โครงการสอบชิงทุนการศึกษาให้ เปล่ า (เต็มจานวน) หลักสูตรเตรี ยมความพร้ อมเข้ ามหาวิทยาลัยฯ
ความร่ วมมือระหว่ าง Genius Plus Education, Clubclass & NCUK ขัน้ ตอนเข้ าร่ วมโครงการ (เปิ ดรับสมัครตัง้ แต่ มีนาคม–มิถุนายน 2560)
Genius Plus Education (GPE, Thailand) ร่ วมมือกับสถาบัน ภาษา 1. กรอกใบสมัครโดยตรงกับ GPE, ตัวแทนฯ หรื อส่งใบสมัครและหลักฐาน
Clubclass (Malta) และหลักสูตร NCUK International Foundation
ชาระค่าลงทะเบียนสอบ 250 บาท มาที่ info@geniusplusedu.com
Year (UK) จัดสอบชิงทุนการศึกษา (ให้ เปล่า) จานวนหลายทุนการศึกษา (ข้อมูลต่างๆประกาศไว้ในเว็บไซต์ www.geniusplusedu.com และเฟสบุ๊ค)
www.facebook.com/geniuspluseducation)
มูลค่ารวมมากกว่าหนึง่ ล้ านบาท มอบให้ กบั นักเรี ยนทีก่ าลังศึกษาหรื อจบ 2. นักเรี ยนสอบ Online ตาม link ที่ทางเจ้ าหน้ าที่จดั ส่งให้ ทางอีเมล
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5-6 หรื อ Year 11-12 เพื่อเข้ าหลักสูตร 3. ประกาศทุนการศึกษาที่ผ้ สู มัครได้ รับทางอีเมลและเวปไซด์ ผู้สมัคร
เตรี ยมความพร้ อมในการเรี ยนต่อในระดับอุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี )**
จะต้ องยืนยันการรับทุนฯ พร้ อมทังช
้ าระค่ามัดจาในการเข้ าร่วมโครงการ
4. ยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ แก่ บัตรประชาชน, ผลการเรี ยนย้ อนหลัง 2-3 ปี
และผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS ฯลฯ (ถ้ าไม่มีผลภาษาฯ
ผู้สมัครจะต้ องสอบภาษาอังกฤษเทียบเท่า Online)
5. ระยะเวลาของหลักสูตร: กันยายน 2560 – พฤษภาคม 2561
หลักสูตร NCUK International Foundation Year คืออะไร?
หลักสูตร NCUK-IFY ถูกออกแบบโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
ชันน
้ าในประเทศอังกฤษ 11 แห่งเมื่อปี พ.ศ. 2530 เป็ นหลักสูตรเพื่อ ทุนการศึกษา
เตรี ยมความพร้ อมสาหรับนักเรี ยนต่างชาติเพื่อการศึกษาต่อระดับปริ ญญา
GPE และ สถาบันภาษา Clubclass เพ่งเล็งถึงศักยภาพของนักเรี ยนไทยที่
ตรี และจนถึงปั จจุบนั มีนกั เรี ยนทีจ่ บการศึกษาในหลักสูตรนี ้จานวนมากกว่า มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา** โดยจะมีการจัดสอบ
23,500 คน ได้ การันตีเข้ าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชันน
้ าในประเทศ คัดเลือกนักเรี ยนที่มศี กั ยภาพให้ ทนุ การศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี ้
อังกฤษและอีกทังหลั
้ กสูตรนี ้ยังเป็ นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยต่างๆทัว่ โลก 1. ทุนการศึกษาเต็มจานวน: ค่าเล่าเรี ยนมูลค่า 400,000 บาท
ซึง่ ถ้ านักเรี ยนเลือกศึกษาต่อปริญญาตรี ที่ประเทศอังกฤษเมื่อจบหลักสูตรฯ 2. ทุนการศึกษายอดเยี่ยมระดับ 1:ค่าเล่าเรี ยนมูลค่า 200,000 บาท
จะใช้ เวลาเพียง 3 ปี สาหรับปริ ญญาตรี (มี 2 Options**เมื่อจบหลักสูตร) 3. ทุนการศึกษายอดเยี่ยมระดับ 2: ค่าเล่าเรี ยนมูลค่า 150,000 บาท
ทาไมต้ องเรียน กับสถาบัน Clubclass ที่ประเทศมอลตา
4. ทุนการศึกษาดีเด่นระดับ 1: ค่าเล่าเรี ยนมูลค่า75,000 บาท
ผู้ปกครองสามารถไว้ วางใจในความปลอดภัย, คุณภาพของการศึกษา 5. ทุนการศึกษาดีเด่นระดับ 2 ค่าเล่าเรี ยนมูลค่า 50,000 บาท
และความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนในสถาบัน Clubclass เพราะทางสถาบัน หมายเหตุ ทุนการศึกษาไม่รวมค่าที่พกั อาศัย, ค่าหนังสือและค่าใช้ จา่ ยในการทาวีซา่ ฯลฯ
ได้ รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการท่องเทีย่ วประเทศ ข้ อกาหนดในการเข้ าร่ วมโครงการ
มอลตา, FELTOM, ALTO และ WYSE ซึง่ เป็ นการการันตีคณ
ุ ภาพของ 1. เป็ นนักเรี ยนทีก่ าลังศึกษาหรื อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5-6
การศึกษาของสถาบันในระดับประเทศและนานาชาติ
หรื อ Year 11-12
นักเรี ยนจะได้ รับคุณภาพการศึกษาระดับชันน
้ าของโลกเทียบเท่ากับ
2. มีอายุขนต
ั ้ ่า 17 ปี ภายในเดือนกันยายน 2560
ประเทศชันน
้ าอื่นๆเช่น อังกฤษ, ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริ กา ในราคาและ 3. เกรดเฉลีย่ สะสม (GPA) ของนักเรี ยน ม.6 ขันต
้ ่า 2.50
ค่าครองชีพที่ถกู กว่า อีกทังที
้ ่พกั อาศัยสาหรับนักเรี ยน ยังมี ศนู ย์ฟิตเนสและ 4. เกรดเฉลีย่ สะสม (GPA) ของนักเรี ยน ม.5 ขันต
้ ่า 2.00
สระว่ายน ้าให้ ใช้ บริ การโดยไม่คดิ ค่าใช้ จา่ ยอีกด้ วย
5. มีความประพฤติและสามารถปรับตัวเข้ ากับผู้อืนได้ ดี

ใบสมัครเข้ าร่ วมโครงการ: ข้ อมูลนักเรี ยน
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)...........………………………………….....................……….
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)...........……………….…………….....................……….
วัน-เดือน-ปี เกิด…………………………………………….อายุ……………..………..ปี
ที่อยู…
่ ……………………………………………………………………….………………..
……………………………………………………………………………………….…………

โรงเรี ยน……………………………………………….............GPA(สะสม)….……...
เรี ยนอยูช่ นั ้

O ม.5 O ม.6 O จบการศึกษาม.6 O อื่นๆ…………………..

เบอร์ ติดต่อ………………………….………อีเมล์………………………...……………..
ข้ อมูลผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล(ไทย)...........………………………………….....................……….
เบอร์ ติดต่อ……………………………….…อีเมล์…………..……………….…………..
** Option 1 ศึกษาต่ อปริ ญญาตรี


ณ มหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ :
เมื่อนักเรี ยนเรี ยนจบหลักสูตรนี ้ แล้ วสามารถการันตีเข้ าศึกษาในสาขา
และมหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ ที่ร่วมโครงการ NCUK ดังนี ้

นอกจากนี ้นักเรียนยังมีโอกาสเข้ าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชันน
้ าของ
กลุม่ UK Leading Russel Group เช่น University of
Cambridge, Birmingham, Warwick, Nottingham ฯลฯ
** Option 2 ศึกษาต่ อปริ ญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยประเทศต่ างๆ
ทั่วโลก :
 หากนักเรี ยนไม่มีความประสงค์ทจี่ ะเข้ าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ประเทศอังกฤษ นักเรี ยนสามารถศึกษาต่อ ณ ประเทศอื่นๆ เนื่องจาก
หลักสูตรนี ้ยังได้ รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยต่างๆทัว่ โลกด้ วย เช่น
สหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรป ฯลฯ (โดยสามารถขอ
คาปรึกษาจาก Genius Plus Education ได้ โดยไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย)


