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โครงการแลกเปล่ียน ระยะเวลา 1 ปี ประจ าปี 2563 - 2564  
ส าหรบันักเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 - 5 

ณ ประเทศสหรฐัอเมริกา องักฤษ แคนาดา นิวซีแลนด ์ฝรัง่เศส และเยอรมนี 
ภาคเรยีนเดอืนกนัยายน 2563 

สามารถสมคัรสอบไดต้ัง้แต่วนัน้ี - วนัที ่15 พฤศจกิายน 2562 
 

 
 

วตัถปุระสงคข์องโครงการแลกเปล่ียน  
 

1. เพื่อเปิดประสบการณ์การศกึษาและขยายโอกาสในการเรยีนรูใ้หแ้ก่นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 – 5 เป็น
ระยะเวลา 1 ปีในประเทศต่างๆ ไดแ้ก ่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ แคนาดา นิวซแีลนด ์ฝรัง่เศส และเยอรมนี 
ซึง่มคีวามแตกต่างจากระบบการศกึษาของประเทศไทย 

2. เพื่อใหน้ักเรยีนไดฝึ้กฝนและพฒันะทกัษะการสือ่สารและการใชภ้าษา ผ่านประสบการณ์การใชช้วีติรว่มกบั
ครอบครวัอุปถมัภใ์นชวีติประจ าวนั และการศกึษาจากทีโ่รงเรยีนโดยตรง 

3. เพื่อพฒันาทกัษะของนักเรยีน ในการอยู่ร่วมกนักบัผูอ้ื่น ในการเขา้สงัคม รวมถงึการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมที่
แตกต่างของตน ทัง้ในดา้นการศกึษาและการใชช้วีติความเป็นอยู่ ซึง่น าไปสูก่ารพฒันาบคุลกิภาพและวุฒภิาวะ
ทางอารมณ์ของนักเรยีน 

4. เป็นการเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนไดร้บัมุมมองการด ารงชวีติจากต่างประเทศ และสามารถน าขอ้ดตี่างๆ มาปรบัใชใ้น
อนาคตหลงัจากเสรจ็สิน้โครงการแลกเปลีย่น 

 
รปูแบบของโครงการแลกเปล่ียน 
 

1. นักเรยีนทีผ่่านการคดัเลอืกใหเ้ขา้ร่วมโครงการแลกเปลีย่นตามล าดบัทีก่ าหนด จะไดร้บัทุนการศกึษาสมทบในการ
เขา้เรยีนในโรงเรยีนในประเทศเบือ้งตน้ 

2. โครงการแลกเปลีย่น เป็นระยะเวลา 1 ปีการศกึษา (2 ภาคเรยีน) หรอืประมาณ 10 เดอืน 
3. หลงัจากโครงการเสรจ็สิน้ นักเรยีนสามารถเดนิทางกลบัมาศกึษาต่อในประเทศไทย หรอืหากตอ้งการศกึษาต่อใน

ต่างประเทศ สามารถตดิต่อผ่านทางเจา้หน้าทีข่อง PIPP Education เพื่อสอบถามขอ้มลูและรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
4. ความประสงคใ์นการเทยีบชัน้เรยีนหลงัจากเสรจ็สิน้โครงการ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของทางโรงเรยีนทีน่ักเรยีนก าลงั

ศกึษาอยู่ในประเทศไทย 
5. ในขณะการเขา้รว่มโครงการแลกเปลีย่น นักเรยีนจะไดร้บัการจดัสรรในการเขา้พกักบัครอบครวัอุปถมัภท์ี่มคีวาม

ยนิดใีนการตอ้นรบันักเรยีนใหเ้ขา้พกัอาศยัและคอยดแูลตลอดระยะเวลาของโครงการเป็นอย่างด ีอย่างไรกต็าม 
นักเรยีนไม่สามารถเลอืกเมอืง โรงเรยีน ตลอดจนการเลอืกครอบครวัอุปถมัภ ์(Host Family) ได ้หากนักเรยีนมี
ความประสงคใ์ดๆ เพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่อง PIPP Education 

 

บรษิทัพพิพ ์เอด็ดเูคชัน่จ ากดั  
ชัน้ 24 อาคารจตัุรสัจามจุร ีถนนพญาไท เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 092-391-5698 Email info@pippeducation.com 
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คณุสมบติัของผู้สมคัรโครงการแลกเปล่ียน  
 

- นักเรยีนตอ้งมสีญัชาตไิทย 
- ก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 - 5 หรอืเทยีบเท่าในปีการศกึษา พ.ศ. 2562 
- มผีลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) 2.5 ขึน้ไป และจะตอ้งไม่มผีลการเรยีนตดิ 0, ร., มผ. และ มส. ในทุกภาคการศกึษา 
- มทีกัษะความรู ้ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในระดบัพืน้ฐาน 
- นักเรยีนตอ้งเป็นผูม้คีวามประพฤตทิีด่ ีมทีศันคตทิีด่ ีและมคีวามสามารถในการปรบัตวัเขา้ร่วมกบัผูอ้ื่นทีม่ชีนชาติ

และวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกบัตน 
- นักเรยีนจะตอ้งเป็นผูท้ีม่สีุขภาพทีแ่ขง็แรง สมบูรณ์ ไม่เป็นพาหะน าพาโรคใดๆ รวมถงึไม่เป็นโรคตดิต่อทีร่า้ยแรง 

อาท ิไวรสัตบัอกัเสบ หรอืโรคทีต่อ้งไดร้บัการรกัษาอย่างต่อเนื่องอนัจะเป็นอุปสรรคในการเขา้ร่วมโครงการ ทัง้นี้ 
หากมขีอ้โตแ้ยง้ การพจิารณาถอืเป็นทีส่ ิน้สุดจากประเทศทีร่บันักเรยีนเขา้โครงการแลกเปลีย่น 

- นักเรยีนและผูป้กครองของตน จกัตอ้งมคีวามเขา้ใจ ยนิด ีและยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆ ของโครงการ
อย่างเคร่งครดั 

 
ขัน้ตอนการด าเนินโครงการ 
 

ช่วงระยะเวลา ขัน้ตอนการด าเนินโครงการ 

15 พฤศจกิายน 2562 วนัสิน้สุดการรบัสมคัรนักเรยีนเขา้ร่วมโครงการฯ ผ่านทางเวบ็ไซต ์
www.pippeducation.com พรอ้มช าระเงนิค่าสมคัรสอบ 200 บาท 

20 พฤศจกิายน 2562 ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิส์อบขอ้เขยีนและสอบสมัภาษณ์ ทางเวบ็ไซต ์
www.pippeducation.com 

28 พฤศจกิายน 2562 สอบขอ้เขยีน เวลา 9.00 - 12.00 น. และสอบสมัภาษณ์ เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- นักเรยีนตอ้งแต่งกายชุดนักเรยีน และน าบตัรประจ าตวัประชนชนมาแสดงใน

วนัสอบ 

เดอืนธนัวาคม 2562 ประกาศผลสอบผูม้สีทิธิเ์ขา้รว่มโครงการแลกเปลีย่น ทางเวบ็ไซต ์
www.pippeducation.com 
- หากนักเรยีนสอบผ่านการคดัเลอืกดว้ยตามล าดบัทีก่ าหนด จะมสีทิธิร์บัทุน
สนับสนุนในการเขา้ร่วมโครงการแลกเปลีย่น  

- นักเรยีนทีไ่ดส้ทิธิร์บัทุนสนับสนุน สามารถช าระเงนิลงทะเบยีนเพื่อจองสทิธ์ ิ

ในล าดบัทีส่อบไดท้นัทหีลงัจากประกาศผลสอบ เนื่องดว้ยทุกล าดบัทุน            
มจี านวนจ ากดั 

* หมายเหต ุในกรณีทีน่ักเรยีนสอบผ่านการคดัเลอืกตามล าดบัคะแนนแลว้      
จะไม่มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงประเทศทีเ่ลอืก  
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เดอืนมกราคม 2563 ผูม้สีทิธิเ์ขา้ร่วมโครงการฯ มารายงานตวัพรอ้มเอกสารทีก่ าหนดและเขา้
ปฐมนิเทศ (Orientation) พรอ้มผูป้กครอง พรอ้มยนืยนัสทิธิใ์นการเขา้ร่วม
โครงการฯ ดว้ยการช าระเงนิลงทะเบยีนจ านวน 50,000 บาท (งวดท่ี 1) 

เดอืนกุมภาพนัธ ์2563 ผูม้สีทิธิเ์ขา้ร่วมโครงการฯ ช าระค่าธรรมเนียมเขา้ร่วมโครงการ 150,000 บาท 
(งวดท่ี 2) 

10-15 พฤษภาคม 2563 ท าวซี่า (โครงการพาไปท าวซีา่) 

เดอืนกรกฎาคม 2563 ผูม้สีทิธิเ์ขา้ร่วมโครงการฯ ปฐมนิเทศก่อนการเดนิทาง (Orientation) พรอ้มช าระ
ค่าธรรมเนียมเขา้รว่มโครงการในสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด (งวดท่ี 3) 
- ค่าใชจ้่ายในสว่นทีเ่หลอืจะขึน้อยู่กบัรายละเอยีดของแต่ละประเทศ 
- นักเรยีนจะทราบครอบครวัอุปถมัภ์ (Host Family) และโรงเรยีนในวนันี้ 

เดอืนกนัยายน 2563 เดินทาง  

 
* หมายเหต ุกรุณาช าระเงนิ โดยวธิกีารโอนเงนิเขา้บญัช ีธนาคาร กรุงไทย จ ากดั สาขา มศว ประสานมติร                 
บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อบญัช ีบรษิทั พพิพ ์เอด็ดเูคชัน่ จ ากดั เลขทีบ่ญัช ี675-4-55213-1 และสง่หลกัฐานการช าระไปที ่           
E-mail: info@pippeducation.com พรอ้มเขยีนช่อื - นามสกุล เลขประจ าตวัประชาชน ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และ
เบอรต์ดิต่อกลบั เพื่อทาง PIPP Education จะด าเนินการลงขอ้มลูและตรวจสอบหลกัฐาน 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 
 

ค่าใชจ้่ายทีร่วมในโครงการ 
 

- ค่าเรยีนตลอดระยะเวลา 1 ปีการศกึษา (2 ภาคเรยีน)  
- ค่าด าเนินการในการจดัหาทีพ่กัแบบครอบครวัอุปถมัภ์ (Host Family) พรอ้มค่าอาหาร (มือ้เชา้และเยน็ในวนัที ่            

ไปโรงเรยีนและ 3 มือ้ในวนัหยุดสุดสปัดาห)์ 
- ค่าประกนัสุขภาพ (Insurance) 
- ค่ารบัสง่สนามบนิ (Airport Pick Up) 
- เจา้หน้าทีค่อยตดิต่อประสานงานในประเทศไทยเพื่อด าเนินการสมคัรเรยีน 
- เจา้หน้าทีค่อยตดิต่อประสานงานกบัตวัแทนในพืน้ทีแ่ละคอยใหค้ าปรกึษาหรอืช่วยเหลอืนกัเรยีนตลอดระยะเวลา

ของโครงการ 
 

ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่รวมในโครงการ 
 

- ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (ทัง้ระหว่างประเทศและภายในประเทศ) 
- ค่าด าเนินการสมคัรท า Visa  
- ค่าตรวจสุขภาพและการฉีดวคัซนีต่างๆ  
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- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั ตลอดระยะเวลาโครงการ อาท ิค่าอาหารกลางวนั ค่าโทรศพัท ์ค่าเดนิทางไปกลบัระหว่างทีพ่กัและ
โรงเรยีน (หากม)ี 

- ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา เช่น ค่าอุปกรณ์การเรยีน ค่าทรปิ หรอืค่ากจิกรรมต่างๆ นอกเหนือจากที่
โครงการก าหนด เป็นตน้ 

- ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ อาท ิค่าทรพัยส์นิเสยีหาย (หากเหตุเกดิจากนักเรยีน) 
 

ทุนการศึกษา 
 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา และประเทศองักฤษ 
ผูส้อบผ่านเกณฑก์ารจดัล าดบัคะแนนของทางโครงการ PIPP Education อยู่ในจ านวน 5 ล าดบัแรกของผูท้ีม่คีะแนน
สอบสงูสุด จะไดร้บัทุนสนบัสนุน ดงันี้ 
 

ล าดบัที ่1  ไดร้บัทุนสนับสนุนจ านวน  300,000  บาท  
ล าดบัที ่2  ไดร้บัทุนสนับสนุนจ านวน  150,000  บาท 
ล าดบัที ่3  ไดร้บัทุนสนับสนุนจ านวน  100,000  บาท 
ล าดบัที ่4 และ 5   ไดร้บัทุนสนับสนุนจ านวน             50,000  บาท 
 
ประเทศแคนาดา  
ผูส้อบผ่านเกณฑก์ารจดัล าดบัคะแนน ของทางโครงการ PIPP Education อยู่ในจ านวน 5 ล าดบัแรกของผูท้ีม่คีะแนน
สอบสงูสุด จะไดร้บัทุนสนบัสนุน ดงันี้ 
 
ล าดบัที ่1  ไดร้บัทุนสนับสนุนจ านวน  200,000  บาท  
ล าดบัที ่2  ไดร้บัทุนสนับสนุนจ านวน  100,000  บาท 
ล าดบัที ่3  ไดร้บัทุนสนับสนุนจ านวน  100,000  บาท 
ล าดบัที ่4 และ 5   ไดร้บัทุนสนับสนุนจ านวน     50,000  บาท 
 
ประเทศนิวซแีลนด ์ประเทศฝรัง่เศส และประเทศเยอรมนี 
ผูส้อบผ่านเกณฑก์ารจดัล าดบัคะแนน ของทางโครงการ PIPP Education อยู่ในจ านวน 3 ล าดบัแรกของผูท้ีม่คีะแนน
สอบสงูสุด จะไดร้บัทุนสนบัสนุน ดงันี้ 
 
ล าดบัที ่1  ไดร้บัทุนสนับสนุนจ านวน  200,000  บาท  
ล าดบัที ่2  ไดร้บัทุนสนับสนุนจ านวน  100,000  บาท 
ล าดบัที ่3  ไดร้บัทุนสนับสนุนจ านวน  100,000  บาท 
 
* นักเรียนท่ีจะมีสิทธ์ิได้รบัทุนสนับสนุนต้องมีคะแนนสอบมากกว่า 50% ของคะแนนเตม็ขึ้นไป 
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นักเรียนท่ีได้รบัเลือกเข้าโครงการ ต้องช าระเงินสบทบทุน ดงัน้ี 
 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

ผู้สอบผ่านเกณฑ ์
ทุนสนับสนุน 

จาก PIPP Education 
เงินสบทบทุน 

ล าดบัที ่1 300,000 480,000 
ล าดบัที ่2 150,000 630,000 
ล าดบัที ่3 100,000 680,000 
ล าดบัที ่4 และ 5 50,000 730,000 

ประเทศองักฤษ 

ล าดบัที ่1 300,000 670,000 
ล าดบัที ่2 150,000 820,000 
ล าดบัที ่3 100,000 870,000 
ล าดบัที ่4 และ 5 50,000 920,000 

ประเทศแคนาดา 

ล าดบัที ่1 200,000 760,000 
ล าดบัที ่2 100,000 860,000 
ล าดบัที ่3 100,000 860,000 
ล าดบัที ่4 และ 5 50,000 910,000 

ประเทศนิวซีแลนด ์
ล าดบัที ่1 200,000 760,000  
ล าดบัที ่2 100,000 860,000 
ล าดบัที ่3 100,000 860,000 

ประเทศฝรัง่เศส 
ล าดบัที ่1 200,000 400,000 
ล าดบัที ่2 100,000 500,000 
ล าดบัที ่3 100,000 500,000 

ประเทศเยอรมนี 
ล าดบัที ่1 200,000 400,000 
ล าดบัที ่2 100,000 500,000 
ล าดบัที ่3 100,000 500,000 

 
หมายเหตุ 
 

- โปรดอ่านรายละเอยีดโครงการใหค้รบทุกขัน้ตอน เพื่อจะไดเ้ป็นขอ้มลูในการประกอบการตดัสนิใจ 
- ผูท้ีส่อบผ่านและยนืยนัการเดนิทางกบัโครงการแลว้ หากมกีารขอสละสทิธิไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทางโครงการ                 

PIPP Education ขอสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงนิค่าใชจ้่ายทีช่ าระมาแลว้  
- โครงการ PIPP Education ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด และเงือ่นไขทีท่างโครงการไดร้ะบุไวโ้ดย               

ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
- สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ ตดิต่อ PIPP Education ชัน้ 24 อาคารจตัุรสัจามจุร ีเลขที ่319 ถนนพญาไท                  

เขตปทุมวนั 10330 โทรศพัท:์ 092-3915698 หรอื 092-391-5955 E-mail: info@pippeducation.com  
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วิธีการสมคัร 
 

1. นักเรยีนทีส่นใจตดิต่อขอรบัใบสมคัรไดท้ีห่มายเลขโทรศพัท์ 092-391-5955 / Download ผ่านทางเวบ็ไซต ์
http://www.pippeducation.com / Email: info@pippeducation.com / Line@: @pippeducation /                          
Facebook: facebook.com/pippeducation  
2. สง่ใบสมคัรทางไปรษณีย ์มาทีบ่รษิทั PIPP Education จ ากดั ชัน้ 24 อาคารจตัุรสัจามจุร ีเลขที ่319 ถนนพญาไท 
เขตปทุมวนั 10330 หรอื Email: info@pippeducation.com หรอื Line@: @pippeducation พรอ้มทัง้โอนช าระเงนิค่า
สมคัรสอบ โดยวธิกีารโอนเงนิเขา้บญัช ีธนาคาร กรุงไทย จ ากดั สาขา มศว ประสานมติร บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อบญัช ี
บรษิทั พพิพ ์เอด็ดเูคชัน่ จ ากดั เลขทีบ่ญัช ี675-4-55213-1 (การสมคัรจะสมบูรณ์เมื่อบรษิทัไดร้บัใบสมคัรและเอกสาร
ยนืยนัการช าระเงนิแลว้เท่านัน้ โดยจะประกาศรายชื่อผูม้สีทิธสิอบผ่านทางเวบ็ไซต์ http://www.pippeducation.com 
ในวนัที ่20 พฤศจกิายน 2562) 

http://www.pippeducation.com/
mailto:info@pippeducation.com
mailto:info@pippeducation.com%20หรือ
http://www.pippeducation.com/

