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สวัสดีครับ
วันเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันบางวันอยากให้ผ่านไปเร็วๆ แต่บางวันอยากให้หยุ ดนิ่ง หรือ
เคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆ สุดท้ายก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติ จากกิจกรรม YES CAMP รุ ่น
31 (ประมวลภาพหน้า 3) ที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมของ
นักเรียนในเบื้องต้น เช่ นสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมภาคสนาม ห้องประชุ ม และ
อาคารนอน รวมถึงชนิดของอาหารที่ได้รับประทานในแต่ละมื้อ ถ้ามีใครถามว่าชอบไหม
ถูกใจไหม น้องๆ นักเรียนไม่ต้องตอบพี่ตอบให้เองได้เลยว่าไม่ ทว่านัน้ คือการเอาความเป็น
ตัวตนเข้ามาตัดสิน มันจึงไม่ถูกต้องอย่างแน่นอน
การที่เราเข้ามาร่วมกิจกรรม YES CAMP ในครัง้ นี้ เพื่อเรียนรู ้ท่จี ะปรับตัว ปฎิบัติตน
ตามกฎระเบียบ โดยรวมไม่มีใครบ่นหรือปฎิเสธ ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแต่กลับมี
ข้อเรียกร้องให้ขยายระยะเวลามากกว่านี้ และให้มีมากกว่า 1 ครัง้ ถือได้ว่ากิจกรรมครัง้ นี้
ประสบความสาเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้เป็นอย่างดี

วันสงกรานต์

ระยะเวลาจากนี้ไปอีกไม่ก่วี ันก็จะถึงเทศกาลแห่งความสุขของไทย นั่นก็คือวันสงกรานต์
เรามาดูกิจกรรมในวันสงการต์กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้าง

นางสงกรานต์นามว่า “กาฬกิณีเทวี” ทรงพาหุรัด
ทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่ว
งา หัตถ์ขวาทรงขอช้าง หัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จ
ไสยาสน์หลับเนตร (นอนหลับตา) มาเหนือหลัง
กุญชร(ช้าง) เป็นพาหนะ

ทาบุ ญตักบาตรในวันมหาสงกรานต์ โดยจะตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะจัดเตรียมอาหารคาวหวาน
เพื่อนาไปตักบาตรถวายพระ พอจัดเตรียมอาหารเสร็จก็จะบรรจุ ลงภาชนะมีถ้วยโถโอชามที่
สวยงาม แล้วเอาวางเรียงลงในถาด เพื่อนาไปทาบุ ญตักบาตรและเลี้ยงพระประจาหมู ่บ้าน
ของตน
ก่อพระเจดีย์ทราย ในสมัยก่อนมีเรื่องเล่าขานกันว่าทุกคนเมื่อเข้าวัดมาแล้วเวลาเดินออก
จากวัดจะมีเม็ดทรายติดเท้าออกไปด้วย เพราะฉะนัน้ เพื่อเป็นการเติมเต็มจึงมีการขนทรายเข้า
วัดหรือการก่อพระเจดีย์ทรายนั่นเอง และการการก่อพระเจดีย์ทรายนัน้ ก็เป็นกิจกรรมอย่าง
หนึ่งที่ให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการบู รณะปฎิสังขรณ์วัดวาอาราม เพราะกรวดทรายที่ได้
ช่ วยกันนาเข้าวัด ทางวัดก็จะได้นาไปใช้ในงานก่อสร้าง หรือซ่ อมแซมภายในวัดต่อไป
สรงน้า รดน้า และเล่นน้า การสรงน้าพระพุ ทธรู ป มีดอกไม้ ธู ปเทียน ไปบู ชา แล้วเอาน้า
อบไปประพรมที่องค์พระ ทาเป็นสังเขปพอเป็นพิธีว่าได้แสดงความเคารพบู ชา และสรงน้า
ท่านในวันขึ้นปี ใหม่แล้ว เมื่ออัญเชิ ญพระพุ ทธรู ปมาก็มีการแห่แหนกันอย่างสนุกสนาน สรง
น้าพระพุ ทธรู ปแล้วก็มีการสรงน้าพระสงฆ์ (สมภารเจ้าอาวาสวัด หรือพระผู ้ใหญ่) เป็นการ
สรงน้าจริงๆ สรงเสร็จครองไตรจีวรใหม่ท่อี ุ บาสกอุ บาสิกานามาถวาย ท่านก็ขึ้นธรรมาสน์
เทศน์อานวยพรปี ใหม่ให้แก่ผู้ท่ไี ปสรงน้า นอกจากนี้ยังมีการรดน้าญาติผู้ใหญ่ หรือผู ้ซ่ึ งเป็น
ที่เคารพนับถือ เพื่อขอศีลขอพรตามประเพณี
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ในปีนี้ตรงกับวันวันศุกร์ที่ 14 เมษายน เวลา 2
นาฬิกา 49 นาที 12 วินาที จันทรคติ ตรงกับ วัน
พฤหัสบดี แรม ๒ ค่่า เดือนห้า (๕) ปีระกา

วันเถลิงศก ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน
เวลา 6 นาฬิกา 46 นาที 48 วินาที
จันทรคติ ตรงกับ วันอาทิตย์ แรม ๕ ค่่า
เดือนห้า(๕) ปีระกา
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รับสมัครสอบชิงทุนฟรี นักเรียนแลกเปลี่ยน YES รุ่น 32 ปี 2018/2019
โครงการ High School Exchange Program เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มี
อายุระหว่าง 15 ปี ขึ้นไป (ไม่เกิน 18 ปีครึ่ง) ได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมด้วย
ประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตในประเทศต่างๆ เช่น อเมริกา แคนาดา
แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ เป็นต้น โดยโครงการฯ จัดหาโรงเรียนรัฐบาล
หรือเอกชนระดับ High School ในท้องถิ่นและจัดให้นักเรียนพักกับครอบครัว
อุปถัมภ์ของโครงการที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี โดยนักเรียนไม่ต้องกลับมา
เรียนซํ้าชั้นตามระเบียบการขอเทียบชั้นเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของแต่ละโรงเรียน
ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการฯ นักเรียนจะได้ศึกษาในระดับ High School
ระหว่างมัธยม 4 – 6 โดยปกตินักเรียนจะได้เรียนในชั้นถัดไปจากที่เรียนจบใน
เมืองไทย แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนในต่างประเทศซึ่งอาจพิจารณา
ลดชั้นได้ โดยนักเรียนจะได้เรียนวิชาหลักๆ เช่น อังกฤษ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งครอบครัวอุปถัมภ์ในท้องถิ่นจะเป็นครอบครัวอาสาสมัครที่
ช่วยดูแลนักเรียนเสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว ดังนั้นนักเรียนเองก็มีหน้าที่
ช่วยเหลือตอบแทนนํ้าใจครอบครัวอุปถัมภ์ตามสมควร
การเข้าร่วมโครงการจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการปรับตัว ให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งการอาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นมีความแตก
ต่างทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นนักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรง และ
โอกาสที่ดีในการพัฒนาภาษา และทักษะการสื่อสารในเวลาเดียวกัน อีกทั้งได้
เผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่ประเทศต่างๆ ด้วย

ระยะเวลาโครงการ:1 เทอม (ประมาณ 4–5 เดือน) 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 8–10 เดือน) เริ่ม
เดินทางในเดือนเมษายน, กรกฎาคม-ตุลาคม 2561 (ขึ้นอยู่กับประเทศที่เข้าร่วม
โครงการ)
คุณสมบัติ:1. มีสัญชาติไทยและกําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ขึ้นไป
หรือ เทียบเท่า
2. มีสถานภาพเป็นนักเรียน ในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ในขณะเข้าร่วมโครงการ
3. มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 และไม่เกิน 18 ปีครึ่ง
บริบูรณ์ ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2561 (สามารถยืดหยุ่นได้ในบาง
ประเทศ)
4. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
5. มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัว
เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรค
ประจําตัวหรือโรคอื่นๆ
6. มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์ และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้
7. สําหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ.วันที่สมัคร
สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้ (Gap Year 3
เดือน) เท่านั้น
8. กรณีที่เรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเป็น
YES THAILAND

นักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะบราซิล โปรตุเกส เม็กซิโก ฟินแลนด์และ
อิตาลี เท่านั้น
9. กรณีที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน (F-1) ประเทศอเมริกา กลุ่ม 3 ได้เท่านั้น
หมายเหตุ:• นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกําหนด สามารถที่จะสมัครเพื่อเข้า
ร่วมทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเฉพาะบางประเทศเท่านั้น
• กรณีที่มีผลการเรียน 1 หรือ 0 ในรายวิชาใดก็ตามนักเรียนจะถูกตอบ
รับเข้าร่วมโครงการแบบมีเงื่อนไข
ระยะเวลารับสมัคร:ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 มิถุนายน 2560
วันที่สอบ:วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00–10.30 น. พร้อมกันทั่วประเทศ
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ:200 บาท **ไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ
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