ปฏิทินการสอบชิงท ุน SEA 2018
25 เมษายน - 10 สิงหาคม
วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม
วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน
วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน
วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม

การเปิ ดรับสมัครสอบชิงทุน (นักเรี ยนต้ องส่งใบสมัครถึง SEA ก่อน 10 สิงหาคม)
การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิสอบชิงทุนและสนามสอบ บนเว็บไซต์ www.seathailand.org
วันสอบชิงทุนพร้ อมกันทัว่ ประเทศ ตังแต่
้ เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์สอบทัว่ ประเทศ
การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิสอบสัมภาษณ์ชิงทุน (กลุม่ 1)
และผู้สอบผ่านทุนสมทบ (กลุม่ 2)
ผู้สอบผ่านทุนสมทบ (กลุม่ 2) เริ่ มต้ นลงทะเบียนเข้ าร่วมโครงการด้ วยทุนสมทบตนเอง
การสอบสัมภาษณ์ชิงทุน (สาหรับผู้ที่ได้ คะแนนสูงสุด 16 ท่าน/กลุม่ 1) ที่กรุงเทพฯ
วันประกาศรายชื่อผู้ได้ รับทุน SEA 2018 บนเว็บไซต์ www.seathailand.org
การปฐมนิเทศโครงการนักเรี ยนแลกเปลีย่ น SEA 2018
(การมอบทุน SEA อย่างเป็ นทางการ)
การปิ ดรับการลงทะเบียน

ตารางค่าโครงการท ุนสมทบ SEA 2018 ของแต่ละประเทศ
ประเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา Visa J1 (GPA 3.00 ขึ ้นไป/ไม่เคยได้ รับเกรด 0-1-2)
ประเทศบราซิล
ประเทศเยอรมนี (ปฐมนิเทศต้ อนรับและการสอนภาษาเยอรมัน 12 วัน)
ประเทศฝรั่งเศส (ปฐมนิเทศที่กรุงปารี ส 7 วัน)
ประเทศสวีเดน
ประเทศเดนมาร์ ค
ประเทศฟิ นแลนด์
ประเทศอิตาลี (ปฐมนิเทศที่เมืองมิลาน 2 วัน)
ประเทศโปรตุเกส
ประเทศญี่ปนุ่ (ปฐมนิเทศที่กรุงโตเกียว 4 วัน)
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ปฐมนิเทศที่กรุงปักกิ่ง 5 วัน-หอพัก)
ประเทศอัฟริ กาใต้

จำนวนทุน
30 ทุน
2 ทุน
10 ทุน
5 ทุน
2 ทุน
1 ทุน
3 ทุน
5 ทุน
2 ทุน
2 ทุน
5 ทุน
5 ทุน

ค่ ำโครงกำร
(บำท)
420,000
250,000
390,000
390,000
350,000
350,000
350,000
300,000
300,000
380,000
380,000
280,000

ตารางแสดงค่าตัว๋ เครือ่ งบินและค่าวีซา่ (โดยประมาณ)
ประเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประเทศบราซิล
ประเทศเยอรมนี
ประเทศฝรั่งเศส
ประเทศอิตาลี/ประเทศโปรตุเกส
ประเทศสวีเดน
ประเทศญี่ปนุ่
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศอัฟริ กาใต้

ค่ ำตั๋วเครื่องบิน (บำท)
55,000 - 75,000
90,000
55,000
55,000
55,000
55,000
35,000
35,000
60,000

ค่ ำวีซ่ำ (บำท)
12,000
3,000
1,300
5,600
1,500
4,200
1,500
2,000
5,000

การแบ่งชาระเงินค่าโครงการ
SEA ได้ จดั สรรการชาระเงินค่าโครงการโดยแบ่งออกเป็ น 5 งวดตามความเหมาะสมดังนี ้

งวดที่ 1 การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้ าร่วมโครงการด้ วยทุนสมทบ จานวน 50,000 บาท
กาหนดการชาระเงินตังแต่
้ 2 กันยายน – 31 ตุลาคม 2560

งวดที่ 2 การจัดการชุดเอกสารต่างประเทศ Application Form จานวน 100,000 บาท
กาหนดการชาระเงินวันที่ 5 มกราคม 2561

งวดที่ 3 การดาเนินการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน จานวน 150,000 บาท
กาหนดการชาระเงินวันที่ 5 มีนาคม 2561

งวดที่ 4 ค่าโครงการในส่วนทีเ่ หลือ (แล้ วแต่กรณี)
กาหนดการชาระเงินวันที่ 5 พฤษภาคม 2561

งวดที่ 5 ค่าตัว๋ เครื่ องบินและค่าวีซา่
กาหนดการชาระเงินประมาณต้ นเดือนสิงหาคมหรื อ 7 วันก่อนวันเดินทางจริง

กาหนดการเดินทางของแต่ละประเทศ
ประเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา/บราซิล/เยอรมนี/ฝรั่งเศส/โปรตุเกส
สวีเดน/เดนมาร์ ค/ฟิ นแลนด์/อัฟริ กาใต้ /จีน
ประเทศอิตาลี
ประเทศญี่ปนุ่ (มี 2 กลุม่ )

เดินทำงไป
ส.ค. 61

เดินทำงกลับ
มิ.ย. 62

ก.ย. 61
มี.ค. 61 หรื อ ต้ นก.ย. 61

ก.ค. 62
ม.ค. 62 หรื อ มิ.ย. 62

แผนภ ูมิแสดงขัน้ ตอนการเข้าร่วมโครงการ
SEA ประกาศผล
และแบ่งกลุม่ (15 ส.ค.)

กลุม่ 1 สอบสัมภาษณ์
(10 ก.ย.)

กลุม่ 2 ลงทะเบียน
ทุนสมทบ (2 ก.ย.)

สอบสัมภาษณ์
และ SEA ประกาศผล

รอเข้ าร่วมการปฐมนิเทศ
29 ต.ค.

นักเรี ยนรายงานตัวการรับทุนและเข้ าร่วม
โครงการด้ วยทุนสมทบเข้ าร่วมการปฐมนิเทศ
SEA 2018 วันที่ 29 ต.ค. Miracle Grand

นักเรี ยนจัดทาชุดเอกสาร
Application Form

SEA Learning Camp 2018

นักเรี ยนได้ รับ Placement จัดทา
Visa และเตรี ยมตัวเดินทาง

