
 
 

โครงการนักเรียนแลกเปล่ียน OEC High School Exchange ปีการศึกษา 2563-2564 
ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา องักฤษ ทวีปยโุรป  

 

วัตถุประสงค์  

โครงการนกัเรียนแลกเปลี่ยนวฒันธรรมส าหรับเยาวชนในตา่งประเทศนัน้ มีวตัถปุระสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กบัเยาวชน
ไทยในการใช้ชีวิตและเข้าร่วมชัน้เรียนกบันกัเรียนในตา่งประเทศ นกัเรียนไทยสามารถน าความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการแลกเปลีย่นวฒันธรรม การอยูอ่าศยัในตา่งประเทศ กลบัมาใช้เป็นต้นทนุทางความรู้เพื่อผลกัดนัประเทศไทยไปสูก่าร
พฒันาที่ยัง่ยืนและมมีาตรฐานสากลได้ ทาง OEC มองเห็นถึงความส าคญัของโครงการดงักลา่ว ซึง่เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้รับ 
ประสบการณ์ การเรียนในโรงเรียนรัฐบาลในตา่งประเทศและพกัอาศยัอยูก่บัครอบครัวชาวตา่งชาต ิ โดยเสยีคา่ใช้จ่ายน้อยกวา่การ
ไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศโดยตรง จึงได้ร่วมมือกบัหนว่ยงาน Council for Educational and Travel, USA (CETUSA) และ 
Exporious Education จดัโครงการแลกเปลีย่นวฒันธรรม ในปีการศกึษา 2563 

 

ลักษณะโครงการ   

โครงการ Academic Year Program (10 เดือน) ออกเดินทางเดือนสงิหาคม/กนัยายน 2562   

โครงการ Academic Semester Program (5 เดือน) ออกเดินทางเดือนมกราคม 2563  

 

รายละเอียดโครงการ   

1. เยาวชนไทยที่ได้รับคดัเลอืกให้เข้าร่วมโครงการ จะเข้าศึกษาในระดบัมธัยมศกึษา ของสถาบนั รัฐบาลหรือเอกชนในเมือง
ตา่งๆ ทัว่ประเทศ โดยเยาวชนจะได้เรียนวิชาตา่งๆ คล้ายกบัโรงเรียนในประเทศไทยและตามระเบียบของโรงเรียนใน
ประเทศปลายทาง เมื่อนกัเรียนเข้าร่วมโครงการจนจบหลกัสตูร สามารถกลบัมาศกึษาตอ่โดยจะเรียนซ า้ในชัน้เรียนเดมิ 

หรือไมซ่ า้ชัน้ ขึน้อยูก่บัโรงเรียนทีน่กัเรียนศกึษาอยูแ่ละอ้างองิตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ 

2. เยาวชนจะได้พกัอาศยักบัครอบครัวอปุถมัภ์ (Volunteer) ซึง่ได้รับการคดัเลอืกจากองค์กรประสานงานโครงการนกัเรียน
แลกเปลีย่นในตา่งประเทศ มกีารตรวจสอบมาตรฐานอยา่งชดัเจน 

3. เยาวชนไทยมีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลีย่นวฒันธรรมของทัง้สองชาติ ในระดบัครอบครัวและในชมุชนซึง่จะท าให้เยาวชน
ที่เข้าร่วมโครงการมคีวามรอบรู้ กล้าแสดงออก มคีวามมัน่ใจในตนเอง อนัจะเป็นประโยชน์แกเ่ยาวชนในภายภาคหน้า ทัง้
ในการศกึษาและการประกอบอาชีพ 

  

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 มีอายรุะหวา่ง 14-18 ปี (อายไุมต่ ่ากวา่ 15 ปี/ และไมเ่กิน 18.5 ปี ก่อนการเดินทาง) 
 ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ ม.3, ม.4 หรือ ม.5 และมีผลการเรียนเฉลีย่ 3 ปีย้อนหลงั ไมต่ ่ากวา่ 2.50  

 มีพืน้ฐานภาษาองักฤษและวิชาการท่ีดี เกรดวิชาภาษาองักฤษและวิชาพืน้ฐาน 3 ปีย้อนหลงัไมต่ ่ากวา่ 2.50 

 มีความประพฤติดี มคีวามรับผิดชอบ และสามารถปรับตวัเข้ากบัผู้อื่นได้ดี  
 มีสขุภาพแข็งแรง ไมเ่ป็นโรคติดตอ่ร้ายแรงต้องห้าม 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
ขัน้ตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ    

1. พิมพ์ใบสมคัร (หน้า3) / ดาวน์โหลดจากเว็บ www.oecglobal.com  หรือขอรับใบสมคัรได้ที่เจ้าหน้าที่ OEC   

2. ช าระคา่สมคัรสอบ (ภาษาองักฤษ) จ านวนเงิน 300 บาท โดยสามารถช าระเป็นเงินสดหรือผา่นการโอนเงิน   

 
  
 
 

              หลงัจากช าระคา่สมคัรแล้วสามารถสง่หลกัฐานการช าระเงินผา่นทาง oec_cm5@oecglobal.com หรือ   
Line ID: oec_cm5  

3. สอบข้อเขียนและสมัภาษณ์ ตามวนัและเวลาที่ทาง OEC ก าหนด *แตง่กายชดุนกัเรียนในวนัสอบ 

4. เอกสารที่ต้องแสดงในวนัสอบมีดงันี ้ 
1) ใบสมคัรที่กรอกข้อมลูครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 2 นิว้  

2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  

3) ส าเนาสมดุพก หรือระเบียนสะสม (Transcript) ที่แสดงผลการเรียน 3 ปีย้อนหลงั   
*** ส าหรับผลสอบทาง OEC จะท าการประกาศแจ้งผา่นทางเว็บไซต์ www.oecglobal.com และทาง Email 

5. นกัเรียนที่ได้รับคดัเลอืกให้เข้าร่วมโครงการ รายงานตวัเพื่อขอรับใบสมคัรนานาชาติและเอกสารประกอบอ่ืนๆ พร้อมช าระ
คา่ยืนยนัสทิธ์ิ และเซ็นสญัญาโครงการ 

6. สง่ใบสมคัรนานาชาตคิืนมาที่ OEC พร้อมเอกสารประกอบ (ภายใน 30 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีลงทะเบียน) เพื่อทาง OEC 

จะท าการสง่เอกสารไปยงัองค์กรในประเทศปลายทาง  
7. นกัเรียนที่ได้รับการคดัเลอืก ลงเรียนหลกัสตูรภาษาเพิ่มเตมิตามทีป่ระเทศปลายทางก าหนด  

8. OEC จะจดักิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปรับตวั การเข้าสงัคม ตลอดจนการเตรียมตวัตา่งๆในการ  
เดินทางและใช้ชีวิตในตา่งประเทศ   

9. ก าหนดการเดินทางเข้าร่วมโครงการในตา่งประเทศ จะเร่ิมต้นประมาณเดือนสงิหาคม – กนัยายน ซึง่จะนดัหมายได้เมือ่ 
นกัเรียนได้รับการจดัสรรครอบครัวและโรงเรียนอปุถมัภ์แล้ว การเดินทางจะเดินทางตรงไปยงัเมืองปลายทางหรือเข้า  
ปฐมนิเทศในตา่งประเทศแล้วแตก่รณีและเวลาที่เหมาะสม   

 

หมายเหต:ุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากบริษัททางโทรศพัท์ 053 285 157-8, 081 960 3081   

Line ID: oec_cm5   
  

ประเทศปลายทางของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEC High School Exchange 

ประเทศปลายทาง  ระยะเวลา  

สหรัฐอเมริกา, แคนาดา 5 และ 10 เดือน  
เยอรมน,ี ฝร่ังเศส, สวีเดน, นอร์เวย์, เดนมาร์ค, สเปน,อิตาล ี 10 เดือน 
 *** องักฤษ (สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ทีเ่จ้าหน้าที่) 10 เดือน 

  
  
 
 
 
 
 
 

 

เลขที่บญัชี              504-0-77851-5   

ธนาคารกรุงเทพ       สาขาถนนสเุทพ     
  ช่ือบญัชี                  นางกมุาริล   เตริยาภิรมย์ 

Account Name    Gumarin   Teriyapirom 



 

 

ใบสมคัรสอบคดัเลอืก 
โครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่น OEC 

 

 

ประเทศท่ีตอ้งการ 1...................................................... 2................................................... 3................................................  

ช่ือ   ....................................................................................................   นามสกลุ  ................................................................................................... 

NAME   .............................................................................................  SURNAME   .............................................................................................. 

วนั เดือน ปี ท่ีเกิด   ................................/ ................................/ ............................   อาย ุ  ............................ปี 

ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีสามารถติดต่อได)้ ........................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................  

เบอร์โทรศพัทท่ี์บา้น   ......................................................................... เบอร์โทรศพัทมื์อถือ   ................................................................................ 

อีเมล ์  .................................................................................................. Line ID  ..................................................................................................... 

โรงเรียน   ............................................................................................................................................. ชั้น ............................................................. 

เกรดเฉล่ียรวม (ปัจจุบนัและยอ้นหลงัไป 3 ปี)   ....................................................................................................................................................... 

เกรดเฉล่ียรวมวชิาภาษาองักฤษ (ปัจจุบนัและยอ้นหลงัไป 3 ปี)   ............................................................................................................................ 

ช่ือผูป้กครอง   .................................................................................................................................................................... ..................................... 

เก่ียวขอ้งเป็น  ..........................................................................................................................................................................................................  

สถานท่ีทาํงาน  ........................................................................................................................................................................................................  

เบอร์โทรศพัทท่ี์ทาํงาน   ................................................................................... โทรสาร  ...................................................................................... 

เบอร์โทรศพัทท่ี์บา้น   .......................................................................................  มือถือ  ........................................................................................ . 

 

ลงช่ือผูส้มคัร................................................................................ 

      (..............................................................................) 

 

หมายเหต:ุ  คา่สมคัรสอบ 300 บาท โดยชําระผา่นเลขท่ีบญัชี 504-0-77851-5 (บญัชีสะสมทรัพย์)  

ช่ือบญัชี นางกมุาริล เตริยาภิรมย์ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั สาขาถนนสเุทพ  

ให้นกัเรียนสแกนใบสมคัรและสาํเนาใบโอนเงินสง่มาทาง   E-mail : oec_cm5@oecglobal.com   โทรศพัท์ 0819603081 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

OEC GLOBAL EDUCATION (สาขาเชียงใหม่) 

โครงการศรีไชยยันต์ (41Park) เลขที่ 1/16  ถ.สนามบินเก่า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

โทรศัพท์ 053-285 157-8 E-mail : oec_cm5@oecglobal.com Line ID: oec_cm5 
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