (ปฐมนิเทศที่กรุงปำรีส 7 วนั) 5 ทนุ 460,000 
ประเทศฟินแลนด ์ 2 ทนุ 460,000 
ประเทศอิตำลี (ปฐมนเิทศที่เมืองมิลำน 2 วนั) 5 ทนุ 380,000 
ประเทศสเปน 2 ทนุ 470,000 
ประเทศโปรตเุกส 2 ทนุ 470,000 
ประเทศญ่ีปุ่ น  (ปฐมนเิทศที่กรุงโตเกียว 4 วนั/รบัสมคัรเฉพำะนกัเรียนหญิง) 2 ทนุ 440,000 
ประเทศอฟัรกิำใต ้ 5 ทนุ 420,000 

 

ค่าโครงการตามท่ีระบน้ีุรวมถึง 

1. กำรไดร้บัผลิตภณัฑแ์ละส่ิงของที่ระลกึต่ำงๆจำก SEA 
2. กำรใหค้  ำแนะน ำ ใหข้อ้มลู ค ำปรกึษำ กำรชว่ยเหลือ ดแูล ในดำ้นต่ำงๆ ตลอดระยะเวลำกำรเขำ้รว่มโครงกำร 
3. กำรจดักำรดำ้นเอกสำร กำรจดัสง่ชดุ Application Form ระหวำ่งประเทศ 
4. กำรจดัหำครอบครวัอปุถมัภอ์ำสำสมคัรที่มีคณุสมบตัิถกูตอ้งใหก้บันกัเรียน 
5. กำรจดัหำโรงเรยีนรฐับำลใหน้กัเรยีนไดเ้ขำ้เรียนอยำ่งถกูตอ้งตำมระเบียบวซี่ำนกัเรียนแลกเปล่ียน 
6. กำรจดัปฐมนเิทศตำ่งๆ  กำรปฐมนิเทศทนุโครงกำร กิจกรรม SEA Learning Camp และกำรปฐมนเิทศก่อนออกเดินทำง 
7. กำรใหค้วำมชว่ยเหลือและบรกิำรในกำรสมคัรและประสำนงำนใหน้กัเรียนไดร้บัวซี่ำนกัเรียนเพื่อกำรเดินทำง 
8. กำรจดักำรสมคัรวซี่ำ และช ำระเงนิค่ำธรรมเนยีมวีซำ่นกัเรยีนและเปล่ียน 
9. ควำมคุม้ครองประกนัภยันกัเรียน (ครอบคลมุเต็มรูปแบบ Student Insurance Full Coverage สขุภำพ/รำ่งกำย/อบุตัเิหต)ุ 
10. กำรบรกิำรจดัส่งนกัเรียนและช่วยเหลือ Check in ที่สนำมบินสวุรรณภมูิ 
11. ตั๋วเครื่องบิน ขำไปและขำกลบั 2 Way Air Tickets นกัเรียนเดินทำงตำมก ำหนดกำรของทำงโครงกำร 
 

ค่าโครงการ SEA เป็นรปูแบบ Full Package  
ซึง่รวมถึง Orientations, Host Family, School, Visa, Insurance, และ Air Tickets 

 

 

การช าระเงินค่าโครงการ 

SEA ไดจ้ดัสรรกำรช ำระเงินค่ำโครงกำรโดยแบ่งออกเป็น 4 งวดตำมควำมเหมำะสมดงันี ้
 

งวด ก าหนดการ การด าเนินการ จ านวนเงนิ (บาท) 
1 ตัง้แต่ 25 สิงหำคม – 30 กนัยำยน 2565 กำรลงทะเบยีนยืนยนักำรเขำ้รว่มโครงกำร 

(SEA ขอสงวนสิทธิในกำรคืนเงินงวดที่ 1 ทกุกรณี) 
30,000 

2 1 ธันวำคม 2565 กำรจดัส่งชดุเอกสำรต่ำงประเทศ  120,000 
3 5 มกรำคม 2566 กำรจดัหำครอบครวัอปุถมัภแ์ละโรงเรียน    150,000 
4 1 มีนำคม 2566 ค่ำโครงกำรในส่วนท่ีเหลือของประเทศนัน้ๆ  (แลว้แตก่รณี 
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การรอ้งขอยกเลิกโครงการ 

 ในกรณีที่นกัเรยีนผูเ้ขำ้รว่มโครงกำรมีควำมประสงคท์ี่จะขอยกเลิกโครงกำรไมว่่ำดว้ยเหตผุลใดก็ตำม ทำงโครงกำรขอชีแ้จง
เบือ้งตน้ว่ำ ทำงโครงกำรขอสงวนสิทธิในกำรคืนเงินค่ำโครงกำรทัง้หมดใหก้บัทำงฝ่ำยนกัเรียนได ้ เนื่องจำกภำยหลงัจำกที่นกัเรยีนได้
ยืนยนัท่ีจะเขำ้รว่มโครงกำรและด ำเนินกำรเขำ้สู่กระบวนกำรใดๆ ในส่วนของทำงโครงกำรท่ีไดด้  ำเนินกำรตำมขัน้ตอนรว่มไปกบัทำง
ต่ำงประเทศควบคูก่นัไปตำมเงื่อนเวลำตำมขัน้ตอนนัน้ๆ นอกจำกนีก้ำรยืนยนัในกำรเขำ้รว่มโครงกำรของนกัเรียนท่ำนหนึ่งย่อมส่งผล
กระทบถึงสิทธิในกำรเขำ้รว่มโครงกำรในประเทศต่ำงๆของนกัเรยีนท่ำนอื่นๆอีกดว้ย โดยเฉพำะประเทศที่มียอดจ ำนวนทนุนอ้ยๆ
อย่ำงเช่น ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศฟินแลนด ์เป็นตน้ ดงันัน้ทำงโครงกำรขอใหท้ำงผูเ้ขำ้รว่มโครงกำรพิจำรณำไตรต่รองใหล้ะเอียดถ่ีถว้น
ก่อนกำรตดัสินใจว่ำจะเขำ้รว่มโครงกำร 
 

 ส ำหรบัหลกัเกณฑใ์นกำรคืนเงินค่ำโครงกำรตำมขัน้ตอนต่ำงๆ ทำงโครงกำรขอพิจำรณำก ำหนดไวด้งันี ้
 

1. ทำงโครงกำรขอสงวนสิทธิในกำรคืนเงินค่ำลงทะเบียน 30,000 บำท ไม่ว่ำในกรณีใดๆ 
2. กำรขอยกเลิกโครงกำร ภำยหลงักำรช ำระเงินค่ำโครงกำรงวดที่ 2 จ ำนวนเงิน 30,000 บำท รวมกบั 120,000 บำท รวมเป็น 

150,000 บำท โดยที่ทำงโครงกำรไดด้  ำเนินกำรตรวจสอบชดุ Application Form และจดัส่งชดุเอกสำรดงักลำ่วเพื่อกำรตอบ
รบักำรเขำ้รว่มโครงกำรจำกทำงตำ่งประเทศใหแ้ลว้ ทำงโครงกำรพิจำรณำคืนเงิน 60,000 บำท 

3. กำรขอยกเลิกโครงกำรภำยหลงักำรช ำระเงินค่ำโครงกำรงวดที่ 3 จ ำนวนเงิน 150,000 บำท รวมกบัค่ำโครงกำรท่ีช ำระ
มำแลว้ก่อนหนำ้ในงวดที่ 1 และ 2 ที่จ ำนวน 150,000 บำท รวมเป็น 300,000 บำท โดยที่ทำงโครงกำรไดเ้ริ่มตน้จดักำรจดัหำ
ครอบครวัอปุถมัภแ์ละโรงเรียนใหก้บันกัเรียนแลว้ ทำงโครงกำรพิจำรณำคืนเงิน 120,000 บำท 

4. กำรขอยกเลิกโครงกำรภำยหลงักำรช ำระเงินค่ำโครงกำรงวดที่ 4 จ ำนวนเงินเป็นไปตำมยอดคำ่โครงกำรของประเทศนัน้ๆท่ี
นกัเรียนลงทะเบียนเขำ้รว่มโครงกำร โดยที่ทำงโครงกำรด ำเนินกำรกำรจดัหำครอบครวัอปุถมัภแ์ละโรงเรียนใหแ้ลว้เสรจ็แลว้ 
ด ำเนินกำรสมคัรวีซำ่ และรอฟังผลวีซ่ำนกัเรียนแลว้ หรือวีซำ่ไม่ผ่ำน ทำงโครงกำรพิจำรณำคืนเงิน 180,000 บำท 

5. กำรขอยกเลิกโครงกำรภำยหลงัจำกที่โครงกำรไดด้  ำเนินกำรในทกุขัน้ตอนแลว้เสรจ็จนกระทั่งนกัเรยีนเดินทำงแลว้ไมว่่ำจะ
เป็นในชว่งเวลำใดก็ตำม และต่อมำทำงฝ่ำยนกัเรียนตดัสินใจขอเดินทำงกลบัไทย หรือทำงนกัเรียนไดร้บัพิจำรณำจำกทำง
โครงกำรใหอ้อกจำกโครงกำรก่อนก ำหนดไมว่่ำดว้ยเหตผุลใดก็ตำม ทำงโครงกำรไมค่ืนเงินค่ำโครงกำรทัง้หมดในทกุกรณี 

 

ทำงโครงกำรตระหนกัดีกว่ำ กำรพิจำรณำกรณีดำ้นกำรเงินประกอบกบัขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมระบบกำร
ท ำงำนของทัง้ทำงไทยและต่ำงประเทศนบัเป็นกรณีที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่ำงมำก เพรำะตำ่งฝ่ำยย่อมจะมีเหตผุลในกำรพิจำรณำใน
มมุมองตำมรำยละเอียดขอ้เทจ็จรงิของตนเองที่แตกตำ่งกนั อย่ำงไรก็ดี ทำงโครงกำรขอชีแ้จงว่ำ ทำงโครงกำรไดพ้ยำยำมพจิำรณำถึง
รำยละเอียดควำมเหมำะสมทัง้ในดำ้นสภำพเศรษฐกิจ คณุคำ่ของเงินตรำ ไปจนถึงขัน้ตอนตำมระบบกำรท ำงำนควบคู่กนัไปอย่ำง
ต่อเนื่องและถ่ีถว้นแลว้ก่อนที่จะไดพ้ิจำรณำถงึหลกัเกณฑใ์นกำรขอยกเลิกโครงกำรดงัที่ระบมุำก่อนหนำ้นี ้ ฉะนัน้ ทำงโครงกำรขอให้
นกัเรียนและท่ำนผูป้กครองกรุณำท ำควำมเขำ้ใจถงึหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขดงัที่ระบขุำ้งตน้โดยละเอียดถ่ีถว้นก่อนกำรด ำเนินกำรใดๆ 
เพื่อที่ทัง้ฝ่ำยนกัเรียนและโครงกำรจะไดม้ีควำมเขำ้ใจที่ตรงกนัและลดควำมขดัแยง้อนัอำจจะเกิดขึน้ระหว่ำงกำรเขำ้รว่มโครงกำร 
 

การบริการดา้นวีซา่และจดัหาตัว๋เครื่องบิน 

 SEA ไดจ้ดัใหม้ีกำรบรกิำรดำ้นกรอกใบสมคัรวีซำ่ กำรจดัเตรียมเอกสำรส ำคญัต่ำงๆในกำรขอวีซำ่ กำรออกเอกสำรส ำคญั
ทำงจำกทำง SEA และต่ำงประเทศ กำรนดัหมำยสมคัรวซี่ำ นดัสอบสมัภำษณว์ซี่ำ กำรดแูลใหค้  ำแนะน ำกบันกัเรียนท่ีสถำนทตู และ
อื่นๆ เพื่อใหน้กัเรียนไดร้บัวซี่ำนกัเรียนอยำ่งถกูตอ้ง นอกจำกนี ้SEA ยงัไดด้  ำเนินกำรจดัหำตั๋วเครื่องบินไปและกลบัใหก้บันกัเรียน ไป
จนถึงกำรบรกิำรช่วยเหลือนกัเรียนในกำร Check in ที่สนำมบินสวุรรณภมูิ เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ดินทำงอยำ่งสะดวกสบำยระหวำ่งกำร
เขำ้รว่มโครงกำรดว้ยเช่นกนั โดยกำรบรกิำรเหล่ำนีไ้ดถ้กูจดัรวมอยู่ในคำ่โครงกำรของแต่ละประเทศต่ำงๆตำมที่ระบมุำก่อนหนำ้นี ้
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การปฐมนิเทศโครงการนกัเรียนแลกเปลี่ยน SEA 
 SEA ไดจ้ดัใหม้ีกำรปฐมนเิทศและกำรจดักิจกรรมต่ำงๆใหก้บัผูเ้ขำ้รว่มโครงกำรไดร้บัทรำบขอ้มลูที่ส  ำคญัตำ่งๆ เพื่อกำร
เตรียมควำมพรอ้มกำรกำรเดินทำงเขำ้รว่มโครงกำรโดยทำงโครงกำรไดก้ ำหนดใหม้ีกำรปฐมนเิทศใหก้บัผูเ้ขำ้รว่มโครงกำรไวด้งันี  ้
 

• การปฐมนิเทศทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน คือกำรปฐมนเิทศเพื่อใหข้อ้มลูที่เป็นแนวทำงโครงกำรนกัเรียน
แลกเปล่ียน กำรอธิบำยและชีแ้จงกำรด ำเนินกำรโครงกำร กำรรบัมอบชดุเอกสำร Application Form และสำระส ำคญัอื่นๆ 
(วนัอำทิตยท์ี่ 9 ตลุำคม 2565) 

• กิจกรรม SEA Learning Camp คือกิจกรรมที่ทำง SEA จดัใหเ้ฉพำะส ำหรบันกัเรียนผูเ้ขำ้รว่มโครงกำรไดร้บักำรถำ่ยทอด
ประสบกำรณท์ี่ส  ำคญัจำกผูท้ี่เคยเขำ้รว่มโครงกำร SEA Returnee รวมถึงขอ้มลู สำระส ำคญัจำกโครงกำร SEA นอกจำกนี ้
ทำงโครงกำรตอ้งกำรใหน้กัเรียนไดม้ีโอกำสในกำรท ำควำมรูจ้กั สรำ้งควำมสำมคัคี ระหว่ำงเครอืข่ำย SEA เพื่อกำรปู
พืน้ฐำนควำมสมัพนัธท์ี่ดีระหว่ำงนกัเรียนและทำงโครงกำร (ระยะเวลำ 3 วนั 2 คืน/ต่ำงจงัหวดั/ตน้เมษำยน 2566) 

• การปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง คือกำรปฐมนิเทศเพื่อเนน้ย ำ้ถงึขอ้มลูส ำคญัเพื่อกำรเตรยีมพรอ้มในดำ้นตำ่งๆก่อนที่
นกัเรียนจะเดินทำงเขำ้รว่มโครงกำรท่ีต่ำงประเทศ รวมถงึกำรแนะน ำแนวทำงกำรเขำ้รว่มโครงกำรที่ถกูตอ้ง ระเบียบ
โครงกำร และขอ้มลูส ำคญัตำ่งๆ (ระยะเวลำ 1 วนั/ปลำยเดือนมิถนุำยน 2566) 

 

ก าหนดการเดินทางของแต่ละประเทศ 
ก ำหนดกำรเดินทำงของแต่ละประเทศมกัจะอำ้งองิกบัชว่งเวลำของกำรเปิดภำคเรียนแรกของแต่ละประเทศ เช่น ประเทศ

สหรฐัอเมรกิำ ประเทศฟินแลนด ์ ประเทศอฟัรกิำใต ้ เป็นตน้ นอกจำกนัน้ ในบำงกรณีทำงโครงกำรยงัตอ้งพิจำรณำจำกก ำหนดกำร
ของกิจกรรมพิเศษที่ทำงตำ่งประเทศอำจจะจดัใหม้ี  เช่น กำรปฐมนิเทศก่อนกำรเขำ้รว่มโครงกำรในประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตำลี 
ประเทศญ่ีปุ่ น หรือกำรจดักำรเรียนกำรสอนภำษำที่ประเทศเยอรมนี เป็นตน้  ซึ่งทำงฝ่ำยนกัเรยีนจ ำเป็นตอ้งยึดก ำหนดกำรเดินทำงทัง้
ขำไปและขำกลบัตำมที่ทำงก ำหนดให ้ส ำหรบัช่วงเวลำของกำรเดินทำงกลบั ทำงโครงกำรจะค ำนงึถึงก ำหนดกำรปิดภำคเรยีนของแต่
ละประเทศเช่นเดยีวกนั โดยปรกติแลว้ นกัเรียนแลกเปล่ียนจะตอ้งเดินทำงกลบัภำยในระยะเวลำ 7 วนั หลงัจำกที่โรงเรียนปิดภำค
เรียนท่ีสอง ซึ่งแต่ละประเทศไดก้ ำหนดชว่งเวลำของกำรเขำ้รว่มโครงกำรไว ้ดงันี ้
 

ประเทศ เดินทางไป เดินทางกลับ 
สหรฐัอเมรกิำ/เยอรมนี/ฝรั่งเศส/โปรตเุกส/ฟินแลนด/์ญ่ีปุ่ น/อฟัรกิำใต ้ ส.ค. 66 มิ.ย. 67 
อิตำลี/สเปน ก.ย. 66 ก.ค. 67 

 

การเดินทางไปและกลบัของนกัเรียนแลกเปลี่ยน 

โดยหลกัเกณฑส์ำกลของโครงกำรนกัเรียนแลกเปล่ียนนกัเรียนจะตอ้งเป็นนกัเรียนท่ีสำมำรถเดินทำงตำมล ำพงัจำกประเทศ
ไทยไปจนถึงที่หมำยปลำยทำงไดด้ว้ยตนเอง ซึง่กำรเดินทำงนีถื้อเป็นควำมรบัผิดชอบขัน้พืน้ฐำนท่ีนกัเรียนแลกเปล่ียนจะตอ้งเดินทำง
ไดด้ว้ยตนเอง อยำ่งไรก็ดี นกัเรยีนแลกเปล่ียนจะไดร้บักำรอบรม ค ำแนะน ำในกำรปฏิบตัิตนระหว่ำงกำรเดินทำง รวมถงึกำรศกึษำ
ขอ้มลูเที่ยวบินของตนเองเป็นอยำ่งดกี่อนกำรเดินทำงจำก SEA และในบำงกรณีนกัเรยีนอำจจะไดเ้ดินทำงแบบกลุม่รว่มกบันกัเรยีน
รำยอื่นๆพรอ้มกนัตำมก ำหนดกำร เช่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศอิตำลี และประเทศญ่ีปุ่ น ดงัที่ไดร้ะบมุำก่อนหนำ้นี ้
__________________________________________________________________________________________________________ 
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