YES NEWS
January - March 2018

Youth Exchange Scholarship Newsletter

สวัสดีค่ะ
ห่างหายกันไปนานเลยนะคะ ตอนนี้โรงเรียนส่วนใหญ่เริ่มสอบปลายภาคกันแล้วตัง้ ใจอ่าน
หนังสือกันหรือปล่าวเพื่อตัวเองค่ะ 55 สู้ๆ อย่างไรก็ตามอย่าลืมแวะมาอ่านจดหมายข่าวจาก
YES กันบ้างนะคะ ทางทีมงานพยายามสรรหาข้อมู ลที่มีประโยชน์สาหรับน้องๆ มาให้อ่านกัน
ตลอดจ้า
ตอนนี้น้องๆ ที่พลาดโอกาศในการสอบเข้าร่วมโครงการ ยังมีเวลาที่จะตัดสินใจเข้าร่วม
เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ ่น 32 ที่จะเดินทางในปี นี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะ และสาหรับน้องที่
กาลังจะขึ้น ม.6 นี่คงเป็นโอกาสสุดท้ายจริงๆ เพราะถ้าจะรอสอบกับรุ ่น 33 ที่จะต้องเดินทาง
ในปี 2562 คุณสมบัติของเราก็ไม่ครบแล้วอย่างไรก็ตามศึกษาข้อมู ลดูและตัดสินใจให้ดีนะคะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสอบเข้าร่วมโครงการภาคสมทบที่ https://goo.gl/nxFEqq
สาหรับน้องๆ
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการอยู ่แล้วอย่าลืมตรวจสอบกาหนดการวันเวลา
กิจกรรม YES Camp 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุ ทรปราการ
ที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะคะ โดยมีกาหนดการคร่าวๆ ดังนี้
วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 08:30 น. ผู ้ปกครองส่งนักเรียนเข้าค่าย ณ ค่ายริมขอบ
ฟ้า เมืองโบราณ
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 15:30 น. รับนักเรียนกลับจากค่าย
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ จดหมายการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ฉบับลงวันที่ 5
มกราคม 2561)
การที่จะเข้าร่วมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไม่ใช่ แค่มีเงิน
หรือพู ดภาษาอังกฤษได้ยังมีอีก
่
่
่
หลายๆ อย่างทีต้องเรียนรู ้ ปรับปรุ งตัวเองเพือทีจะพร้อมรับกับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะพบ
เจอยังประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ ความรู ้และประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ ไม่สามารถที่จะซื้ อ
หา หรือแลกมาด้วยสิ่งของอย่างหนึ่งอย่างใดก็หาไม่ เพราะฉะนัน้ กิจกรรม YES Camp ใน
ครัง้ นี้ จึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกัน

วันมาฆบูชา
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561

ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึน้ ๑๕ ค่่า เดือนสี(่ ๔)
ปีระกา วันมาฆบูชา ได้รบั การยกย่องเป็นวัน
ส่าคัญทางศาสนาพุทธ เนือ่ งจากเหตุการณ์
ส่าคัญทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ 2,500 กว่าปีกอ่ น คือ
พระโคตมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ท่ามกลางทีป่ ระชุม มหาสังฆสันนิบาต
ครัง้ ใหญ่ในพระพุทธศาสนา คัมภีรป์ ปัญจ
สูทนี
ระบุวา่ ครัง้ นัน้ มีเหตุการณ์เกิดขึน้
พร้อมกัน 4 ประการ คือ พระภิกษุ 1,250
รูป ได้มาประชุมพร้อมกัน ยังวัดเวฬุวนั โดย
มิได้นดั หมาย,
พระภิกษุทงั้ หมดนัน้ เป็น
"เอหิภกิ ขุอปุ สัมปทา"
หรือผูไ้ ด้รบั การ
อุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระ
ภิกษุทงั้ หมดนัน้ ล้วนเป็นพระอรหันต์ผทู้ รง
อภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญ
เดือน 3 ดังนัน้ จึงเรียกวันนีอ้ กี อย่างหนึง่ ว่า
"วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันทีม่ กี าร
ประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

(ข้อมูลจาก)
th.wikipedia.org/wiki/วันมาฆบูชา
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สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ หรืออาจเรียกสั้น ๆ ว่า แอฟริกาใต้ เป็นประเทศอิสระที่อยู่
ตอนปลายทางใต้สุดของทวีปแอฟริกา มีพรมแดนติดกับประเทศนามิเบีย บอต
สวานา ซิมบับเว โมซัมบิก และสวาซิแลนด์

เมืองหลวง:

เคปทาวน์ พริทอเรีย บลูมฟอนเทน

สกุลเงิน:
แรนด์ (1 แรนด์ : 2.05 - 2.70 บาท)
เชือ้ ชาติ

ชาวผิวขาว เป็นชาวยุโรป ที่สืบเชื้อสายจากชาวดัตช์, ชาวอังกฤษ และชาว
ฝรั่งเศส ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในแอฟริกาใต้ ปัจจุบันเรียกว่าชาวอาฟรีกาเนอร์ ,ชาวผิว
สี เป็นชาวเลือดผสมระหว่างชาวแอฟริกาเนอร์ ชาวพื้นเมือง และชาวมลายูที่อพยพ
เข้ามา ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดเวสเทิร์นเคป และชาวพื้นเมืองเป็นชาวพื้นเมือง
ดั้งเดิมของทวีปแอฟริกา เช่น ชาวซูลู เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีชาวอินเดียที่ส่วนมาก
อาศัยอยู่ในจังหวัดควาซูลู-นาตัล อีกด้วย (80.2% Black, 8.8% Coloured,
8.4% White, 2.5% Asian)

ศาสนา

คริสต์ร้อยละ 79.77% ไม่มีศาสนา 15.1% อิสลาม 1.46% พราหมณ์-ฮินดู
1.25% พุทธ 1.15%และอื่นๆอีก 1.42%

ภาษา

ประเทศแอฟริกาใต้มีภาษาราชการ 11 ภาษา ได้แก่ ภาษาแอฟริคานส์,
ภาษาอังกฤษ, ภาษาซูลู, ภาษาโชซา, ภาษาสวาตี, ภาษาเอ็นเดเบลี, ภาษาซูทูใต้,
ภาษาซูทูเหนือ, ภาษาซองกา, ภาษาสวันนา และภาษาเวนดา ชาวแอฟริกาใต้ส่วน
ใหญ่สามารถใช้ภาษาแอฟริคานส์และภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

การเรียนการสอนในประเทศแอฟริกาใต้ (ระดับมัธยมฯ)
เทอมแรก: เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมกราคมและสิ้นสุดก่อนวันศุกร์ดี (ปกติในเดือน
มีนาคมหรือเมษายน) ตามด้วยเทศกาลอีสเตอร์ซึ่งโดยปกติจะมีอายุ 10 วัน

เทอมสอง: เริ่มตั้งแต่กลางเดือนเมษายนและสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ตามด้วยวัน
หยุดฤดูหนาว โดยปกติจะใช้เวลา 21 วัน
เทอมสาม: เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมและสิ้นสุดเดือนกันยายน ตามด้วย
วันหยุดเดือนกันยายนบางครั้งเรียกว่าวันหยุดฤดูใบไม้ผลิ โดยปกติจะใช้เวลา 10 วัน
เทอมสี่: เริ่มต้นช่วงต้นเดือนตุลาคมและสิ้นสุดเดือนธันวาคม ตามด้วยเทศกาล
คริสต์มาสบางครั้งเรียกว่าวันหยุดเดือนธันวาคม หรือฤดูร้อนซึ่งโดยปกติจะใช้เวลา
ประมาณ 40 วัน
ในหนึ่งปีการศึกษามีระยะเวลาประมาณ 200 วันและเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนธันวาคม โรงเรียนเอกชนจัดปฏิทินที่คล้ายกัน แต่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตาม
ความต้องการด้านวิชาการและศาสนาของพวกเขา
เครื่องดนตรีพื้นเมืองคือวูวูเซลา (อังกฤษ: vuvuzela, เป็นภาษาซูลู แปลว่า ทา
ให้เกิดเสียงดัง) หรือในบางครั้งเรียก เลปาตาตา (Lepatata ในภาษาสวานา) เป็น
เครื่องดนตรีประเภทเป่าคล้ายทรัมเป็ต
เป็นเครื่องดนตรีและวัฒนธรรมของชน
พื้นเมืองแอฟริกาใต้ มีความยาวประมาณ 1 เมตร เสียงของวูวูเซลา เป็นไปใน
ลักษณะดังกึกก้อง คล้ายเสียงร้องของช้าง และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2010 ที่ใช้เป็นเครื่องดนตรีเป่าเชียร์นักเตะจากประเทศต่างๆ

ข้อมูลจาก: https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศแอฟริกาใต้
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กลุ่มประเทศทีย่ งั เปิดรับสมัคร / รับเพิม่
โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES ปีการศึกษา 2018/2019 รุน่ ที่ 25/32 ภาคสมทบมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ และทุนค่าใช้จา่ ยสาหรับเข้าร่วมโครงการ
USA กลุ่ม 1 (วีซ่า J-1 แลกเปลี่ยน)
493,000 บาท
USA กลุ่ม 2 (วีซ่า F-1 แลกเปลี่ยน)
638,000 บาท
USA กลุ่ม 3 (วีซ่า F-1 ศึกษาต่อ) เริ่มต้น 778,000 บาท
New Zealand (เริ่มต้น 3 เทอม)
เริ่มต้น 558,000 บาท
Ireland
596,000 บาท
South Africa
Johannesburg
315,000 บาท
Cape Town
415,000 บาท

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาประจาชาติ และทุนค่าใช้จา่ ยสาหรับเข้าร่วมโครงการ
Denmark, Czech, Estonia, Mexico,
388,000 บาท
Portugal, Brazil
Denmark (กลุ่ม 2)
558,000 บาท
China (หอพัก)
398,000 บาท
France
440,000 บาท
Spain
520,000 บาท
Austria (ภาษาเยอรมัน)
440,000 บาท

หมายเหตุ
•
•
•

USA กลุ่ม 3 และ New Zealand เป็นโครงการ High School (F-1) สามารถเลือกโรงเรียน เลือกรัฐ ในการเข้าร่วมโครงการได้
ค่าโครงการรวมค่ากิจกรรมภายในประเทศ ค่าวีซ่า และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นปธะหยัด) พร้อมจัดส่งนักเรียนที่สนามบิน ยกเว้น USA กลุ่ม 3 และ New Zealand ไม่
รวมตั๋วเครื่องบิน
ทุกประเทศไม่รวมค่าใช้จา่ ย และค่ากิจกรรมที่โรงเรียน

ประสบการณ์ดีๆ ที่ไม่ได้มีมาบ่อยๆ The U.S.
สวัสดีค่ะ

ก่อนจะเข้าเรื่อง อยากบอกว่าคนเรามีชีวติ ที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้น ประสบการณ์
ก็จะต่างกันไปค่ะ ประสบการณ์ของการมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของพี่ ได้สอนพี่
หลายๆ อย่างเลยค่ะ วันแรกทีม่ าถึง Tennessee มีความรู้สึกตืน่ เต้นกับชีวิตข้างหน้า
มากเลยค่ะ เพราะเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าเราจะต้องเจอกับอะไร กับคนประเภทไหน แต่ที่นี่
ไม่แย่เลยค่ะ ตอนถึงสนามบินที่ Nashville คนมารับพี่คือ host family ค่ะ ตอนนั้นฟัง
ไม่ออกจริงๆ ว่าเขาคุยอะไร อาจจะเป็นเพราะสาเนียงเขาที่พี่ไม่ชิน เพราะปกติ พี่จะชินกับ
ภาษาอังกฤษสาเนียงไทย ปรับตัวอยู่สักพักกว่าจะฟังสาเนียงของเขาออก การมาเป็น
นักเรียนแลกเปลี่ยน ได้อะไรหลายๆ อย่างเลย แน่นอนอย่างแรกก็ได้เรื่องภาษาค่ะ สอน
ให้พี่รู้จักใช้ชีวิตให้คมุ้ ค่าในแต่ละวันค่ะ สอนให้พี่โตเป็นผู้ใหญ่ กล้าคิด กล้าพูด กล้าทา
เรื่องชีวิตประจาวัน พี่ชอบช่วยเหลือ host family ค่ะ เรื่องงานบ้าน หรือเวลามีงานที่
โบสถ์ พี่ก็เลยได้รับมิตรภาพมากมายจากคนที่นี่ คนที่นี่ใจดีมากเลยค่ะ host family ให้
ความเป็นกันเองมาก เขาทาให้พี่รสู้ ึกว่าพี่ไม่ได้เป็นแค่นักเรียนแลกเปลี่ยน แต่พี่เป็นส่วน
หนึ่งในครอบครัวของเขา เรื่องโรงเรียนแตกต่างจากโรงเรียนที่ไทยของพี่มากเลยค่ะ แต่ก็
ปรับตัวได้ค่ะ ก็มีเพื่อนสนิทแล้ว จริงๆ ตอนแรกไม่เชิงว่ามีเพื่อนหรอก แต่เราอย่ารอให้
เขาเข้าหาเรานะคะ เรามาใช้ชีวิตต่างถิ่น ต่างที่ เพราะฉะนั้นต้องรู้จักเข้าหาคนอื่น ปรับตัว
ให้ได้ค่ะ จะทาให้ชีวิตในแต่ละวันไม่น่าเบื่อเลย

ทั้งหมดนี้ทาให้พี่รู้สึกว่าการทีพ่ ี่คิดจะมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้น พี่คิดไม่ผิด
นัดดาเฉลิม ติระพัฒน์ (YES รุน่ 31 ปี 17/18)
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