โครงการเยาวชนจีอีแอล (GEL) แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระยะสัน้ รุ่ นตุลาคม 2558 ณ ประเทศ อังกฤษ อเมริกา และสิงคโปร์
เปิ ดรับสมัครเยาวชนที่กาลังศึกษาในระดับมัธยมต้ น มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ร่ วมทดสอบ
ความสามารถด้ านภาษาอังกฤษ เพื่อเข้ าร่ วมโครงการฯ แลกเปลี่ยนระยะสัน้ ที่ประเทศ อังกฤษ อเมริกา และ
สิงคโปร์ ในช่ วงปิ ดภาคเรี ยนเดือนตุลาคม 2558 เพื่อให้ เยาวชนได้ พัฒนาความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ เพิ่มโลกทัศน์
เผยแพร่ วัฒนธรรมไทย และให้ เยาวชนไทยตระหนักถึงคุณค่ าของวัฒนธรรมไทย และเป็ นการเตรี ยมความพร้ อม
สาหรั บการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
เป็ นโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อให้ ผ้ ปู กครองและเยาวชนที่เห็นความสาคัญในการพัฒนาเยาวชนใน
แนวทางดังกล่าว ได้ มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ เลือกกิจกรรมนอกห้ องเรี ยนให้ เยาวชนได้
พัฒนาตนเอง โดยยึดหลักการสาคัญคือ ความปลอดภัย ประหยัด มีประโยชน์ และเป็ นทางเลือกหนึง่ ในสังคมไทย โดย
เจ้ าหน้ าที่ดแู ลเยาวชนขณะอยูต่ า่ งประเทศตลอดโครงการ โครงการฯ ยังได้ มอบทุนเต็มจานวนและทุนช่วยเหลือค่าใช้ จา่ ยใน
ทุกลาดับที่สอบได้ อีกด้ วย
เยาวชนจีอีแอล จะต้ องเดินทางไปศึกษาเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรม และภาษาของชาวต่างชาติ ตลอดจนเผยแผ่วฒ
ั นธรรม
ของไทยโดยพักร่วมกับครอบครัวของประเทศนันๆ
้ เพื่อการปรับตัวเข้ ากับสังคมของต่างประเทศ เรี ยนรู้ชีวิตความเป็ นอยู่
วัฒนธรรม และการใช้ ภาษาในชีวิตประจาวัน ฝึ กการสร้ างมนุษยสัมพันธ์กบั คนต่างชาติ ทากิจกรรมกลุม่ ร่วมกับชาวต่างชาติ
ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึง่ ผลจากการร่วมโครงการฯ จะทาให้ เยาวชนมีความรับผิดชอบมากขึ ้น อดทน รู้จกั แก้ ปัญหา
ของตนเอง กล้ าพูดภาษาอังกฤษและมีภาวะการเป็ นผู้นาได้
โดยทัว่ ไปผู้เข้ าร่วมโครงการจะมีคา่ ใช้ จา่ ยจริงตามแต่ประเทศที่ผ้ สู อบเลือก แต่ผ้ ทู ี่สอบผ่านเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าและจัด
อันดับคะแนนแล้ วอยูภ่ ายใน 100 ลาดับ จะได้ รับทุนหรื อความช่วยเหลือตามลาดับที่ ภายใต้ เงื่อนไขของบริ ษัท โดยผู้ที่สอบ
ได้ ลาดับที่ 1 โครงการจะช่วยเหลือค่าใช้ จา่ ยให้ เต็มจานวน
คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าร่ วมโครงการฯ
1. ศึกษาอยูใ่ นระดับ มัธยมต้ น มัธยมปลาย อาชีวะศึกษา อุดมศึกษา อายุตงแต่
ั ้ 10 – 22 ปี (ข้ อสอบแยกระดับ)
(ระดับอุดมศึกษาที่มีความพร้ อมเดินทางตามที่โครงการฯกาหนด)
2. มีสขุ ภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สบู บุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หรื อติดสารเสพติดทุกชนิด พร้ อมปฏิบตั ติ ามระเบียบโครงการฯ
3. มีประวัติการเรี ยนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรื อถูกพักการเรี ยน
4. มีระดับการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษตังแต่
้ ระดับปานกลางขึ ้นไป
5. มีความพร้ อมที่จะใช้ ชีวิตในต่างประเทศเป็ นเวลาตามกาหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของ
โครงการฯ ได้
***ผู้ท่ สี มัครเข้ าร่ วมโครงการที่ต้องการไปประเทศอเมริกาต้ องมีอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ สมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรี ยบร้ อย
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ ้ว 3 รูป
3. สาเนาใบแสดงผลการเรี ยนเทอมล่าสุดที่มี
4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท (ต่อ 1 โปรแกรมที่เลือก)
วิธีการสมัคร
1. สมัครที่โรงเรี ยนสอนภาษาอังกฤษเจล
2. สมัครทาง website สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ http://www.gelschool.com/geleducation/scolarship.html
รับสมัคร
ตังแต่
้ วนั นี ้ – 24 ก.ค. 58
วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
สถานที่สอบ
จังหวัดสมุทรสาคร – สอบที่โรงเรี ยนสอนถาษาอังกฤษเจล โทร. 088-585-2454,094-989-9845
จังหวัดนครปฐม – สอบที่โรงเรี ยนสอนถาษาอังกฤษเจล โทร. 086-465-8869
จังหวัดนครนายก – สอบที่โรงเรี ยนสอนถาษาอังกฤษเจล โทร. 088-255-1771
จังหวัดชลบุรี (พัทยา) – สอบที่โรงเรี ยนบ้ านภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร. 086-668-9550
จังหวัดสงขลา – สอบที่โรงเรี ยนกวดวิชาวิทยานุสรณ์ (สาขาเพชรเกษม) โทร. 084-099-2357, 089-669-2357
จังหวัดตรัง – สอบที่โรงเรี ยนกวดวิชาวิทยานุสรณ์ (สาขาตรัง) โทร. 089-732-3015
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี – สอบที่โรงเรี ยนสอนกวดวิชา ณ ปั ญญา โทร. 077-383-776
ประกาศผล : 15 ส.ค. 58
สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 094-989-9845, 088-585-2454

