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สวัสดีครับ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ “ทุนยุ วทูต YES” (ฟรีเต็มจานวน) เพื่อร่วมเป็น
นักเรียนแลกเปลี่ยนรุ ่นที่ 25 ปี การศึกษา 2018/2019 ดังนี้

ประเทศสหรัฐอเมริกา นายณัฐภูมิ ประกายวิเชี ยร
ประเทศฟิ นแลนด์

นส.ณัฐชุ ดา สมบู รณ์วิบูลย์

ประเทศแอฟริกาใต้

นส.จรรยพร เกียรติไพบู ลย์

ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
เชี ยงใหม่
ร.ร.เตรียมอุ ดมศึกษา
กรุ งเทพมหานคร
ร.ร.ยุ วทูตศึกษา
กรุ งเทพมหานคร

ในปี การศึกษานี้มีประเทศที่เปิ ดให้เข้าร่วมโครงการและเป็นที่สนใจอย่างมากเช่ น Spain,
Switzerland, Ireland, Austria เป็นต้น ในกลุ่มประเทศเหล่านี้จะใช้ภาษาที่ 3 นอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษตัวอย่างเช่ น Switzerland โดยมีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี ประเทศ
ฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศออสเตรีย และประเทศลิกเตนสไตน์ ภาษาราชการที่ใช้จึงมี
หลากหลายตามไปด้วยคือ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี และภาษาโรมานช์
เพราะฉะนัน้ นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการในประเทศ Switzerland จึงมีความจาเป็นที่
จะต้องเรียนรู ้ภาษาราชการอย่างน้อย 1 ภาษา จากจานวนประกรทัง้ หมด 65% เป็นชาวสวิต
เยอรมัน เพราะฉะนัน้ หากเรียนรู ้ภาษาเยอรมันก่อนเข้าร่วมโครงการ ก็จะมีโอกาศในการหา
โฮส ที่จะรับนักเรียนได้มากกว่า (สวิตฝรั่งเศส 18% สวิตอิตาเลียน 10% โรมานซ์ ร้อยละ 1
อื่น ๆ ร้อยละ 9)
การเข้าร่วมโครงการในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ นัน้ เป็นอะไรที่ท้าทายกับช่ วงวัยของ
นักเรียนเพราะสามารถที่จะปรับตัว และเรียนรู ้ได้ง่าย การใช้ชีวิตในต่างประเทศให้เข้ากับ
วัฒนธรรมใหม่ๆ ภูมิอากาศใหม่ๆ จึงไม่ใช่ อุปสรรค แต่อย่างใด สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่จะ
ทลายเกาะกาบังของนักเรียน ให้เปิ ดใจ เปิ ดความรู ้สึกนึกคิดให้กว้างไกลยิ่งๆ ขึ้น ทาให้
ค้นพบตัวตนของนักเรียน ได้เร็วซึ่ งมีผลต่อการกาหนดอนาคตได้อย่างเหมาะสม

YES STAFF

YES THAILAND

In This Issue
•

กล่าวทักทายจาก YES

•

นักเรียนทุนยุวทูต YES

•

กาหนดการปฐมนิเทศ
ลงทะเบียนนักเรียน
แลกเปลี่ยนรุ่น ที่ 25/32

•

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

June - July 2017

Youth Exchange Scholarship Newsletter

กำหนดกำรปฐมนิเทศลงทะเบียนโครงกำรศึกษำภำษำและวัฒนธรรม YES
โครงกำรศึกษำภำษำและวัฒนธรรม YES ปีกำรศึกษำ 2018/2019 รุน่ ที่ 25/32 กำหนดให้มีกำร
ปฐมนิเทศลงทะเบียนในวันเสำร์ที่ 26 สิงหำคม 2560 เวลำ 07:00 - 15:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 6
โรงแรมไอยรินทร์ ตึกช้ำง (Tower A) ถ.พหลโยธิน กรุงเทพมหำนคร
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ชมนิทรรศกำรแนะนำประเทศอุปถัมภ์
ลงทะเบียนรับเอกสำร
แนะนำ YES
เด็ก YES หัวใจไทย ก้ำวไกล Go Inter โดย อ.รัชเขต วีสเพ็ญ
เยำวชนได้อะไรจำกกำรไปแลกเปลี่ยน
รับประทำนอำหำรว่ำง
แนะแนวหลักเกณฑ์กำรเทียบชั้น อ.จำรุณี มโนรัตน์ / อ.ดร.นภำพร แก้วพันนำ
แนะนำกำรจัดทำใบสมัครนำนำชำติ (Application)
พบปะ YES Returnees ตำมประเทศอุปถัมภ์
รับประทำนอำหำรร่วมกัน
สอบภำษำอังกฤษเพื่อประกอบชุด Application (เฉพำะนักเรียนที่ลงทะเบียน)

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
1.
2.
3.
4.

ยืนยันสิทธิ์ในกำรเข้ำร่วมโครงกำรโดยส่งใบสมัครลงทะเบียน และแนบสำเนำผลกำรเรียน 3 ปีย้อนหลัง (สมุดพก
หรือ Transcript ที่แสดงผลกำรเรียนชัดเจน) พร้อมระบุประเทศ และชำระเงินค่ำลงทะเบียน 25,000 บำท (Non
Refundable) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนกว่ำโควต้ำเต็ม
โอนเงินเข้ำบัญชี ธนำคำรกรุงเทพ ชื่อบัญชีนำยอำคม ริมทอง เลขที่บัญชี 039-7-10286-4 สำขำบุญถำวร
เกษตร-นวมินทร์
ส่งเอกสำรหร้อมหลักฐำนกำรชำระเงินมำที่ แฟกซ์ 0 2943 9570 หรืออีเมล์: infor@yesthailand.org หรือไลน์
ไอดี : yesthailand_acc
กรณ๊พิจำรณำผลกำรเรียนแล้ว มีกำรปฎิเสธ หรือไม่ได้กลุ่มประเทศที่เลือก เนื่องจำกโควต้ำเต็มหรือคุณสมบัติไม่
ครบ จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรปฐมนิเทศ เพือ่ เปลี่ยนกลุ่มหรือประเทศ หำกไม่ประสงค์จะได้รับเงินลงทะเบียนคืน

รำยละเอียดเพิ่มเติมติดตำมอ่ำนได้ที่ https://goo.gl/wV36X6
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