หลักสูตร
1. International Foundation Year (IFY)
2. International Year One (IYOne)
รับสมัครตัง้ แต่ วนั นี ้ – 20 สิงหาคม 2563
คุณสมบัตขิ องผู้สมัครสอบชิงทุน
1. นักเรี ยนที่กำลังศึกษำอยูช่ นั ้ ม.5 โดยมีเกรดเฉลีย่ ไม่ตำ่ กว่ำ 2.5
2. นักเรี ยนที่กำลังศึกษำอยูช่ นั ้ ม.6 โดยมีเกรดเฉลีย่ ไม่ตำ่ กว่ำ 2.75
3. นักศึกษำชันปี
้ ที่ 1 หรื อ 2 โดยมีเกรดเฉลีย่ ไม่ตำ่ กว่ำ 2.5
4. นักเรี ยนที่มีผล IGCSE ทัง้ 5 วิชำ โดยมีเกรดไม่ต่ำกว่ำ C
5. นักเรี ยนที่มีผล GED โดยมีคะแนนของแต่ละวิชำไม่ต่ำกว่ำ 145 คะแนน
**ผู้สมัครจำเป็ นต้ องได้ รับกำรยินยอมจำกผู้ปกครอง และคุณครูแนะแนวในกำรเข้ ำสอบชิงทุนและมีคณ
ุ สมบัติอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ดังนี ้
เอกสารที่ใช้ สมัคร
1. รูปถ่ำย 1 นิ ้ว
2. สำเนำบัตรประชำชน หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง
กาหนดการและรายละเอียดการสอบชิงทุน
1. ค่ าสมัครสอบ 650 บำท
2. วิชาที่สอบ : 2 วิชำ คือ คณิตศำสตร์ และ ภำษำอังกฤษ
3. วันสอบ : สอบข้ อเขียน 25 สิงหำคม 2563
สอบสัมภำษณ์ 7 กันยำยน 2563
4. ประกาสผลสอบข้ อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 31 สิงหำคม 2563
5. ประกาศรายชื่อผู้ได้ รับทุนการศึกษา : 11 กันยำยน 2563
6. สถานที่สอบ : British Academy Center, British Council สำขำลำดพร้ ำว ชัน้ 3 อำคำร รสำ 1 ถนนพหลโยธิน ลำดยำว กรุงเทพฯ 10900
ประเทศไทย
7. กาหนดการรับสมัคร : รับสมัครตังแต่
้ วนั นี ้ – 20 สิงหำคม 2563 รับจำนวน 5 ทุน เท่ำนัน้
วันสอบข้ อเขียน
ลงทะเบียน
วิชาสอบ
วิชำคณิตศำสตร์
วิชำภำษำอังกฤษ (Listening, Reading and Writing)
วิชำภำษำอังกฤษ (Speaking)

25 สิงหาคม 2563
11:00 น.
เวลำสอบ
10:30 – 11:30 น.
12:00 – 15:00 น.
เวลำสอบจะแจ้ งให้ ทรำบ ณ จุดลงทะเบียน

หลักสูตร International Year One (IYOne)
การันตีเข้ามหาวิทยาลัยชัน้ นาในอังกฤษ ออสเตรเลีย
ค่ าใช้ จ่ายตลอด 600,000 บำท (แบ่งชำระ 2 งวด)
หลักสูตร
งวดที่ 1 ชำระเงินมัดจำค่ำเรี ยน 100,000 บำท ภำยใน 2 สัปดำห์ หลังจำกได้ รับเอกสำรตอบรับเข้ ำเรี ยน
(9 เดือน)
งวดที่ 2 ชำระเงินค่ำเรียนส่วนที่เหลือ ภำยในวันที่ 15 กันยำยน 2563
วันเปิ ดเรียน 5 ตุลำคม 2563
สำนักงำน British Academic Center
สถานที่เรียน
ชัน้ 3 อำคำร รสำ 1 เลขที่ 555 ซอยพหลโยธิน19 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กรุงเทพ
บริ หำรธุรกิจ (Business) 3 สำขำ
- สำขำกำรเงินและกำรบัญชี (Accounting and Finance)
สาขาที่เปิ ดสอน
- สำขำกำรจัดกำรธุรกิจ (Business Management)
- สำขำกำรจัดกำรอีเวนท์ (Events Management)
สาขาการเงินและการบัญชี
สาขาการจัดการธุรกิจ
สาขาการจัดการอีเวนท์
(Accounting and Finance)
(Business Management)
(Events management)

วิชาเรียน
International
Year one

เกณฑ์ การ
รับสมัคร

ระดับ
ภาษาอังกฤษ
เอกสารที่ใช้
ในการสมัคร
กาหนดการ
รับสมัคร

-

Business Economics
Business Skills
Organization Behavior
Financial Accounting I
Financial Accounting II
Management Accounting
Quantitative Methods for
Business

-

Business Economics
Business Skills
Organizational Behavior
Financial Accounting I
Management Themes and Case
Studies
Management Account
Quantitative Methods for Business

-

Business Economics
Business Skills
Organizational Behavior
Introduction to the Events Industry
Management Theme and Case Studies
Management Accounting
Managing Event
Marketing

- Business Finance
- Marketing
ระบบการศึกษาไทย
ระบบการศึกษาอังกฤษ
วุฒิกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปี ที่ 6 เกรดเฉลีย่ 2.75
A-Level ได้ เกรดขันต
้ ่ำ D อย่ำงน้ อย 2 ตัว
ขึ ้นไป
IB คะแนนรวม 24 คะแนนขึ ้นไป
มหำวิทยำลัย ปี 1 หรื อ ปี 2 เกรดเฉลีย่ ไม่ต่ำกว่ำ 2.0
ระบบการศึกษาอเมริกนั
ระบบการศึกษาอื่น ๆ
Grade 12-AP High School Diploma มีวชิ ำ APs 3 วิชำ
NCUK IFY ได้ เกรดขันต
้ ่ำ D อย่ำงน้ อย 2 ตัว
ขึ ้นไป
วุฒิ Foundation อื่น ๆ
IELTS 5.5 Overall
BACLET 5.5 Overall (สอบตรงกับ British Academic Center)
TOELF iBT 46 Overall
1. ผลกำรเรี ยน (Transcript) และใบรับรองกำรศึกษำ
2. สำเนำบัตรประชำชนหรื อหนังสือเดินทำง และสำเนำทะเบียนบ้ ำน
3. ผลภำษำอังกฤษ (ถ้ ำมี)
ตังแต่
้ วนั นี ้ – 31 สิงหำคม 2563

หลักสูตร International Foundation Year (IFY)
การันตีเข้ามหาวิทยาลัยชัน้ นาใน อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา และ แคนาดา
ค่ าใช้ จ่ายตลอด
หลักสูตร (9 เดือน)

600,000 บำท (แบ่งชำระ 2 งวด)
งวดที่ 1 ชำระเงินมัดจำค่ำเรี ยน 100,000 บำท ภำยใน 2 สัปดำห์ หลังจำกได้ รับเอกสำรตอบรับเข้ ำเรี ยน
งวดที่ 2 ชำระเงินค่ำเรียนส่วนที่เหลือ ภำยในวันที่ 15 กันยำยน 2563
วันเปิ ดเรียน
5 ตุลำคม 2563
สถำนที่เรี ยน
สำนักงำน British Academic Center
ชัน้ 3 อำคำร รสำ 1 เลขที่ 555 ซอยพหลโยธิน19 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพ
สาขาที่เปิ ดสอน
บริ หำรธุรกิจ (Business)
วิศวกรรมศำสตร์ (Engineering)
มนุษยศำสตร์ (Humanities)
วิทยำศำสตร์ (Science)
วิชาเรียน
สาขาบริหารธุรกิจ และ สาขามนุษยศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และ สาขาวิทยาศาสตร์
International
- English for Academic Purpose and Study Skills
- English for Academic Purpose and Study Skill
Foundation Year
- Business Studies
- Physics / Biology
- Mathematics
- Mathematics
- Economics
- Chemistry
เกณฑ์ การรับสมัคร ระบบการศึกษาไทย
ระบบการศึกษาอังกฤษ
วุฒิกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปี ที่ 5 เกรดเฉลีย่ 2.5
IGCSE 5 วิชำ โดยทีเ่ กรดไม่ต่ำกว่ำ C
วุมิกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปี ที่ 6 เกรดเฉลีย่ 2.0
A-Level ได้ เกรด D อย่ำงน้ อบ 2 ตัว
IB คะแนนรวม 22 คะแนนขึ ้นไป
ระบบการศึกษาอเมริกนั
การศึกษานอกระบบ
Grade 12 เกรดเฉลีย่ 2.5 ขึ ้นไป
GED คะแนนแต่ละวิชำไม่ตำ่ กว่ำ 145 คะแนน
ระดับภาษาอังกฤษ
IELTS 5.0 Overall
BACLET 5.0 Overall (สอบตรงกับ British Academic Center)
TOELF iBT 34 Overall
1. ใบสมัคร (กรอกออนไลน์)
เอกสารที่ใช้
2. ผลกำรเรี ยน (Transcript) และใบรับรองกำรศึกษำ
ในการสมัคร
3. สำเนำบัตรประชำชนหรื อหนังสือเดินทำง และสำเนำทะเบียนบ้ ำน
*สามารถยื่นเอกสาร
4. ผลภำษำอังกฤษ (ถ้ ำมี)
เท่ าที่มีก่อนได้ *
*ยื่นเอกสำรเท่ำทีม่ ีก่อนได้ *
กาหนดการรับสมัคร ตังแต่
้ วนั นี ้ – 31 สิงหำคม 2563
สอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติม
โครงกำรแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมและภำษำ IES ชัน้ 21 อำคำรโอลิมเปี ยไทย แขวงสำมเสนนอก เขตห้ วยขวำง กทม. (MRT รัชดำภิเษก ทำงออกที่ 2)
โทรศัพท์ 02-512-6022-4 / 086-338-4029 / 087-686-9011 Facebook : IES Exchange Student Line : @iesthailand

