
Frequently asked questions 
 

Q.  เปิดรับสมัครเม่ือไร  

A. เปิดรับสมคัรประมาณ กลางเดือน พฤษภาคม ของทกุปี 

 

Q.  ถ้าเรียนอยู่ ม. 3 แต่อายุ 14 คร่ึง ไม่ถึง 15 ปี สามารถสมัครสอบได้หรือไม่ 

A.  สามารถสอบได้ในกรณีท่ีสอบเข้าร่วมโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา แต่อายุจะต้องครบ 15 ปีบบริบูรณ์ ณ วัน

เดนิทาง ยกเว้นประเทศญ่ีปุ่ น ต้องมีอาย ุ16 ปี ตอนท่ีสมคัรสอบ 
 

Q.  มีผลการเรียนเท่าไร ถึงจะสมัครสอบได้ 

A.  คะแนนเฉล่ียสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50 และภาษาอังกฤษไม่ต่ํากว่า 2 หรือมีคะแนนวิชาหลักๆ ไม่ต่ํากว่า 2 เช่น 

คณิตศาสตร์, วทิยาศาสตร์ เป็นต้น 
 

Q.  สามารถสมัครสอบได้ที่ไหนบ้าง 

A.  สมคัรสอบได้ท่ีศนูย์ประสานงานต่างๆ ของโครงการ และท่ีศนูย์โดยตรง ซึ่งสามารถเข้าไป download ใบสมคัรและ

รายช่ือศนูย์ประสานงานได้ท่ี  https://goo.gl/CDtYtc  
 

Q.  สามารถส่งใบสมัคร และหลักฐานการสมัครสอบได้ที่ไหนบ้าง 

A.  สง่ใบสมคัรได้ท่ีศนูย์ประสานงานฯ ท่ีนกัเรียนสมคัร หรือ เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดเูคชัน่ ท่ีแฟกซ์ 02-536-3482 หรือ 

อีเมล highschool@aanddinteredu.com 
 

Q.  เม่ือสอบเสร็จแล้วจะทราบผลสอบเม่ือไร 

A.  ภายใน 1 สปัดาห์ หลงัจากการสอบ ตามศนูย์สอบตา่งๆ ของเอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดเูคชั่น สามารถเช็คผลสอบได้

ตามศนูย์นัน้ๆ  
 

Q.  ถ้าสอบผ่านแล้วแต่พ่อแม่ไม่อนุมัตเิพราะไม่มีเงนิก้อน แต่เราอยากไปจะทาํอย่างไรคะ 

A.  เรามีโครงการเงินกู้ เพ่ือการศกึษา ร่วมกบัธนาคารกรุงไทยนกัเรียนสามารถดรูายละเอียดได้ท่ี https://goo.gl/Rc30WI  
 

Q.  เม่ืออยู่ต่างประเทศจะมีค่าใช้จ่ายอะไรอีกบ้าง หรือค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่ 

A.  ประมาณ 10,000 – 15,000 บาท/เดือนขึน้อยู่กับประเทศท่ีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ทัง้นีถ้้านักเรียนเข้าเรียนใน

โรงเรียนเอกชนอาจจะมีคา่ Uniform หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ เพิม่เตมิแล้วแตโ่รงเรียนเป็นผู้กําหนด 
 

Q. ไปเที่ยวเองวันหยุดได้ไหม 

A.  นกัเรียนสมารถไปเท่ียววนัหยดุได้ เช่น ห้างสรรพสนิค้า โรงภาพยนตร์ ฯลฯ แต่ต้องแจ้งโฮสทกุครัง้หากไปเท่ียวตา่งรัฐ 

จะต้องเดินทางไปเท่ียวกับโฮส หรือกับทริปท่ีองค์กรจัดขึน้เท่านัน้ นักเรียนไม่สามารถเดินทางไปเท่ียวเองได้ และ

จะต้องแจ้งผู้ประสานงาน หรือ coordinator เพ่ือทําเอกสารอนญุาต ก่อนทกุครัง้  

  

https://goo.gl/CDtYtc
https://goo.gl/Rc30WI


Q. อยากไปประเทศที่ใช้ภาษาที่สาม แต่ไม่มีความรู้ภาษานัน้ๆ เลย จะไปได้มัย้? 

A. จะได้ไปหรือไม่ ขึน้อยู่กบันกัเรียนจะสอบวดัระดบัภาษา และสมัภาษณ์ ของแต่ละประเทศ ผา่นตามเกณฑ์ท่ีองค์กร

กําหนดหรือไม่ค่ะ แต่ขอแนะนําว่าถ้าอยากไปประเทศท่ีใช้ภาษาท่ีสาม ควรจะมีพืน้ฐานภาษานัน้ๆ ด้วยค่ะ ควรจะ

เรียนมาอย่างน้อย 1 ปีคะ่  
 

Q.  ไปเป็นนักเรียนแลกเปล่ียนครบ 1 ปีแล้ว อยากเรียนที่ น่ันต่อเลยได้มัย้? 

A. สามารถเรียนตอ่ได้ นกัเรียนสามารถแจ้งทางศนูย์ฯ วา่ต้องการเรียนตอ่ ประมาณสิน้เทอมแรก ซึ่งทางศนูย์ฯ มีบริการ

ให้คําปรึกษาและคดัเลือกสถานท่ีให้นกัเรียน ท่ีประสงค์จะเรียนตอ่คะ่  
 

Q.  ไปที่ น่ันมีแฟนได้ไหม 

A.  ถ้ามีแฟนแบบ คบกันแค่เป็นเพ่ือน ช่วยในเร่ืองการเรียน สามารถมีได้ค่ะ แต่คบกันแบบเกินเลยมากว่านัน้ ไม่ได้ค่ะ 

ถือวา่ผดิกฎโครงการแลกเปล่ียนคะ่ 
 

Q.  โรคประจาํตัวอะไรบ้างที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 

A.  โรคท่ีต้องทานยาเป็นประจําและต้องรักษาตอ่เน่ือง หรือโรคท่ีแพทย์วนิิจฉยัแล้ว สง่ผลกระทบตอ่การใช้ชีวติ และ 

 การเรียน ในระหวา่งท่ีอยู่ตา่งประเทศ  
 

Q. เป็นภูมิแพ้ไปได้ไหม 

A.  ถ้าเป็นภูมแพ้ในกรณีท่ีไม่แพ้มาก และแพทย์วินิจฉยัว่าสามารถไปอยู่ต่างประเทศได้ โดยต้องมีรับรองจากแพทย์ส่ง

ให้องค์กรแลกเปล่ียน 
 

Q.  ไปที่โน่นถ้ามีปัญหากับ Host family จะทาํยังไง 

A.  ถ้ามีปัญหากับHost family สามารถปรึกษาทางศนูย์ได้ค่ะ จะได้ทราบว่าปัญหาเกิดจากอะไร และมีแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาอย่างไร 
 

Q.  เลือก Host family หรือเลือกเมืองที่จะไปได้ไหม 

A.  ตามกฎของโครงการแลกเปล่ียนฯ นกัเรียนไม่สามารถ เลือก Host family หรือเมืองท่ีจะไปได้ค่ะ เพราะ Host family 

จะเป็นผู้เลือกรับนกัเรียนคะ่  
 

Q.  ถ้าโดนลูก Host family (ผู้ชาย) ลวนลามจะทาํยังไง 

A.  ให้แจ้ง Host mother and Host father และแจ้งผู้ประสานงานขององค์กรแลกเปล่ียนท่ีประเทศนัน้ๆ ค่ะ ทางองค์กร

จะเป็นผู้ดแูล และแก้ไขปัญหาให้นกัเรียนคะ่ 
 

Q.  โครงการแลกเปล่ียนของ เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคช่ันต่างจากที่ อ่ืนตรงไหน? 

A.  เรามีระบบครูพ่ีเลีย้ง คอยให้คําปรึกษา และดแูลทุกคนอย่างใกล้ชิด เร่ิมตัง้แตเ่ด็กลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จนถึง

นกัเรียนเดินทางไปยงัประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ และดแูลตลอดระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ เราเป็นตวัแทนองค์กร

แลกเปล่ียนท่ีมีช่ือเสียงตดิอนัดบัท็อปเท็น ของแตล่ะประเทศ และมีผลการดําเนินงานท่ีดีมาอย่างยาวนาน น่าเช่ือถือ 

  



Q.  เคยมีนักเรียนที่ไปแล้วโดนส่งกลับมัย้? และเพราะสาเหตุอะไร? 

A.  เคยมีค่ะ แต่มีน้อยแค่ 1% ค่ะ ซึ่งสาเหตสุ่วนใหญ่ท่ีองค์กรส่งกลบัส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของการปรับตวั หรือการทํา

ตามกฎขององค์กรแลกเปล่ียนเช่น การปรับตวัทางด้านภาษา ไมส่ามารถส่ือสารกบัโฮสได้  เรียนได้เกรดต่ําวา่ C เป็น

ต้น 
 

Q.  ส่วนใหญ่เดนิทางครัง้ละก่ีคน 

A.  ปกตแิล้ว นกัเรียนจะได้เดนิทางเป็นกลุม่ขึน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัระยะเวลาของการได้ครอบครัวอปุถมัภ์ หรืออาจได้เดนิทาง

คนเดียวเน่ืองจากโรงเรียนเปิดเทอมก่อนคนอ่ืน หรือได้โฮสช้ากวา่คนอ่ืน 
 

Q.  สามารถปฏเิสธโฮสได้หรือไม่ เช่น ไม่อยากได้โฮสสูงอายุ หรือโฮสที่ไม่มีลูก 

A.  ไมส่ามารถปฏิเสธโฮสได้ หากยืนยันท่ีปฏิเสธโฮสแรกท่ีได้ ต้องแจ้งทําจดหมายชีแ้จงเหตผุลท่ีปฏิเสธด้วย ทัง้นีข้ึน้อยู่

กบัองค์กรจะพจิารณา 
 

Q.  ไม่กินเนือ้วัว หรือไม่สามารถกินอาหารบางชนิด ไปได้ไหม 

A. ถ้าเป็นประเทศ USA หรือ แถบยุโรป จะส่งผลต่อการได้โฮส เน่ืองจากมีข้อจํากัดเร่ืองการทานเนือ้ก็จะได้โฮสช้ากว่า

ปกติแต่ถ้าเป็นประเทศญ่ีปุ่ น ไมส่ามารถเข้าร่วมโครงการ ได้ เน่ืองจากท่ีญ่ีปุ่ นครอบครัวส่วนใหญ่จะทานเนือ้ววั ถ้า

ไมใ่ช่ปัญหาเร่ืองใหญ่ อยากให้นกัเรียนลองปรับตวัดกู่อนหรือเราเลือกทานในสิง่ท่ีเราชอบก็ได้ 
 

Q. ที่เรียนเตรียมความพร้อมภาษาเยอรมัน ทาง เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคช่ันหาให้หรือไม่ 

A.  ทางเราสามารถแนะนําสถาบนัท่ีสอนภาษาเยอรมนัให้ได้คะ่  
 

Q. ต๋ัวขาไปและกลับเลือกแวะประเทศที่ผ่านเพ่ือเที่ยวได้ไหม 

A.  ไมไ่ด้คะ่ ทางศนูย์ ไมอ่นญุาตให้แวะเท่ียว เน่ืองจากเป็นนโยบายเร่ืองความปลอดภยัของนกัเรียน 
 

Q.  ใช้สายการบนิอะไร 

A.  ตัง้แตร่ะดบั 4 ดาวขึน้ไป 
 

Q.  บ้านโฮสกับโรงเรียนอยู่ไกลกันมากไหม 

A.  ไมไ่กลมากค่ะ บางโรงเรียนสามารถเดนิไปโรงเรียนได้ หรือข่ีจกัรยานไปได้ เพราะองค์กรจะเลือกโฮสท่ีสะดวกตอ่การ

ไปเรียนของนกัเรียน 
 

Q.  โรงเรียนที่ไปมีนักเรียนแลกเปล่ียนเยอะไหม 

A.  ไมเ่ยอะคะ่ บางโรงเรียน อาจมีนกัเรียนแลกเปล่ียน แค ่1 คน  
 

Q.  โรงเรียนที่องค์กรเลือกให้เป็นโรงเรียนแบบไหน 

A.  เป็นโรงเรียนรัฐบาลเป็นหลกั หรืออาจมีโรงเรียนเอกชนบ้าง ขึน้อยู่กบัเมืองท่ีโฮสรับเราคะ่ 
  



Q. ไปแล้วต้องกลับมาเรียนซํา้ไหม 

A.  ขึน้อยู่กับนโยบายของผู้อํานวยการโรงเรียนแตล่ะโรงเรียนคะ่ บางโรงเรียนสามารถเรียนตอ่ไปได้เลย แตบ่างโรงเรียน 

ต้องกลบัมาซํา้ชัน้คะ่ ทางศนูย์ฯ แนะนําให้นกัเรียนสอบถามฝ่ายวชิาการของโรงเรียนเลยคะ่  
 

Q.  ถ้าไปเรียน เกรด 12 ที่โน่น จะได้วุฒ ิม.6 หรือ High School Diploma กลับมาไหม 

A.  นักเรียนแลกเปล่ียน ท่ีไปเรียนแค่ 1 ปี จะได้รับ transcript ให้เท่านัน้ นโยบายของโรงเรียนรัฐบาลส่วนใหญ่ จะให้ 

High School Diploma หรือวุฒิจบการศึกษาระดับ ม.6 กับนักเรียนท่ีศึกษาเล่าเรียนเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี 

และองค์กรแลกเปล่ียนไมส่ามารถการันตีวฒุิบตัรนีใ้ห้กบันักเรียนท่ีไปเรียนในระดบัเกรด 12 ได้ แต่ทัง้นีน้กัเรียนทุก

คนจะได้รับ Transcript กลบัมาคะ 

 

Q. เป็นนักเรียนแลกเปล่ียนของ เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคช่ัน แล้วได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง 

A.  1.เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ดูแลอย่างใกล้ชิด ให้คําปรึกษา และประสานงานให้ความช่วยเหลือตลอด

ระยะเวลาของโครงการ โดยเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส ่และมีความเป็นมืออาชีพ 

 2. เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น มอบทุนการศึกษาให้แต่ละปีมลูค่ากว่าหน่ึงล้านบาท โดยมีทุนหลายประเภทท่ี

เหมาะสมกบันกัเรียน 

 3. ได้เข้าคา่ยฝึกทักษะภาษาและวฒันธรรม 3 สปัดาห์ ณ ประเทศฟิลปิปินส์ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง 

(เฉพาะ High School Exchange Exclusive Program) 

4. ได้รับใบประกาศนียบตัรจากองค์กรแลกเปล่ียนตา่งประเทศ และ เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดเูคชัน่ เม่ือจบโครงกา 

5. ได้พฒันาตนเองด้านต่างๆ ทัง้ด้านภาษา เรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกตา่งจากเยาวชนนานาชาติ พฒันาบคุลกิภาพและ

ภาวะผู้นํา รวมทัง้ได้เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมอนัดีงามของไทย ในฐานะทตูเยาวชนของประเทศ 

6. ได้ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ และรับข้อมลูศกึษาต่อตา่งประเทศและทนุการศกึษาประเภทตา่งๆ เพ่ือช่วยในการวางแผน

ศกึษาตอ่ 
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