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สวัสดีปีใหม่ครับ
วันเวลาเปลี่ยนไปไม่อาจจะหวนคืน หรือย้อนกลับได้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาในรอบปี
2016 มีทงั้ ดีใจเสียใจ สิ่งที่ทาได้ดีท่สี ุดในตอนนี้คงไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าน้อมนาพระราชดารัส
ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางการดาเนินชี วิตต่อไปอย่างมีสติ
ปี เก่าคือเมื่อวานนี้ ปี ใหม่คือวันนี้แล้วปี หน้าหละ... อาจจะเป็นวันพรุ ่งนี้ ถ้างัน้ พรุ ่งนี้ก็ปี
ใหม่แล้วสิ... จากข้อความข้างต้นวันเวลาเป็นการสมมุ ติโดยที่ทุก ๆ คนน้อมรับว่าใช่ และเป็น
ข้อตกลงร่วมกันทั่วโลกและยีนดีท่จี ะเฉลิมฉลอง เริ่มต้นทาในสิ่งดี ๆ หรือปรับเปลี่ยนตัวตนให้
ดีขึ้นจากที่ผ่าน ๆ มา มากขึ้น และมากยิ่ง ๆ ขึ้น
เราเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในสังคมที่จะทาหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทย ไปสู่
ประชาคมโลกจากบทความที่ผ่านมา ได้เริ่มต้นโดยการเรียนรู ้ภาษา เรียนรู ้ในการสร้างเพื่อน
ใหม่ ต่อไปก็คือเรื่องสุขภาพ การใช้ชีวิตในสถานที่ใหม่ สภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศที่
แปลกใหม่ การดูแลเรื่องสุขภาพจึงเป็นเรื่องสาคัญที่สุด โดยปกติด้วยอายุ และวัย ทุกคนไม่ได้
แตกต่างกันมากนัก (คุณสมบัติอายุ 15 - 18ปี ) สมารถที่จะปรับตัวได้ดี และในการปรับตัว
นัน้ ก็จะเป็นไปตามสุขภาพของแต่ละบุ คคลต่อไป
สุขภาพร่างกาย โดยปกติทางโรงเรียนมีกิจกรรมภาคบังคับในโรงเรียน ให้เราปฏิบัติอยู ่
แล้วแต่ยังไม่เพียงพอ ในความเป็นจริงเมื่อเรารู ้ตัวว่าจะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเราต้องเพิ่ม
กิจกรรมให้กับตนเองมากขึ้นเช่ น กรณีเราเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน (1 - 2 กิโลเมตร) จากที่
คุณพ่อหรือคุณแม่ขับรถไปส่งที่โรงเรียน เปลี่ยนเป็น เดินเท้าไปโรงเรียนด้วยตนเองแทน ทั้งนี้
เราจะได้อะไรหลายๆ อย่างเช่ น ตื่นเช้าขึ้น ตรงต่อเวลามากขึ้น และยังได้ออกกาลังกายมาก
ขึ้นทาให้ร่างกายแข็งแรง และตื่นตัวมากกว่าทาให้พร้อมที่จะเรียนรู ้มากขึ้น เป็นต้น
ข้อแนะนาการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพสาหรับผู ้มีอายุ ระหว่าง 15-17 ปี
การออกกาลังกายวัยนี้จะมีความแตกต่างระหว่างเพศ ผู ้ชายจะออกกาลังกายเพื่อให้เกิด
กาลัง ความแข็งแรง รวดเร็ว และความอดทน เช่ น การวิ่ง ว่ายน้า ถีบจักรยาน เล่น
บาสเกตบอล วอลเลย์บอล โปโลน้า ฟุ ตบอล กระโดดสูง กรรเชี ยง ส่วนผู ้หญิงจะเน้นการ
ออกกาลังกายประเภทที่ไม่หนักแต่ทาให้ร่างกายแข็งแรงและเสริมสร้างรู ปร่างทรวดทรง เช่ น
ว่ายน้า ยิมนาสติก และวอลเลย์บอล เป็นต้น ให้ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจาวัน วันละ 1 ชั่วโมง
โดยใช้การออกแรงแบบหนักสลับเบา
การเดินไปโรงเรียนด้วยตนเอง เป็นการออกกาลังกายแบบเบาทาให้ได้กาลัง ไม่เหนื่อย
ง่าย และยังจัดสรรเวลาได้ดีกว่า ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเวลาจากรถติด ระหว่างที่เดินทางไป
โรงเรียนเราอาจจะได้เพื่อนใหม่ ๆ ได้พบได้เห็นสภาพชุ มชนที่เราอยู ่ในอีกแง่มุมหนึ่งไม่ใช่ แค่
ความเร่งรีบอย่างที่พบเห็นอยู ่ตลอดจากการใช้รถใช้ถนน ติดตามอ่านวิธีส่งเสริมสุขภาพจิตที่
ดีในฉบับหน้าด้วยนะครับ
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โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
ภาคสมทบ รุ่น 31 ขยาย
โอกาสรับสมัครถึง 10
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โครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นภาคสมทบรุน่ ที่ 31 ปี 2017/2018
โครงการแลกเปลีย่ น YES ทุนสมทบรุน่ 31 สาหรับนักเรียนททีต่ อ้ งการ
เข้าร่วมโครงการเป็นกรณีพิเศษ (ขยายโอกาสเพิม่ โควตา) เดินทางประมาณ
สิงหาคม - ตุลาคม 2560
คุณสมบัติ
1. กาลังศึกษาอยูร่ ะดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 ผลการเรียนเฉลีย่ 2.00
ขึน้ ไป
2. อายุ 15 ปีบริบรู ณ์กอ่ นวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 และไม่เกิน 18 ปีครีง่ บ
ริบรู ณ์ ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2560
3. นักเรียนที่ศกึ ษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเป็นนักเรียน
แลกเปลีย่ นได้เฉพาะแอฟริกาใต้เท่านัน้
4. กรณีเรียนอยูใ่ นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเป็น
นักเรียนแลกเปลีย่ นได้เฉพาะแอฟริกาใต้ บราซิล โปรตุเกส เม็กซิโก
ฟินแลนด์ และอิตาลีเท่านัน้
5. มีความประพฤติดี ทัศนคติทดี่ ี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัว
เข้ากับผู้อนื่ ได้เป็นอย่างดี
6. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มโี รคประจาตัวหรือโรคอืน่ ๆ
ขัน้ ตอนการสมัคร
1. ส่งใบสมัครพร้อมสาเนาผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี / สัมภาษณ์
ภาษาอังกฤษ
2. ชาระเงินค่าลงทะเบียน 25,000 บาท
3. YES ยืนยันประเทศในการเข้าร่วมโครงการ / รับเอกสาร Application
และจัดทาให้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์
4. เดินทางตามกาหนดการ เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2560 (มีเจ้าหน้าที่
จัดส่งทีส่ นามบิน)
ระยะเวลาโครงการ
1 ปีการศึกษา ( 8 - 10 เดือน ขึน้ อยูก่ บั ประเทศทีเ่ ข้าร่วมโครงการ)
ตรวจสอบรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ เว็บไชด์ YESTHAILAND.ORG
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