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โครงการวดัทกัษะความคดิกบัประสบการณ์ชีวติและชิงทนุการศึกษา 

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

 หลกัการ 

ECE เกิดขึ้นต ัง้แต่ปี 2537 โดยมวีตัถุประสงคพ์ฒันาภาษาองักฤษในสถานการณ์จริงและพฒันาศกัยภาพเยาวชนใหเ้รียนรู ้

โลกกวา้ง โดยมกีจิกรรมแลกเปลีย่นวฒันธรรมเป็นสื่อ กว่า 25 ปี ที่ผ่านมาถอืว่าประสบความสาํเร็จอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามสงัคมโลก

ไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ดว้ยเทคโนโลยกีารสือ่สารออนไลน ์ ทาํใหก้ารใชช้ีวติและวธิีคิดของเยาวชนเปลีย่นไป ห่างไกลธรรมชาติ

ชวีติจริงมากขึ้น การเปลีย่นไปของสงัคมยงันาํมาซึ่งภยัจากขอ้มลูไม่จริงในสงัคมสมยัใหม่ ทาํใหก้ารพฒันาภาษาองักฤษเป็นท ัง้ประตูสู่

โอกาสและวกิฤตไดใ้นขณะเดยีวกนั  ECE จงึเหน็ว่าควรกระตุน้ใหเ้ยาวชนไทยทีส่นใจพฒันาภาษาองักฤษเพื่อความสาํเร็จสู่โลกกวา้งได ้

ตระหนกัและสนใจพฒันาประสบการณใ์นชวีติจรงิไปพรอ้มกนัเพือ่เป็นภมูคุิม้กนัภยัในยุคใหม่ไวด้ว้ย  ในคร ัง้น้ี ECE รบัการจดัสรรทนุ

จากกองทุนฯเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาใหแ้ก่ผูส้อบไดค้ะแนนสูงเพื่อเป็นรางวลักระตุน้ใหเ้ยาวชนหนัมาสนใจพฒันาประสบการณ์ชีวิต

ใหม้ากขึ้น  

ECE จงึจดัโครงการทดสอบความรูภ้าษาองักฤษและทกัษะความคิดกบัประสบการณช์วีติขึ้น โดยมวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะให ้

เยาวชนที่สนใจไดป้ระเมนิตนเองในวชิาภาษาองักฤษและทกัษะความคิดกบัประสบการณ์ชวีติเพือ่ใชป้ระกอบการวางแผนอนาคตของ

ตนเองต่อไป เยาวชนทีส่นใจตอ้งทาํขอ้สอบท ัง้สองวชิา คือ 

1. ขอ้สอบวดัความรูภ้าษาองักฤษ    100 คะแนน 

2. ขอ้สอบวดัทกัษะการใชค้วามคิดและประสบการณ์ชวีติ   100 คะแนน 

การสอบจะแบง่เป็น 2 ระดบั คือ  มธัยมตน้ และมธัยมปลายรวมกบัอาชวีศึกษา  

การประกาศผลจะประกาศผลคะแนนแต่ละวชิา  คะแนนรวม และจดัลาํดบัคะแนนรวมเทยีบกบัผูเ้ขา้สอบทุกคนที่มาจากท ัว่

ประเทศเพือ่เยาวชนจะไดใ้ชเ้ปรยีบเทยีบความรูแ้ละศกัยภาพของตนว่าอยู่ระดบัใด  

เยาวชนที่ไดค้ะแนนสูงสุด 3 อนัดบัและรางวลัชมเชยอีก 20 ลาํดบั ไดร้บัทนุการศึกษา ดงัน้ี  

 อนัดบัที ่1 ไดร้บัทนุการศึกษา จาํนวน  5,000  บาท   จาํนวน  1  ทนุ  

 อนัดบัที ่2 ไดร้บัทนุการศึกษา จาํนวน  4,000  บาท   จาํนวน  2  ทนุ  

 อนัดบัที ่3 ไดร้บัทนุการศึกษา จาํนวน  3,000  บาท   จาํนวน  3  ทนุ  

 รางวลัชมเชย      จาํนวน 20 ทนุ     ทนุละ  1,000  บาท   

ทนุการศึกษาทีน่กัเรียนไดร้บั  โครงการ ECE จะจดัส่งโดยโอนใหท้างธนาคาร  

( ผูท้ีไ่ดร้บัทนุขา้งตน้ ใชส้ทิธขิอรบัทนุได ้ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัประกาศผล หากพน้กาํหนดแลว้ถอืวา่สละสทิธิ์ )  

ผูท้ี่ไดร้บัทุนการศึกษาสามารถนําทุนดงักล่าวมาหกัลดค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมโครงการ ECE ไดเ้พิ่มเป็น 2 เท่าของทุน 

การศึกษาทีไ่ดร้บั โดยสามารถหกัลดไดใ้นงวดแรก เช่น สอบไดอ้นัดบัที ่1 ไดร้บัทนุ 5,000 บาท จะหกัเป็นส่วนลดได ้10,000 บาท 

 เอกสารการสมคัร     

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

 3. ใบสมคัรทีก่รอกขอ้ความครบถว้น        4.  ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท   
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 คุณสมบตัผูิเ้ขา้รว่มโครงการฯ  

 กาํลงัศึกษาอยู่ในระดบั ม.ตน้  และ ม.ปลายกบัอาชวีศึกษา (ขอ้สอบแยกตามระดบั)  

 เขา้ใจวตัถปุระสงคข์องโครงการ และยนิดีมาสอบตามกาํหนด 

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  -  สอบทีโ่รงเรยีนศูนยส์อบท ัว่ประเทศ  

ประกาศผลสอบ 1 ตลุาคม 2562  

 

 สถานที่รบัสมคัร      

  สมคัรโดยตรงที่สาํนักงานโครงการ ECE  เลขที ่ 43 ซอยวภิาวดีรงัสติ16/25  ถนนวภิาวดีรงัสติ 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 และสง่ไปท่ีสาํนกังาน ECE โดยถอืวนัประทบัตราไปรษณียเ์ป็นเกณฑ ์

  สมคัรที่กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ในโรงเรยีนศูนยส์อบท ัว่ประเทศ  
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