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โครงการเยาวชนอซีีอ.ี แลกเปลีย่นวฒันธรรม (ECE) 

โครงการวดัทกัษะความคดิกบัประสบการณ์ชีวติและชิงทนุการศึกษา 

คร ัง้ที่ 6 ปี พ.ศ. 2562 
************************************************************************************************************************  

 หลกัการ 

ECE เกดิขึ้นต ัง้แต่ปี 2537 โดยมวีตัถปุระสงคพ์ฒันาภาษาองักฤษในสถานการณ์จริงและพฒันาศกัยภาพเยาวชนใหเ้รียนรู ้

โลกกวา้ง โดยมกีิจกรรมแลกเปลีย่นวฒันธรรมเป็นสือ่ กว่า 25 ปีทีผ่่านมาถอืว่าประสบความส าเร็จอย่างด ีแต่อย่างไรก็ตามสงัคม

โลกไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็วดว้ยเทคโนโลยกีารสือ่สารออนไลน ์ ท าใหก้ารใชช้ีวติและวธิีคิดของเยาวชนเปลีย่นไป ห่าง ไกล

ธรรมชาตชิวีติจรงิมากขึ้น การเปลีย่นไปของสงัคมยงัน ามาซึง่ภยัจากขอ้มลูไมจ่รงิในสงัคมสมยัใหม ่ท าใหก้ารพฒันาภาษาองักฤษเป็น

ท ัง้ประตูสู่โอกาสและวกิฤตไดใ้นขณะเดยีวกนั  ECE จงึเหน็วา่ควรกระตุน้ใหเ้ยาวชนไทยทีส่นใจพฒันาภาษาองักฤษเพือ่ความส าเร็จ

สู่โลกกวา้งไดต้ระหนกัและสนใจพฒันาประสบการณ์ในชีวติจริงไปพรอ้มกนัเพือ่เป็นภูมคิุม้กนัภยัในยุคใหม่ไวด้ว้ย  ในครัง้นี้  ECE 

รบัการจดัสรรทนุจากกองทนุฯเพือ่มอบเป็นทนุการศึกษาใหแ้ก่ผูส้อบไดค้ะแนนสูงเพือ่เป็นรางวลักระตุน้ใหเ้ยาวชนหนัมาสนใจพฒันา

ประสบการณช์วีติใหม้ากขึ้น โดยเยาวชนยงัมสีทิธไิดร้บัทนุเขา้ร่วมโครงการ ECE ตามล าดบัคะแนนในรุ่น เมษายน 2562 เช่นเดมิ   

ECE จงึจดัโครงการทดสอบความรูภ้าษาองักฤษและทกัษะความคดิกบัประสบการณช์วีติขึ้น โดยมวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะให ้

เยาวชนทีส่นใจไดป้ระเมนิตนเองในวชิาภาษาองักฤษและทกัษะความคดิกบัประสบการณช์วีติเพือ่ใชป้ระกอบการวางแผนอนาคตของ

ตนเองต่อไป เยาวชนทีส่นใจตอ้งท าขอ้สอบทัง้สองวชิา คือ 

1. ขอ้สอบวดัความรูภ้าษาองักฤษ    100 คะแนน 

2. ขอ้สอบวดัทกัษะการใชค้วามคดิและประสบการณช์วีติ   100 คะแนน 

การสอบจะแบง่เป็น 2 ระดบั คอื  มธัยมตน้ และมธัยมปลายรวมกบัอาชวีศึกษา  

การประกาศผลจะประกาศผลคะแนนแต่ละวชิา  คะแนนรวม และจดัล  าดบัคะแนนรวมเทยีบกบัผูเ้ขา้สอบทกุคนทีม่าจาก

ท ัว่ประเทศเพือ่เยาวชนจะไดใ้ชเ้ปรยีบเทยีบความรูแ้ละศกัยภาพของตนวา่อยู่ระดบัใด  

เยาวชนทีไ่ดค้ะแนนสูงสุด 3  อนัดบัและรางวลัชมเชยอกี 20 ล  าดบั ไดร้บัทนุการศึกษา ดงันี้  

 อนัดบัที ่ 1 ไดร้บัทนุการศึกษา จ านวน  5,000  บาท   จ านวน 1 ทนุ  

 อนัดบัที ่ 2 ไดร้บัทนุการศึกษา จ านวน  4,000  บาท   จ านวน 2 ทนุ  

 อนัดบัที ่ 3 ไดร้บัทนุการศึกษา จ านวน  3,000  บาท   จ านวน 3 ทนุ  

 รางวลัชมเชย      จ านวน 20 ทนุ      ทนุละ  1,000  บาท   

ทนุการศึกษาทีน่กัเรยีนไดร้บั ECE จะจดัส่งโดยโอนใหท้างธนาคาร  

( ผูท้ีไ่ดร้บัทนุขา้งตน้ ใชส้ทิธขิอรบัทนุได ้ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัประกาศผล หากพน้ก าหนดแลว้ถอืวา่สละสทิธิ์ )  
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นอกจากนี้  เยาวชนทีส่มคัรสอบยงัมสีทิธิขอใชผ้ลคะแนนเทยีบล าดบัทีใ่นโครงการ ECE แลกเปลีย่นวฒันธรรมระหว่าง

ประเทศ (รอบแรก) โดยไมต่อ้งเสยีค่าสมคัร 1 ประเทศ เพือ่รบัทนุไปต่างประเทศ คอื ประเทศองักฤษ นิวซแีลนด ์ออสเตรเลยี และ

แคนาดา โดยมสีทิธไิดร้บัทนุเตม็จ านวนไปประเทศนิวซแีลนด ์3 สปัดาห ์หากเทยีบคะแนนแลว้ ไดล้  าดบัที ่1 ส าหรบัล  าดบัอื่นๆ จะ

ไดร้บัทนุช่วยเหลอืค่าใชจ่้ายบางส่วน (หากจะขอเทยีบในประเทศอืน่ๆ ตอ้งตดิต่อกบัทางโครงการภายหลงัประกาศผลสอบแลว้)   

 ผูท้ี่ไดร้บัทุนการศึกษา หากประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ ECE จะไดร้บัสิทธิเพิ่มขึ้นโดยสามารถน าทุนดงักล่าวมาหกัลด

ค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมโครงการ ECE ไดเ้พิม่เป็น 2 เท่าของทนุการศึกษาทีไ่ดร้บั  โดยสามารถหกัลดไดใ้นงวดแรก เช่น สอบได ้

อนัดบัที ่1 ไดร้บัทนุ 5,000 บาท จะหกัเป็นส่วนลดได ้10,000 บาท 

 ส าหรบัรายละเอยีดการรายงานตวัและก าหนดการต่างๆ ECE จะแจง้ใหท้ราบพรอ้มการประกาศผลสอบทีจ่ะจดัส่งถงึผูส้อบ

โดยตรง   

 เอกสารการสมคัร     

 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (รวมในใบสมคัร)       2. ใบแสดงผลการเรยีนปีการศึกษาทีผ่่านมา  

 3. ใบสมคัรทีก่รอกขอ้ความครบถว้น        4. ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท   

 คุณสมบตัผูิเ้ขา้รว่มโครงการฯ  

 ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบั ม.ตน้  และ ม.ปลายกบัอาชวีศึกษา (ขอ้สอบแยกตามระดบั)  

 เขา้ใจวตัถปุระสงคข์องโครงการ และยนิดมีาสอบตามก าหนด 

วนัเปิดรบัสมคัร   19 ก.ค. – 19 ส.ค. 2562    

วนัสอบ     วนัเสาร ์ที่ 31 ส.ค. 2562  เวลา 09.00 – 11.30 น.   

สถานที่สอบ   ส่วนกลาง   -  สอบทีก่รุงเทพฯ  ( โดยสถานทีจ่ะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั )     

   ต่างจงัหวดั  -  สอบทีโ่รงเรยีนศูนยส์อบทัว่ประเทศ  

ประกาศผลสอบ 1 ตลุาคม 2562  

 สถานที่รบัสมคัร      

  สมคัรโดยตรงทีส่ านกังานโครงการ ECE เลขที ่ 43 ซอยวิภาวดีรงัสติ16/25 ถนนวิภาวดรีงัสติ  แขวงรชัดาภเิษก  

 เขตดินแดง กรุงเทพ 10400  โทร. 02 690 0375 – 7 โทรสาร 02 691 5199 วนัจนัทร ์– ศุกร ์เวลา 08.30 – 17.30 น.   

( หยุดวนัเสาร ์– อาทติย ์และวนัหยุดราชการ )  

   สมคัรทางไปรษณีย ์โดยส่งเอกสารตามขอ้  พรอ้มธนาณตัค่ิาสมคัร ส ัง่จ่ายในนาม น.ส.สื่อกญัญา เหมวิมล 

ไปรษณียป์ลายทาง สามเสนใน  10400 และส่งไปที่ส านกังาน ECE โดยถอืวนัประทบัตราไปรษณียเ์ป็นเกณฑ ์

  สมคัรที่กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ในโรงเรยีนศูนยส์อบทัว่ประเทศ  

 

 

 


