Frequently asked questions
Q. เปิ ดรับสมัครเมื่อไร
A. เปิ ดรับสมัครประมาณ กลางเดือน พฤษภาคม ของทุกปี
Q. ถ้ าเรียนอยู่ ม. 3 แต่ อายุ 14 ครึ่ง ไม่ ถึง 15 ปี สามารถสมัครสอบได้ หรือไม่
A. สามารถสอบได้ ในกรณี ที่สอบเข้ าร่ วมโครงการประเทศสหรัฐ อเมริ กา แต่อ ายุจ ะต้ อ งครบ 15 ปี บบริ บูรณ์ ณ วัน
เดินทาง ยกเว้ นประเทศญี่ปนุ่ ต้ องมีอายุ 16 ปี ตอนที่สมัครสอบ
Q. มีผลการเรียนเท่ าไร ถึงจะสมัครสอบได้
A. คะแนนเฉลี่ ย สะสม ไม่ตํ่ า กว่า 2.50 และภาษาอังกฤษไม่ตํ่ า กว่า 2 หรื อ มี ค ะแนนวิช าหลัก ๆ ไม่ตํ่ า กว่า 2 เช่ น
คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ เป็ นต้ น
Q. สามารถสมัครสอบได้ ท่ ีไหนบ้ าง
A. สมัครสอบได้ ที่ศนู ย์ประสานงานต่างๆ ของโครงการ และที่ศนู ย์โดยตรง ซึ่งสามารถเข้ าไป download ใบสมัครและ
รายชื่อศูนย์ประสานงานได้ ที่ https://goo.gl/CDtYtc
Q. สามารถส่ งใบสมัคร และหลักฐานการสมัครสอบได้ ท่ ไี หนบ้ าง
A. ส่งใบสมัครได้ ที่ศนู ย์ประสานงานฯ ที่นกั เรี ยนสมัคร หรื อ เอ แอนด์ ดี อินเตอร์ เอ็ดดูเคชัน่ ที่แฟกซ์ 02-536-3482 หรื อ
อีเมล highschool@aanddinteredu.com
Q. เมื่อสอบเสร็จแล้ วจะทราบผลสอบเมื่อไร
A. ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากการสอบ ตามศูนย์สอบต่างๆ ของเอ แอนด์ ดี อินเตอร์ เอ็ดดูเคชั่น สามารถเช็คผลสอบได้
ตามศูนย์นนๆ
ั้
Q. ถ้ าสอบผ่ านแล้ วแต่ พ่อแม่ ไม่ อนุมัตเิ พราะไม่ มีเงินก้ อน แต่ เราอยากไปจะทําอย่ างไรคะ
A. เรามีโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา ร่วมกับธนาคารกรุงไทยนักเรี ยนสามารถดูรายละเอียดได้ ที่ https://goo.gl/Rc30WI
Q. เมื่ออยู่ต่างประเทศจะมีค่าใช้ จ่ายอะไรอีกบ้ าง หรือค่ าใช้ จ่ายต่ อเดือนเท่ าไหร่
A. ประมาณ 10,000 – 15,000 บาท/เดือ นขึ ้นอยู่กับประเทศที่ นักเรี ยนเข้ าร่ วมโครงการ ทัง้ นี ถ้ ้ านักเรี ยนเข้ าเรี ยนใน
โรงเรี ยนเอกชนอาจจะมีคา่ Uniform หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เพิม่ เติมแล้ วแต่โรงเรี ยนเป็ นผู้กําหนด
Q. ไปเที่ยวเองวันหยุดได้ ไหม
A. นักเรี ยนสมารถไปเที่ยววันหยุดได้ เช่น ห้ างสรรพสินค้ า โรงภาพยนตร์ ฯลฯ แต่ต้องแจ้ งโฮสทุกครัง้ หากไปเที่ยวต่างรัฐ
จะต้ องเดินทางไปเที่ยวกับโฮส หรื อ กับทริ ปที่อ งค์กรจัดขึ ้นเท่านัน้ นักเรี ยนไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวเองได้ และ
จะต้ องแจ้ งผู้ประสานงาน หรื อ coordinator เพื่อทําเอกสารอนุญาต ก่อนทุกครัง้

Q. อยากไปประเทศที่ใช้ ภาษาที่สาม แต่ ไม่ มีความรู้ภาษานัน้ ๆ เลย จะไปได้ มัย้ ?
A. จะได้ ไปหรื อไม่ ขึ ้นอยู่กบั นักเรี ยนจะสอบวัดระดับภาษา และสัมภาษณ์ ของแต่ละประเทศ ผ่านตามเกณฑ์ที่องค์กร
กําหนดหรื อไม่ค่ะ แต่ขอแนะนําว่าถ้ าอยากไปประเทศที่ใช้ ภาษาที่สาม ควรจะมีพื ้นฐานภาษานันๆ
้ ด้ วยค่ะ ควรจะ
เรี ยนมาอย่างน้ อย 1 ปี คะ่
Q. ไปเป็ นนักเรียนแลกเปลี่ยนครบ 1 ปี แล้ ว อยากเรียนที่น่ ันต่ อเลยได้ มัย้ ?
A. สามารถเรี ยนต่อได้ นักเรี ยนสามารถแจ้ งทางศูนย์ฯ ว่าต้ องการเรี ยนต่อ ประมาณสิ ้นเทอมแรก ซึ่งทางศูนย์ฯ มีบริการ
ให้ คําปรึกษาและคัดเลือกสถานที่ให้ นกั เรี ยน ที่ประสงค์จะเรี ยนต่อค่ะ
Q. ไปที่น่ ันมีแฟนได้ ไหม
A. ถ้ ามีแฟนแบบ คบกันแค่เป็ นเพื่อน ช่วยในเรื่ องการเรี ยน สามารถมีได้ ค่ะ แต่คบกันแบบเกินเลยมากว่านัน้ ไม่ได้ ค่ะ
ถือว่าผิดกฎโครงการแลกเปลี่ยนค่ะ
Q. โรคประจําตัวอะไรบ้ างที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมโครงการได้
A. โรคที่ต้องทานยาเป็ นประจําและต้ องรักษาต่อเนื่อง หรื อโรคที่แพทย์วนิ ิจฉัยแล้ ว ส่งผลกระทบต่อการใช้ ชีวติ และ
การเรี ยน ในระหว่างที่อยู่ตา่ งประเทศ
Q. เป็ นภูมิแพ้ ไปได้ ไหม
A. ถ้ าเป็ นภูมแพ้ ในกรณี ที่ไม่แพ้ มาก และแพทย์วินิจฉัยว่าสามารถไปอยู่ต่างประเทศได้ โดยต้ องมีรับรองจากแพทย์ส่ง
ให้ องค์กรแลกเปลี่ยน
Q. ไปที่โน่ นถ้ ามีปัญหากับ Host family จะทํายังไง
A. ถ้ ามีปัญหากับHost family สามารถปรึ กษาทางศูนย์ได้ ค่ะ จะได้ ทราบว่าปั ญหาเกิดจากอะไร และมีแนวทางในการ
แก้ ไขปัญหาอย่างไร
Q. เลือก Host family หรือเลือกเมืองที่จะไปได้ ไหม
A. ตามกฎของโครงการแลกเปลี่ยนฯ นักเรี ยนไม่สามารถ เลือก Host family หรื อเมืองที่จะไปได้ ค่ะ เพราะ Host family
จะเป็ นผู้เลือกรับนักเรี ยนค่ะ
Q. ถ้ าโดนลูก Host family (ผู้ชาย) ลวนลามจะทํายังไง
A. ให้ แจ้ ง Host mother and Host father และแจ้ งผู้ประสานงานขององค์กรแลกเปลี่ยนที่ประเทศนัน้ ๆ ค่ะ ทางองค์กร
จะเป็ นผู้ดแู ล และแก้ ไขปัญหาให้ นกั เรี ยนค่ะ
Q. โครงการแลกเปลี่ยนของ เอ แอนด์ ดี อินเตอร์ เอ็ดดูเคชั่นต่ างจากที่อ่ ืนตรงไหน?
A. เรามีระบบครูพี่เลี ้ยง คอยให้ คําปรึกษา และดูแลทุกคนอย่างใกล้ ชิด เริ่มตังแต่
้ เด็กลงทะเบียนเข้ าร่วมโครงการ จนถึง
นักเรี ยนเดินทางไปยังประเทศที่เข้ าร่วมโครงการ และดูแลตลอดระยะเวลาที่เข้ าร่วมโครงการ เราเป็ นตัวแทนองค์กร
แลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียงติดอันดับท็อปเท็น ของแต่ละประเทศ และมีผลการดําเนินงานที่ดีมาอย่างยาวนาน น่าเชื่อถือ

Q. เคยมีนักเรียนที่ไปแล้ วโดนส่ งกลับมัย้ ? และเพราะสาเหตุอะไร?
A. เคยมีคะ่ แต่มีน้อยแค่ 1% ค่ะ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ที่องค์กรส่งกลับส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องของการปรับตัว หรื อการทํา
ตามกฎขององค์กรแลกเปลี่ยนเช่น การปรับตัวทางด้ านภาษา ไม่สามารถสื่อสารกับโฮสได้ เรี ยนได้ เกรดตํ่าว่า C เป็ น
ต้ น
Q. ส่ วนใหญ่ เดินทางครัง้ ละกี่คน
A. ปกติแล้ ว นักเรี ยนจะได้ เดินทางเป็ นกลุม่ ขึ ้น ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ระยะเวลาของการได้ ครอบครัวอุปถัมภ์ หรื ออาจได้ เดินทาง
คนเดียวเนื่องจากโรงเรี ยนเปิ ดเทอมก่อนคนอื่น หรื อได้ โฮสช้ ากว่าคนอื่น
Q. สามารถปฏิเสธโฮสได้ หรือไม่ เช่ น ไม่ อยากได้ โฮสสูงอายุ หรือโฮสที่ไม่ มีลูก
A. ไม่สามารถปฏิเสธโฮสได้ หากยืนยันที่ปฏิเสธโฮสแรกที่ได้ ต้ องแจ้ งทําจดหมายชีแ้ จงเหตุผลที่ปฏิเสธด้ วย ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่
กับองค์กรจะพิจารณา
Q. ไม่ กินเนือ้ วัว หรือไม่ สามารถกินอาหารบางชนิด ไปได้ ไหม
A. ถ้ าเป็ นประเทศ USA หรื อ แถบยุโรป จะส่งผลต่อการได้ โฮส เนื่องจากมีข้อจํากัดเรื่ องการทานเนือ้ ก็จะได้ โฮสช้ ากว่า
ปกติแต่ถ้าเป็ นประเทศญี่ ปนุ่ ไม่สามารถเข้ าร่ วมโครงการ ได้ เนื่องจากที่ญี่ปนครอบครั
ุ่
วส่วนใหญ่จะทานเนือ้ วัว ถ้ า
ไม่ใช่ปัญหาเรื่ องใหญ่ อยากให้ นกั เรี ยนลองปรับตัวดูก่อนหรื อเราเลือกทานในสิง่ ที่เราชอบก็ได้
Q. ที่เรียนเตรียมความพร้ อมภาษาเยอรมัน ทาง เอ แอนด์ ดี อินเตอร์ เอ็ดดูเคชั่นหาให้ หรือไม่
A. ทางเราสามารถแนะนําสถาบันที่สอนภาษาเยอรมันให้ ได้ คะ่
Q. ตั๋วขาไปและกลับเลือกแวะประเทศที่ผ่านเพื่อเที่ยวได้ ไหม
A. ไม่ได้ คะ่ ทางศูนย์ ไม่อนุญาตให้ แวะเที่ยว เนื่องจากเป็ นนโยบายเรื่ องความปลอดภัยของนักเรี ยน
Q. ใช้ สายการบินอะไร
A. ตั ้งแต่ระดับ 4 ดาวขึ ้นไป
Q. บ้ านโฮสกับโรงเรียนอยู่ไกลกันมากไหม
A. ไม่ไกลมากค่ะ บางโรงเรี ยนสามารถเดินไปโรงเรี ยนได้ หรื อขี่จกั รยานไปได้ เพราะองค์กรจะเลือกโฮสที่สะดวกต่อการ
ไปเรี ยนของนักเรี ยน
Q. โรงเรียนที่ไปมีนักเรียนแลกเปลี่ยนเยอะไหม
A. ไม่เยอะค่ะ บางโรงเรี ยน อาจมีนกั เรี ยนแลกเปลี่ยน แค่ 1 คน
Q. โรงเรียนที่องค์ กรเลือกให้ เป็ นโรงเรียนแบบไหน
A. เป็ นโรงเรี ยนรัฐบาลเป็ นหลัก หรื ออาจมีโรงเรี ยนเอกชนบ้ าง ขึ ้นอยู่กบั เมืองที่โฮสรับเราค่ะ

Q. ไปแล้ วต้ องกลับมาเรียนซํา้ ไหม
A. ขึ ้นอยู่กบั นโยบายของผู้อํานวยการโรงเรี ยนแต่ละโรงเรี ยนค่ะ บางโรงเรี ยนสามารถเรี ยนต่อไปได้ เลย แต่บางโรงเรี ยน
ต้ องกลับมาซํ ้าชั ้นค่ะ ทางศูนย์ฯ แนะนําให้ นกั เรี ยนสอบถามฝ่ ายวิชาการของโรงเรี ยนเลยค่ะ
Q. ถ้ าไปเรียน เกรด 12 ที่โน่ น จะได้ วุฒิ ม.6 หรือ High School Diploma กลับมาไหม
A. นักเรี ยนแลกเปลี่ยน ที่ไปเรี ยนแค่ 1 ปี จะได้ รับ transcript ให้ เท่านัน้ นโยบายของโรงเรี ยนรัฐ บาลส่วนใหญ่ จะให้
High School Diploma หรื อวุฒิจ บการศึกษาระดับ ม.6 กับนักเรี ยนที่ ศึกษาเล่าเรี ยนเป็ นระยะเวลามากกว่า 1 ปี
และองค์กรแลกเปลี่ยนไม่สามารถการันตีวฒ
ุ ิบตั รนีใ้ ห้ กบั นักเรี ยนที่ไปเรี ยนในระดับเกรด 12 ได้ แต่ทัง้ นีน้ กั เรี ยนทุก
คนจะได้ รับ Transcript กลับมาคะ
Q. เป็ นนักเรียนแลกเปลี่ยนของ เอ แอนด์ ดี อินเตอร์ เอ็ดดูเคชั่น แล้ วได้ สิทธิประโยชน์ อะไรบ้ าง
A. 1.เอ แอนด์ ดี อิ น เตอร์ เอ็ด ดูเคชั่น ดูแ ลอย่ างใกล้ ชิ ด ให้ คํ าปรึ ก ษา และประสานงานให้ ความช่วยเหลื อ ตลอด
ระยะเวลาของโครงการ โดยเจ้ าหน้ าที่ให้ บริการด้ วยความเอาใจใส่ และมีความเป็ นมืออาชีพ
2. เอ แอนด์ ดี อินเตอร์ เอ็ดดูเคชั่น มอบทุนการศึกษาให้ แต่ละปี มลู ค่ากว่าหนึ่งล้ านบาท โดยมีทุนหลายประเภทที่
เหมาะสมกับนักเรี ยน
3. ได้ เข้ าค่ายฝึ กทักษะภาษาและวัฒนธรรม 3 สัปดาห์ ณ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมก่อนการเดินทาง
(เฉพาะ High School Exchange Exclusive Program)
4. ได้ รับใบประกาศนียบัตรจากองค์กรแลกเปลี่ยนต่างประเทศ และ เอ แอนด์ ดี อินเตอร์ เอ็ดดูเคชัน่ เมื่อจบโครงกา
5. ได้ พฒ
ั นาตนเองด้ านต่างๆ ทังด้
้ านภาษา เรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมที่แตกต่างจากเยาวชนนานาชาติ พัฒนาบุคลิกภาพและ
ภาวะผู้นํา รวมทังได้
้ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในฐานะทูตเยาวชนของประเทศ
6. ได้ ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ และรับข้ อมูลศึกษาต่อต่างประเทศและทุนการศึกษาประเภทต่างๆ เพื่อช่วยในการวางแผน
ศึกษาต่อ

