- Scholarship Application ใบสมัครโครงการฑูตประชาสัมพันธ์ /ทุนเรียนภาษาอังกฤษระยะสัน้ 2 สัปดาห์
วันที่15 - 26 ตุลาคม 2561 ณ เมืองเซบู ฟิ ลิปปิ นส์ มูลค่ าเกือบ 40,000 บาท
• รายละเอียดของโครงการฯ
Genius Plus Education ร่วมกับ IDEA Education รับสมัครฑูตประชาสัมพันธ์พร้ อมทังมอบทุ
้
นการเรียนภาษาอังกฤษ จานวน 2 ทุน ได้ แก่ ทุน Power
Speaking 4 Course (ณ แคมปั ส IDEA Cebu) 1 ทุน และ ทุน ESL 4 Course (ณ IDEA Academia) 1 ทุน, เมืองเซบู ประเทศฟิ ลิฟฟิ นส์ เริ่มเรียนวันที่15 - 26
ตุลาคม 2561 ระยะเวลา 2 สัปดาห์ (โดยผู้ที่ได้ รับทุนร่วมเดินทางพร้ อมกันหากติดขัดเรื่องวันเริ่มเรียน กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่อีกครัง้ ก่อนการสมัคร และทางผู้
ที่ได้ รับทุนสามารถยืดระยะเวลาการเรียนได้ โดยมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่มเติม)

•

คุณสมบัติผ้ สู มัคร
✓ เป็ นนักเรียนอายุ 15 ปี ขึ ้นไป และมีความประพฤติ บุคลิกภาพและมารยาทดี เข้ ากับผู้อื่นได้ งา่ ย
✓ ไม่จากัดระดับภาษา แต่ต้องมีทกั ษะภาษาอังกฤษในระดับนึงในการติดต่อสือ่ สาร และมีความกระตือรือร้ นที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษให้ ดียิ่งขึ ้น

•

วิธีการสมัคร
✓ กรอกใบสมัครเข้ าร่วมโครงการให้ ชดั เจน พร้ อมชาระค่าสมัครโครงการทุนฯ 300 บาท
(ธนาคาร: กสิกรไทย / สาขา: สานักงานพหลโยธิน / ชื่อบัญชี: นางสาวปณัฏฎา เลียบสื่อตระกูล / เลขที่บัญชี: 099-2-06073-7)
✓ ให้ สง่ หลักฐานใบเสร็จการชาระเงินค่าสมัครฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้ องทังหมดตามด้
้
านล่างนี ้ อีเมลไปที่ info@geniusplusedu.com
( โดยให้ แจ้ งชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร ในช่อง Subject ในอีเมลทุกครัง้ )
1. สาเนาใบผลการเรียน 2 ปี การศึกษา (ล่าสุด)
2. เขียนเรียงความทัง้ 2 หัวข้ อ  ภาษาไทย เรื่ อง “ เหตุผลที่อยากได้ ทุนนีค้ ือ? (อธิบายอย่ างเป็ นรู ปธรรม) ” และ
 ภาษาอังกฤษ เรื่อง “ What is your future plan both of your study and future career? ”
(ให้ ผ้ สู มัครเขียนหรือพิมพ์ หัวข้ อละ ครึ่งหน้ ากระดาษ และต้ องเขียนเรียงความด้ วยตนเอง โดยไม่ อนุญาติให้ ผ้ อู ่ นื ช่ วยเหลือ
ทางเรามีขัน้ ตอนการสัมภาษณ์ ต่อไป หากตรวจพบว่ าผู้สมัครได้ รับความช่ วยเหลือจากผู้อ่ นื ผลการพิจารณาให้ ถือเป็ นโมฆะทันที)
3. สาเนาผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL(ถ้ ามี) ข้ อมูลอื่นๆที่ต้องการให้ พิจารณา เช่น เคยไป Summer ต่างประเทศ ฯลฯ (ถ้ ามี)

•

สิ่งที่ผ้ ไู ด้ รับทุนจะได้ รับและต้ องปฏิบัติ
✓ นักเรียนที่ได้ รับทุนทัง้ 2 ท่าน จะต้ องทาหน้ าที่เป็ นฑูตช่วยประชาสัมพันธ์การเรียนที่สถาบัน IDEA Cebu และ IDEA Academia เผยแพร่รูป
บทความและบทสัมภาษณ์ผ่านทาง Social Media ต่างๆ ให้ กบั ทาง Genius Plus Education (จีเนียส พลัส เอ็ดดูเคชัน่ ) และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
✓ ทุนดังกล่าว รวม ค่าเรียนภาษาอังกฤษ 2 สัปดาห์, ค่าสมัครเรียน, ค่าหนังสือ, ค่าบัตรนักเรียน, ค่าอาหาร (จ-ศ 3 มื ้อ ทัง้ 2 แคมปั ส / ส-อา 2 มื ้อ ที่
IDEA Academia / ส 3 มื ้อ&อา 2 มื ้อ ที่ IDEA Cebu), ค่าที่พกั สถาบัน, ค่ารถรับส่งจากสนามบินถึงสถาบัน มูลค่าทังสิ
้ ้นเกือบ 40,000 บาท
✓ ทุนดังกล่าว ไม่ รวม *ค่าบริการ, ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ, ค่า Departure Tax, ค่า SSP (Special Study Permit), ค่าน ้าค่าไฟที่พกั , ค่ารถรับส่งจาก
สนามบินถึงสถาบัน ทังสิ
้ ้น 24,900 บาท จ่ายโดยตรงที่ Genius Plus Education โดยทางเราจะเป็ นผู้ชว่ ยดาเนินการให้ ทงหมด
ั้

•

ระยะเวลาการสมัครและการพิจารณาผู้สมัคร
✓ เปิ ดรับสมัคร ตังแต่
้ วนั นี ้ - วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
✓ วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2561 โทรสัมภาษณ์ผ้ ไู ด้ รับการคัดเลือก จานวน 10 ท่าน (คาถามภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ เวลาประมาณ 5-10 นาที)
✓ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ประกาศผลผู้ได้ รับทุนการศึกษา จานวน 2 ท่าน (และตัวสารอง ในกรณี 2 ท่านแรกที่ได้ รับทุนสละสิทธิ์)
✓ วันที่ 7 - 20 สิงหาคม 2561 ติดต่อยืนยันรับทุนและชาระค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่ไม่รวมในทุน* พร้ อมทังจั
้ ดเตรียมเอกสารและเตรียมการเดินทาง
✓ เริ่มเรียนวันที่ 15 -26 ตุลาคม 2561 ระยะเวลา 2 สัปดาห์ (วันเริ่มเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยูก่ บั capacity/availability ของสถาบัน ฯลฯ)

- Scholarship Application ใบสมัครโครงการฑูตประชาสัมพันธ์ /ทุนเรียนภาษาอังกฤษระยะสัน้ 2 สัปดาห์
วันที่15 - 26 ตุลาคม 2561 ณ เมืองเซบู ฟิ ลิปปิ นส์ มูลค่ าเกือบ 40,000 บาท
กรุ ณากรอกรายละเอียดของผู้สมัครเข้ าร่ วมโครงการฯให้ ชัดเจน
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)____________________________________________________________
วันเดือนปี เกิด(พ.ศ.)_________________________________________________อายุ__________ปี
ศึกษาอยูช่ น____________โรงเรี
ั้
ยน____________________________________________________
เบอร์ ติดต่อ(ผู้สมัคร)________________________________________________________________
เบอร์ ติดต่อ(ผู้ปกครองของผู้สมัคร)_____________________________________________________
อีเมล____________________________________________________________________________

