
 

 

 
 

 
  

 

โครงการสอบชิงทุนการศึกษาให้เปล่า (เตม็จ านวนและสมทบ) หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยฯ 
ความร่วมมือระหว่าง Genius Plus Education, Clubclass & NCUK 

     Genius Plus Education (GPE, Thailand) ร่วมมือกบั สถาบนั 

Clubclass (Malta) และหลกัสตูร NCUK International Foundation 

Year (UK) จดัสอบชิงทนุการศกึษา (ให้เปลา่) จ านวนหลายทนุการศกึษา 
มลูคา่รวมมากกวา่หนึง่ล้านบาท ให้นกัเรียนทีก่ าลงัศกึษาหรือจบการศกึษา
ระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 5-6 หรือ Year 11-12 หรือเทียบเทา่ เพื่อเข้า
หลกัสตูรเตรียมความพร้อมศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษา (ปริญญาตรี)** 

หลักสูตร NCUK International Foundation Year คืออะไร? 
     หลกัสตูร NCUK-IFY ถกูออกแบบโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลยั
ชัน้น าในประเทศองักฤษ 11 แหง่เมื่อปี พ.ศ. 2530 เป็นหลกัสตูรเพื่อ
เตรียมความพร้อมส าหรับนกัเรียนตา่งชาติเพื่อการศกึษาตอ่ระดบัปริญญา
ตรีและจนถึงปัจจบุนัมีนกัเรียนทีจ่บการศกึษาในหลกัสตูรนีจ้ านวนมากกวา่ 
23,500 คน ได้การันตีเข้าศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัชัน้น าในประเทศ
องักฤษและอีกทัง้หลกัสตูรนีย้งัเป็นท่ียอมรับจากมหาวิทยาลยัตา่งๆทัว่โลก 
ซึง่ถ้านกัเรียนเลอืกศกึษาตอ่ปริญญาตรีที่ประเทศองักฤษเมื่อจบหลกัสตูรฯ 
จะใช้เวลาเพยีง 3 ปีส าหรับปริญญาตรี(มี 2 Options**เมื่อจบหลกัสตูร) 
ท าไมต้องเรียน กับสถาบนั Clubclass ที่ประเทศมอลตา  
     ผู้ปกครองสามารถไว้วางใจในความปลอดภยั, คณุภาพของการศกึษา
และความเป็นอยูข่องนกัเรียนในสถาบนั Clubclass เพราะทางสถาบนั
ได้รับการรับรองจากกระทรวงศกึษาธิการ, กระทรวงการทอ่งเทีย่วประเทศ
มอลตา, FELTOM, ALTO และ WYSE ซึง่เป็นการการันตีคณุภาพของ
การศกึษาของสถาบนัในระดบัประเทศและนานาชาติ 
    นกัเรียนจะได้รับคณุภาพการศกึษาระดบัชัน้น าของโลกเทียบเทา่กบั
ประเทศชัน้น าอื่นๆเช่น องักฤษ, ออสเตรเลยีและสหรัฐอเมริกา ในราคาและ
คา่ครองชีพท่ีถกูกวา่ อีกทัง้ที่พกัอาศยัส าหรับนกัเรียน ยงัมีศนูย์ฟิตเนสและ
สระวา่ยน า้ให้ใช้บริการโดยไมค่ดิคา่ใช้จา่ยอีกด้วย  

ขัน้ตอนสมคัรโดยสังเขป (เปิดรับสมัครทุกปี ตัง้แต่วนันี–้มิถุนายนปีนี)้ 

1. กรอกใบสมคัรโดยตรงกบั GPE, ตวัแทนฯ หรือสง่ใบสมคัรและหลกัฐาน
ช าระคา่ลงทะเบียนสอบ 250 บาท มาที ่info@geniusplusedu.com  

(ข้อมูลต่างๆประกาศไวใ้นเว็บไซต์ www.geniusplusedu.com  และเฟสบุ๊ค) 
www.facebook.com/geniuspluseducation) 

2. นกัเรียนสอบ Online ตาม link ที่ทางเจ้าหน้าที่จดัสง่ให้ทางอเีมล  
3. ประกาศทนุการศกึษาที่ผู้สมคัรได้รับทางอเีมลและเวปไซด์ ผู้สมคัร

จะต้องยืนยนัการรับทนุฯ พร้อมทัง้ช าระคา่มดัจ าในการเข้าร่วมโครงการ 
4. ยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ บตัรประชาชน, ผลการเรียนย้อนหลงั 2-3 ปี 

และผลสอบภาษาองักฤษ เช่น TOEFL, IELTS ฯลฯ (ถ้าไมม่ีผลภาษาฯ 
ผู้สมคัรจะต้องสอบภาษาองักฤษเทียบเทา่ Online) 

5. ระยะเวลาของหลกัสตูร: กันยายนปีนี ้- พฤษภาคมของปีถดัไป 

 
ทุนการศึกษา 

     GPE และ สถาบนัภาษา Clubclass เพง่เลง็ถึงศกัยภาพของนกัเรียนไทยที่
มีความประสงค์ที่จะศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา** โดยจะมกีารจดัสอบ
คดัเลอืกนกัเรียนที่มศีกัยภาพให้ทนุการศกึษาโดยมีรายละเอยีดดงันี ้
1. ทนุการศกึษาเตม็จ านวน: คา่เลา่เรียนมลูคา่ 400,000 บาท 

2. ทนุการศกึษายอดเยี่ยมระดบั 1:คา่เลา่เรียนมลูคา่ 200,000 บาท 

3. ทนุการศกึษายอดเยี่ยมระดบั 2: คา่เลา่เรียนมลูคา่ 150,000 บาท 

4. ทนุการศกึษาดีเดน่ระดบั 1: คา่เลา่เรียนมลูคา่75,000 บาท 

5. ทนุการศกึษาดีเดน่ระดบั 2 คา่เลา่เรียนมลูคา่ 50,000 บาท 

หมายเหตุ ทนุการศกึษาไมร่วมคา่ที่พกัอาศยั, คา่หนงัสือและคา่ใช้จา่ยในการท าวีซา่ ฯลฯ 

ข้อก าหนดในการเข้าร่วมโครงการ 

1. เป็นนกัเรียนทีก่ าลงัศกึษาหรือจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 5-6 
หรือ Year 11-12 หรือ IB, IGSCE, GSCE, GED ฯลฯ กรุณาสอบถาม  

2. มีอายขุัน้ต ่า 17 ปี ภายในเดือนกนัยายน 2560 

3. เกรดเฉลีย่สะสม (GPA) ของนกัเรียน ม.6 ขัน้ต ่า 2.50 

4. เกรดเฉลีย่สะสม (GPA) ของนกัเรียน ม.5 ขัน้ต ่า 2.00 

5. มีความประพฤติและสามารถปรับตวัเข้ากบัผู้อื่นได้ด ี
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ: ข้อมูลนักเรียน 

ช่ือ-นามสกลุ(ไทย)...........………………………………….....................……….    

ช่ือ-นามสกลุ(องักฤษ)...........……………….…………….....................……….    

วนั-เดือน-ปีเกิด…………………………………………….อาย…ุ…………..………..ปี 

ที่อยู…่……………………………………………………………………….……………….. 

……………………………………………………………………………………….………… 

โรงเรียน……………………………………………….............GPA(สะสม)….……... 

เรียนอยูช่ัน้  O  ม.5  O  ม.6 O  จบการศกึษาม.6 O  อื่นๆ………………….. 

เบอร์ติดตอ่………………………….………อีเมล์………………………...…………….. 

ข้อมูลผู้ปกครอง 

ช่ือ-นามสกลุ(ไทย)...........………………………………….....................……….    

เบอร์ติดตอ่……………………………….…อีเมล์…………..……………….………….. 

** Option 1 ศึกษาต่อปริญญาตรี ณ มหาวทิยาลัยประเทศอังกฤษ : 
 เมื่อนกัเรียนเรียนจบหลกัสตูรนี ้แล้วสามารถการันตีเข้าศกึษาในสาขา

และมหาวิทยาลยัประเทศองักฤษ ที่ร่วมโครงการ NCUK ดงันี ้

  

 

 
 

 
 

 นอกจากนีน้กัเรียนยงัมีโอกาสเข้าศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัชัน้น าของ
UK Leading Russel Group เชน่  University of Cambridge, 

Birmingham, Warwick, Nottingham และอื่นๆ อีกมากมาย 

** Option 2 ศึกษาต่อปริญญาตรี ณ มหาวทิยาลัยประเทศต่างๆ 
ทั่วโลก : 
 หากนกัเรียนไมม่ีความประสงค์ทีจ่ะเข้าศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยั

ประเทศองักฤษ นกัเรียนสามารถศกึษาตอ่ ณ ประเทศอื่นๆ เนื่องจาก
หลกัสตูรนีย้งัได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลยัตา่งๆทัว่โลกด้วย เช่น 
สหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลยี นวิซีแลนด์ ยโุรป ฯลฯ (โดยสามารถขอ
ค าปรึกษาจาก Genius Plus Education ได้โดยไมม่ีคา่ใช้จา่ย) 

 


