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โครงการทุนแลกเปลีย่นอาเซียน TopUp : ประเทศมาเลเซีย 

วันที่ 29 มีนาคม – 11 เมษายน 2563 

โครงการทุนแลกเปล่ียนดา้นภาษาและวฒันธรรมอาเซียน บริษทั ท๊อปอพั เลินน่ิง จ ากดั ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้น

โดยกลุ่มผูท่ี้ได้รับประสบการณ์และพื้นฐานท่ีดีทางด้านการศึกษาในต่างประเทศ ได้ร่วมมือกับโรงเรียน

นานาชาติในประเทศมาเลเซีย R.E.A.L School ไดจ้ดัตั้งโครงการแลกเปล่ียนทางการศึกษาไทย – มาเลเซีย ขึ้น 

เน่ืองจากได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการได้รับโอกาสในการพฒันาทางด้านการศึกษา  เรียนรู้วฒันธรรม

ประเทศเพื่อนบา้น และการไดรั้บประสบการณ์ในการใชชี้วิตในต่างประเทศตั้งแต่วยัเยาว ์เพื่อเป็นแนวทางใน

การตดัสินใจส าหรับการศึกษาต่อในอนาคต  และไดท้ าหน้าท่ีเป็นยุวทูตของประเทศในการเผยแผ่วฒันธรรม

ไทยใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในสังคมประเทศมาเลเซีย และสังคมโลกอีกดว้ย 

ลกัษณะของโครงการทุนแลกเปลีย่นอาเซียน TopUp 

การคัดสรร 

1. นักเรียนตอ้งสมคัรดว้ยตนเอง และมีการสอบวดัระดับความสามารถทางภาษาองักฤษในทกัษะทั้ง 4 

ดา้น (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยใชข้อ้สอบมาตรฐานของโรงเรียน R.E.A.L   School  

2. คะแนนสอบตอ้งถูกจดัล าดบัเป็นช่วงคะแนนเพื่อจดัล าดบัทุนสมทบ โดยบริษทัจะออกให้ตามสัดส่วน

คะแนน 20 ล าดบัแรก 

3. โครงการแลกเปลี่ยนภาษา การศึกษาและวฒันธรรม ระยะเวลา 2 สัปดาห์ นกัเรียนไม่สามารถเลือกไดว้่า

จะไดอ้ยู ่Campus ไหนของโรงเรียน 

4. เยาวชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ จะพกัอยู่ในหอพกัโรงเรียนประจ า โดยมีระบบเพื่อน Budy ชาวต่างชาติ

ค่อยดูแลตลอด และใหค้วามช่วยเหลือตลอดระยะเวลาโครงการทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

5. โครงการฯ ด าเนินการในทุกกิจกรรม โดยเนน้ดา้นความปลอดภยัเป็นหลกั จะมีเจา้หนา้ท่ี ท๊อปอพั เลิน

น่ิง และอาจารย ์คอยดูแลเยาวชนอยา่งใกลชิ้ด 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และ ฝึกฝนทักษะในการใช้ชีวิตใน

ต่างประเทศ  ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู ่และวฒันธรรมของชาวต่างชาติ 

2. ส่งเสริมให้เยาวชนไทย ไดมี้ประสบการเรียนรู้ในชั้นเรียนวิชาต่างๆ ในระดบัภาษาองักฤษของตนเอง 

ตามวิชาเรียนในชั้นเรียนของ โรงเรียน R.E.A.L School โดยมีนักเรียนของโรงเรียนทอ้งถ่ิน คอยดูแล

ตลอดระยะโปรแกรมท่ีเรียน 

3. เพื่อให้เยาวชนจะไดร่้วมกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานศึกษาท่ีเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ และ

แหล่งความรู้ต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย 

4. เพื่อให้เยาวชนได้แลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัเพื่อนชาวต่างชาติ และมีโอกาสน าวฒันธรรมของประเทศ

ไทยไปเผยแพร่ในประเทศมาเลเซียตามโอกาสอนัควรส่งผลให้ชาวต่างชาติไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม

ไทยและประเทศไทย มากขึ้น 

5. เพื่อใหเ้ยาวชนไดพ้ฒันาตนเอง เสริมสร้างความมัน่ใจ และเนน้ความเป็นผูน้ า 

6. เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาชนไดใ้ชป้ฏิภาณไหวพริบไหต้รงตามสถานการณ์ทั้งเพื่อตนเอง และช่วยเหลือผูอ่ื้น 

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

1. ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 อายตุั้งแต่ 10-17 ปี 

2. มีสุขภาพแขง็แรงสมบูรณ์ มีความประพฤติดี ไม่ติดสารเสพติดหรือยาเสพติดใหโ้ทษตามกฎหมาย 

3. พร้อมปฏิบติัตามระเบียบของโครงการฯ และโรงเรียน R.E.A.L School 

4. มีประวติัการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทณัฑ ์หรือถูกพกัการเรียน 

5. มีระดบัการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ตั้งแต่ระดบัปานกลางขึ้นไป 

6. เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี มีความพร้อมท่ีจะปรับตวัเขา้กับส่ิงแวดล้อมและวฒันธรรมของประเทศ

มาเลเซียและเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัเพื่อใหส้ามารถใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ข้อก าหนดทั่วไป 

1. ทุนสมทบในการเขา้ร่วมโครงการฯจดัตามช่วงล าดบัคะแนนสอบ ผูส้อบผ่านจะไดรั้บเม่ือปฏิบติัตาม

ขั้นตอนการลงทะเบียนรายงานตวัตามวนัท่ีก าหนด 

2. ค่าใชจ่้ายทุนสมทบเขา้ร่วมโครงการฯ ลดหลัน่ตามช่วงล าดบัคะแนนการสอบตามาตารางขา้งล่างน้ี 

3. ค่าเขา้ร่วมโครงการฯ ไม่รวม  

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าซ้ือสินคา้ ค่าอาหาร/เคร่ืองด่ืมนอกรายการ 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินในการเดินทาง (นกัเรียนซ้ือตัว๋เคร่ืองบินเอง หรือใหโ้ครงการฯ ด าเนินการ) 

 

ค่าโครงการ 

1. ค่าสมคัรสอบคนละ 200 บาท 

2. ค่าโครงการเตม็ 48,000 บาท รวม 

- ค่าท่ีพกั 14 วนั  

- ค่าอาหาร (3 ม้ือ/วนั) 

- ค่าเรียน 

- ค่าเดินทางจากหอพกันกัเรียน  

- ค่าสถานท่ีในการท ากิจกรรมนอกสถานท่ี 

- ค่าเดินทางไปทศันศึกษายงัสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

- ค่าจดักิจกรรมปฐมนิเทศในประเทศไทยก่อนการเดินทาง 

- ค่าประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุค่าเรียน 
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3. รายละเอียดทุนสมทบตามรายละเอียด  

คะแนนอนัดับ  ทุนสมทบ (บาท) ผู้รับทุนจ่าย (บาท) 

1 15,000.00 33,000.00 
2 10,000.00 38,000.00 
3 7,000.00 41,000.00 
4 5,000.00 43,000.00 
5 4,000.00 44,000.00 
6 3,000.00 45,000.00 
7 3,000.00 45,000.00 
8 3,000.00 45,000.00 
9 3,000.00 45,000.00 

10 2,000.00 46,000.00 
11 2,000.00 46,000.00 
12 2,000.00 46,000.00 
13 2,000.00 46,000.00 
14 2,000.00 46,000.00 
15 1,000.00 47,000.00 
16 1,000.00 47,000.00 
17 1,000.00 47,000.00 
18 1,000.00 47,000.00 
19 1,000.00 47,000.00 
20 1,000.00 47,000.00 

 

 



 
 

บริษัท ท๊อปอพั เลินน่ิง จ ำกัด ทะเบียนนิติบคุคลเลขท่ี 0105552108832 

เลขที่ 51/67 ซอยรามค าแหง 96 แขวงสะพานสงู   เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240  

888 ตกึมหำทนุ ชัน้ล่าง ยนูิต 11 ถนนเพลินจิต เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10333                       

84  ถนนสินิวิถี  ต าบลพิมาน  อ าเภอเมืองสตลู  จงัหวดัสตลู 91000 

 

 

วิธีการสมัคร 

1. กรอกใบสมคัร พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาพาสปอร์ต 

2. ช าระค่าสมคัร 200 บาท 

กรุณาโอนเขา้บญัชี 

2.1 ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ีบญัชี 130-709-164-3 ช่ือบญัชี นางสาวกุศล ข าพานนท ์

2.2 ธนาคารกรุงไทย เลขท่ีบญัชี 050-0-14667-5  ช่ือบญัชี นางสาวกุศล ข าพานนท ์

2.3 ธนาคารกรุงไทย เลขท่ีบญัชี 038-8-41305-0  ช่ือบญัชี นางสาวกุศล ข าพานนท ์

2.4 ธนาคารไทยพาณิชย ์เลขท่ีบญัชี117-245376-1 ช่ือบญัชี นางสาวกุศล ข าพานนท ์

จากนั้นส่งสลิปใบโอนมาท่ี Line ID: kusolfai หรือ topuptravel หรืออีเมล topteam@topuplearning.co.th 

3. มาสอบตามวนั เวลา ท่ีก าหนด (สอบขอ้เขียนภาษาองักฤษ และสัมภาษณ์ ) 

4. ฟังผลการสอบ ประกาศทุน 

5. รายงานตวั และลงทะเบียนพร้อมช าระเงินค่าโครงการ 

การช าระเงินแบ่งเป็น 3 งวด 

งวดท่ี 1 วนัท่ี 25 มกราคม 2563 จ านวน 10,000 บาท 

งวดท่ี 2 วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2563 จ านวน 20,000 บาท 

งวดท่ี 3 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 จ านวนท่ีเหลือหลงัจากหกัส่วนลดทุนไปแลว้  

กรุณาโอนเขา้บญัชี โดยโอนเขา้บญัชี  

5.1 ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ีบญัชี 130-709-164-3 ช่ือบญัชี นางสาวกุศล ข าพานนท ์

5.2 ธนาคารกรุงไทย เลขท่ีบญัชี 050-0-14667-5  ช่ือบญัชี นางสาวกุศล ข าพานนท ์
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จากนั้นส่งสลิปใบโอนมาท่ี Line ID: kusolfai หรือ topuptravel หรืออีเมล topteam@topuplearning.co.th 
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6. ปฐมนิเทศนก่์อนเดินทาง  

7. นกัเรียนซ้ือตัว๋เคร่ืองบินเอง หรือจะใหท้างโครงการด าเนินการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินใหใ้นราคาตามความเป็น

จริงของสายการบิน ณ ขณะนั้น โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 

***โปรดอ่านเอกสารฉบบัน้ีโดยละเอียด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081 – 445 – 9593, 063-483-5858, 086-

567-7260 Line ID: kusolfai หรือ Line ID: topuptravel หรือ funnytour 
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R.E.A.L School 

R.E.A.L School เป็นส่วนหน่ึงของ R.E.A.L Education  ประเทศมาเลเซีย เปิดการสอนมามากวา่ 30 ปี เปิดการ

สอนตั้งแต่ระดบัอนุบาล ถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย รับนกัเรียนตั้งแต่อาย ุ3 ปีจนถึงอาย ุ18 ปี นกัเรียนของ

โรงเรียนจะเป็นทั้งชาวมาเลเซียและนกัเรียนนานาชาติ (เกาหลี ไตหวนั ญ่ีปุ่ น และบุตรหลานชาวตะวนัตกท่ี

ท างานในประเทศมาเลเซีย) สอนเป็นหลกัสูตรภาษาองักฤษ ระบบการศึกษาหลกัสูตรการเรียนการสอนตามแบบ

ฉบบัของประเทศองักฤษ โรงเรียนจะมีดว้ยกนั 3 แคมปัส ไดแ้ก่ Shah Alam Campus, Cheras Campus ในกรุง 

กวัลาลมัเปอร์ และ Johor Bahru Campus. ส าหรับโครงการน้ีจดัใหน้กัเรียนท่ี Shah Alam Campus และ Cheras 

Campusf 

 ส าหรับโครงการแลกเปลี่ยนนกัเรียนจะไดไ้ปร่วมเรียนในแคมปัน Shah Alam และ Cheras Campus กรุง

กวัลาลมัเปอร์ 

การเรียนการสอนของ R.E.A.L School ใชห้ลกัสูตรการสอนของเคมบริด (Cambridge Program) ประเทศองักฤษ 

ซ่ึงเป็นระบบท่ีไดรั้บการยอมรับทัว่โลก ซ่ึงนกัเรียนของ R.E.A.L School ไดรั้บรางวลั และถูกจดัอนัดบัใหเ้ป็น

โรงเรียน “Top in the world”, “Top in Malaysia” และถูกจดัใหเ้ป็นโรงเรียน “High Achiever” ในการสอบ 

Cambridge IGCSE  นอกจากน้ี R.E.A.L School ยงัเป็นหน่ึงในโรงเรียนไม่ก่ีโรงเรียนในมาเลเซียท่ีไดรั้บการ

รับรองใหเ้ปิดโปรแกรม “Cambridge Practical Science program”  

หลกัการสอนของ R.E.A.L School 

มีการส่งเสริมใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสไดส้ร้างและแสดงศกัยภาพของตวัเองออกมา พร้อมกบัเนน้ใหน้กัเรียนได้

รู้จกัแกไ้ขปัญหา การตดัสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การแสดง กีฬา การเขา้ถึงชุมชน เพื่อใหน้กัเรียนท่ีจบออกมามี

ความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจ ประสบการณ์ และทกัษะดา้นต่างๆ โดยเฉพาะทกัษะชีวิตเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของสังคมโลกท่ีเปล่ียนแปลง  ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการพฒันาในทุกๆ ดา้นอย่างย ัง่ยนื 
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