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โครงการตอบปญหาวิชาการทีชช่ิงทอยส คร้ังท่ี 2 (วิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย) 

ชิงทุนการศึกษาเขารวมคายทัศนศึกษาระยะสั้น  

ณ เขตการปกครองพิเศษฮองกง  

โดย  บริษัท ทีชช่ิงทอยส จํากัด และบริษัท AMD Far East Ltd. Thailand 

ดําเนินงานโดย สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคช่ันสตูดิโอ (ES-ILC)  

  

 ปพุทธศักราช 2559 นับเปนปสําคัญอีกปหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เนื่องจากประเทศ

ตาง ๆ ท่ีต้ังอยูในภูมิภาคไดรวมกันจัดต้ัง “ประชาคมอาเซียน” ข้ึนเพื่อพัฒนาความรวมมือท้ังทางดาน

เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง รวมถึงสังคมและวัฒนธรรมระหวางประเทศสมาชิก ภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตเปนภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายทางดานสังคมและวัฒนธรรมอยางมาก ความแตกตาง

เหลานี้ปรากฏอยูในวิถีการดําเนินชีวิต ปรัชญา ความเช่ือ ศาสนาและคานิยมของประชาชน อยางไรก็ตามจาก

การสํารวจความเขาใจของนักเรียนไทยทางดานสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน

พบวา นักเรียนไทยจํานวนมากยังคงมีความเขาใจคลาดเคล่ือน จนอาจถึงข้ันการมีอคติทางวัฒนธรรมตอ

ประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในประชาคม   

 การจะเขาใจสังคมและวัฒนธรรมของแตละประเทศผานการอานหนังสือเปนส่ิงหนึ่งท่ีอยูในวิสัยท่ี

นักเรียนไทยทุกคนสามารถกระทําได ปจจุบันมีหนังสือ คูมือ นิตยสาร ส่ือส่ิงพิมพและส่ืออื่น ๆ เปนจํานวนมาก

ท่ีนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับประเทศตาง ๆ ในประชาคมอาเซียน ปญหาสําคัญของการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคม

อาเซียนของนักเรียนไทยคือการขาดการกระตุนหรือแรงจูงใจในการอานหนังสือและคนควาหาความรู 

 ในปพุทธศักราช 2558 ท่ีผานมา บริษัททีชช่ิงทอยสจํากัด รวมกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ด-

ดูเคช่ันสตูดิโอ ไดจัดโครงการทัศนศึกษาวัฒนธรรมระยะส้ัน ครั้งท่ี 1 ณ ประเทศสิงคโปรและกัมพูชา โครงการ

ดังกลาวประสบความสําเร็จเปนอยางมาก จากจํานวนตัวเลขผูสมัครเขารวมโครงการมากกวา 15,000 คน จาก 

5,000 โรงเรียน นับเปนจุดเริ่มตนท่ีนาสนใจสําหรับผูเริ่มศึกษาอาเซียนศึกษา เพราะไดเห็นพัฒนาการจากอดีต

อันยิ่งใหญ สูประเทศท่ีพัฒนาแลวในทุกดานของการดําเนินชีวิต การเขาใจความแตกตางระหวางสองประเทศ

จะชวยใหเขาใจประชาคมอาเซียนในภาพรวมมากยิ่งข้ึน และเขาใจเอกลักษณอยางหนึ่งทางวัฒนธรรมของ

อาเซียน นั่นคือ ความเปนเอกภาพบนความแตกตาง (Unity in Diversity) 
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 ในปพุทธศักราช 2559 บริษัททีชช่ิงทอยสและสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคช่ันสตูดิโอ ไดจัด

โครงการตอเนื่องสําหรับการทัศนศึกษาวัฒนธรรมระยะส้ัน โดยในครั้งนี้ไดตระหนักถึงความสําคัญของ

ภาษาอังกฤษท่ีมีผลตอการส่ือสารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภูมิภาค เนื่องจากการกําหนดให

ภาษาอังกฤษเปน “ภาษามาตรฐาน” ของประชาคมอาเซียน ดวยความรวมมือของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคช่ันสตูดิโอจึงรวมมือกับสถาบันการสอนภาษาอังกฤษออกบริดจ (ฮองกง) 

จัดทําหลักสูตรพิเศษสําหรับการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนและครู อันจะเปนหลักสูตรตนแบบสําหรับ

การพัฒนาภาษาอังกฤษอยางยั่งยืนตอไป  

เขตการปกครองพิเศษฮองกง เปนหนึ่งในเขตการปกครองท่ีมกีารเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับ

วิชาการติดอันดับตนของโลก มีการวางแผนการศึกษาอยางเปนระบบ มีการพัฒนาเมือง พัฒนาทรัพยากร

มนุษย และการบริหารการใชทรัพยากรอื่น ๆ  ควบคูกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมไดอยางดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมี

สวนสนุกระดับโลกอยางดิสนียแลนดใหนักเรียนและครูไดเปดโลกทัศนและไดรับประสบการณท่ีแปลกใหม 

นอกจากภาษาอังกฤษแลว ภาษาไทยอันเปนภาษาแมของคนไทย ก็เปนภาษาท่ีมีความสําคัญสําหรับ

คนในประเทศไมยิ่งหยอนไปกวาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้การจะเขาใจวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ในโลก อัน

จะนําไปสูความรวมมืออันยั่งยืน จําเปนตองใชความรูในสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สาระการเรียนรูภาษาไทยเพื่อกระตุนใหเกิดความต่ืนตัวและการเรียนรูทางดานภาษาไทยและสังคมศึกษาใน

ประเทศ ในการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ บริษัททีชช่ิงทอยส รวมกับบริษัทเอเอ็มดีฟารอีส (ประเทศไทย) จํากัด 

จึงไดเลือกใชวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาเปนแกนหลักในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขารวมโครงการ

หลักสูตรนํารองภาษาอังกฤษดังท่ีไดกลาวไวขางตน โดยนักเรียนและครูท่ีไดรับเลือกเขารวมโครงการจะไดรับ

ทุนการศึกษาเดินทางไปศึกษาภาษาอังกฤษ ณ เขตการปกครองพิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน รวม

ทัศนศึกษาท่ีประเทศฮองกงตามท่ีกําหนดและไดรับเกียรติบัตรจากการเขารวมโครงการ 
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1. ลักษณะโครงการ 

1.1  โครงการนี้เปนโครงการตอบปญหาทางวิชาการเพื่อคัดเลือกนักเรียนและอาจารยท่ีปรึกษา

โครงการเขารวมคายทัศนศึกษาวัฒนธรรมระยะส้ัน ณ เขตการปกครองพิเศษฮองกง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

1.2  การคัดเลือกผูเขารวมโครงการ จะคัดเลือกจากผูสมัครเปนทีม โดยแตละทีมจะตองประกอบดวย

นักเรียน 2 คน และ อาจารยท่ีปรึกษา 1 คน แตละโรงเรียนสามารถสงนักเรียนเขารวมการ

แขงขันไดไมจํากัดจํานวน และอาจารยท่ีปรึกษา 1 คนสามารถเปนอาจารยท่ีปรึกษาไดหลาย

ทีม 

1.3  การคัดเลือกผูไดรับทุนการศึกษานี้ เปนการคัดเลือกเปนการท่ัวไป (OPEN COMPETITION 

SCHOLARSHIP PROGRAM) ภายในระดับช้ันการศึกษาพื้นฐานชวงช้ันท่ี 2, 3 และ 4 หรือ

เทียบเทา โดยพิจารณาจากระดับช้ันปจจุบันในวันเดินทางของนักเรียนผูสมัครเปนหลัก การ

คัดเลือกผูไดรับทุนการศึกษาจึงมิไดพิจารณาจากฐานะทางการเงินของนักเรียน เกรดเฉล่ีย

สะสม หรือผลงานท่ีผานมาของนักเรียน ไมจํากัดแผนการเรียน ไมจํากัดโรงเรียนวาเปน

โรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน หากแตคัดเลือกจากความสามารถทางวิชาการของนักเรียนเปน

หลัก 

1.4  เนื้อหาความรูท่ีใชในการออกขอสอบไดรับการสนับสนุนทางวิชาการจากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) คณาจารยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

ในเครือขาย หากมีปญหาเกิดข้ึนในการคัดเลือกเนื่องดวยความถูกตองทางวิชาการ ถือวาคํา

ตัดสินของคณะกรรมการเปนท่ีสุด 

1.5  ทีมท่ีผานการคัดเลือกรอบแรก 50 ทีมในแตละระดับช้ัน จะไดรับสิทธิในการเขารวมตอบปญหา

สด ณ กรุงเทพมหานคร ทีมท่ีชนะเลิศในการแขงขันในแตละภาค ในแตละระดับช้ันจะไดสิทธิ

การรวมเดินทางไปทัศนศึกษาตางประเทศ 

1.6  หากมีการสละสิทธิ์เขารวมโครงการ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกทีมท่ีอยูใน

อันดับสํารองเพื่อรับทุนการศึกษาแทนทีมท่ีสละสิทธิ์ โดยคําตัดสินของคณะกรรมการถือเปน

ท่ีสุด 
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2. ประเภททุนการศึกษา 

 ทุนการศึกษาท่ีมอบในโครงการนี้มีท้ังหมด 12 ทุนการศึกษา แบงออกเปนทุนการศึกษาสําหรับ

โรงเรียน 3 ชวงช้ัน ไดแก  

ก. ชวงช้ันท่ี 2  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 หรือเทียบเทา จํานวน 4 ทุนการศึกษา 

ข. ชวงช้ันท่ี 3  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 หรือเทียบเทา  จํานวน 4 ทุนการศึกษา 

ค. ชวงช้ันท่ี 4  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 หรือเทียบเทา  จํานวน 4 ทุนการศึกษา 

โดยทุนการศึกษาในแตละชวงช้ันนั้น จะคัดเลือกตามภูมิภาคท่ีโรงเรียนสังกัด ตามการแบงภาคตาม

เขตการปกครอง 4 ภาค ของสํานักงานสถิติแหงชาติ0

1 กลาวคือ  
 

  ภาคเหนือ  ชวงช้ันละ 1 ทุนการศึกษา พิจารณาผูสมัครจากโรงเรียนใน 17 จังหวัด ไดแก 

เชียงราย  เชียงใหม  นาน  พะเยา  แพร  แมฮองสอน  ลําปาง  ลําพูน  อุตรดิตถ  ตาก  พิษณุโลก  สุโขทัย  

เพชรบูรณ  พิจิตร  กําแพงเพชร  นครสวรรค  และอุทัยธานี 
 

  ภาคกลาง  ชวงช้ันละ 1 ทุนการศึกษา พิจารณาผูสมัครจากโรงเรียนใน 26 จังหวัด ไดแก 

กรุงเทพมหานคร  ชัยนาท  นครนายก  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  ลพบุรี  พระนครศรีอยุธยา  

สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สระบุรี  สิงหบุรี  สุพรรณบุรี  อางทอง  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  

ชลบุรี  ตราด  ปราจีนบุรี  ระยอง  สระแกว  กาญจนบุรี  ประจวบคีรีขันธ  เพชรบุรี  และราชบุรี 
 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ชวงช้ันละ 1 ทุนการศึกษา พิจารณาผูสมัครจากโรงเรียนใน 20 

จังหวัด ไดแก กาฬสินธุ  ขอนแกน  ชัยภูมิ  นครพนม  นครราชสีมา  บุรีรัมย  บึงกาฬ  มหาสารคาม  

มุกดาหาร  ยโสธร  รอยเอ็ด  เลย   ศรีสะเกษ  สกลนคร  สุรินทร  หนองคาย  อุดรธานี  หนองบัวลําพู  

อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ 
 

  ภาคใต  ชวงช้ันละ 1 ทุนการศึกษา พิจารณาผูสมัครจากโรงเรียนใน 14 จังหวัด ไดแก กระบ่ี  

ชุมพร  ตรัง  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  ปตตานี  พังงา  พัทลุง  ภูเก็ต  ระนอง  สตูล  สงขลา  สุราษฏรธานี  

และยะลา 

 

รวมจํานวนทุนการศึกษาท้ังส้ิน 12 ทีม ผูเขารวมโครงการท้ังหมด 36 คน รวมมูลคาทุนการศึกษา

ท้ังส้ินกวา 2,000,000 บาท 

 

                                            
1 Reference : http://service.nso.go.th/nso/thailand/thailand.jsp 

* กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

http://service.nso.go.th/nso/thailand/thailand.jsp
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ผูไดรับทุนการศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษาของทีมท่ีไดรับทุนการศึกษาทุกทานตองมารายงานตัวท่ี

สถานท่ีนัดหมายในวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 ณ สถานท่ีท่ีจะนัดหมายตอไป โดยผูไดรับทุนการศึกษาและ

อาจารยท่ีปรึกษาจะตองเขารวมสัมมนาและปฐมนิเทศกอนเดินทาง รับฟงบรรยายจากวิทยากรผูเช่ียวชาญดาน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมงานเล้ียงรับรองและเขารวมพิธีมอบทุนการศึกษา กอนจะออกเดินทาง

ไปตางประเทศในวันถัดไป 

 กําหนดเดินทางวันท่ี 11 - 14 ตุลาคม 2559 

 

3.  คุณสมบัติของผูสมัคร 

3.1  ตองมีสัญชาติไทย และมีสุขภาพดี มีความพรอมท่ีจะเดินทางไปตางประเทศ 

3.2  กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันตามท่ีกําหนดในวันเดินทาง (ไมรับพิจารณาผูจบการศึกษาแลว) 

3.3  ตองไดรับการรับรองการสมัครจากทางโรงเรียนและอาจารยท่ีปรึกษา โดยหนึ่งทีมประกอบดวย

นักเรียน 2 คน และ อาจารยท่ีปรึกษา 1 คนเทานั้น แตละโรงเรียนสามารถสงผูสมัครกี่ทีมก็ได 

3.4  นักเรียนผูสมัครตองไดรับอนุญาตจากผูปกครองใหอนุญาตใหสมัครได และไดรับอนุญาตให

เดินทางไปตางประเทศได หากไดรับทุนการศึกษา   

3.5  ตองเปนผูมีความประพฤติดี เหมาะสมแกการเปนตัวแทนประเทศไทยไปแลกเปล่ียนวัฒนธรรม 

ณ ตางประเทศ มีความสนใจและใฝรูเกี่ยวกับสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม และสาระการเรียนรูภาษาไทย มีทัศนคติท่ีดีตอประเทศเพื่อนบาน และพรอมจะ

เรียนรูวัฒนธรรมใหม ๆ โดยไมหลงลืมรากวัฒนธรรมของตนเอง 

 

4. ข้ันตอนและวิธีการสมัคร 

1) สมัครทางเว็บไซต  www.es-ilc.org โดยดาวนโหลดใบสมัครและกรอกขอมูลผานทางระบบออนไลน

ไดต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2559 โดยไมมีคาใชจาย และในการสมัครจะตองแนบ

ไฟลเอกสารใบสมัครท่ีกรอกเรียบรอย มีลายเซ็นอาจารยท่ีปรึกษารับรอง หากไมไดแนบไฟลดังกลาว

จะถือวาการสมัครไมสมบูรณ โปรดทราบวา เมื่อสมัครแลวจะไมสามารถเปล่ียนสมาชิกในทีมและ

อาจารยท่ีปรึกษาได  

ในการสมัคร ผูสมัครตองทําขอสอบสวนอัตนัยท่ีวัดทัศนคติและการเรียบเรียงถายทอดขอมูล

ของผูสมัครผานการเขียนยอหนาส้ัน ๆ สวนท่ีพิมพคําตอบจะมีการกําหนดตัวอักษรไว คณะกรรมการ

จะพิจารณาเพียงคําตอบไมเกินจํานวนคําท่ีจํากัดไวเทานั้น ไมรับพิจารณาอีเมลหรือคําตอบท่ีสงเขามา

ดวยวิธีการอื่น ๆ  คําตอบสวนอัตนัยนี้จะใชพิจารณาในการสอบคัดกรองเบ้ืองตนเทานั้น 
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2) เมื่อสมัครในข้ันตน โดยกรอกขอมูลและสงไฟลหลักฐานการสมัครผานทางระบบแลว เจาหนาท่ีจะ

ตรวจสอบขอมูลและทําการเปดใชงานระบบ (Activate) ใหกับผูสมัคร โดยผูสมัครจะไดรับอีเมล

ยืนยันการเปดใชงานระบบ หากไมไดรับอีเมลยืนยันการเปดใชงาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเพื่อ

ดําเนินการ กรุณากรอกขอมูลเบอรโทรศัพทและอีเมลตามจริง ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การสมัคร

สําหรับผูสมัครท่ีเจาหนาท่ีไมสามารถติดตอกลับได 

3) ทีมท่ีสมัครทุกทีมจะตองล็อกอินเขาระบบเพื่อตอบคําถามคัดกรองเบ้ืองตน ระหวางวันท่ี 1 – 7 

กรกฎาคม 2559  โดยขอสอบจะเปนขอสอบปรนัย จะมีเนื้อหาครอบคลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม   และสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 โดยมีขอบเขตเนื้อหาแยกตามชวงช้ันท่ีกําหนด 

ผูสอบสามารถเปดหนังสือได (Open book test) ผูสมัครแตละทีมจะตองทําขอสอบใหครบ

ทุกสวน โดยสามารถทําขอสอบไดเพียง ครั้งเดียวเทานั้น เมื่อทําขอสอบเสร็จแลวระบบจะไมแจง

คะแนนใหแตละทีมทราบ ระบบจะปดใหทําขอสอบเวลา 23.59 น. ของคืนวันท่ี 7 กรกฎาคม 

2559 หากทีมใดไมทําขอสอบในระยะเวลาท่ีกําหนด ขอตัดสิทธิ์การพิจารณาทีมนั้น ๆ แตละทีมจึง

ควรวางแผนการสอบใหดี ไมควรทําขอสอบในวันสุดทายโดยเฉพาะกอนระบบปดใหทําขอสอบ 

4) การพิจารณาจะพิจารณาจากคะแนนขอสอบปรนัยกอน หากคะแนนเทากันจึงจะตรวจขอสอบอัตนัย

ตอไป  การประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก ไมเกินวันท่ี 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 20.00 น.  

โดยประกาศรายช่ือภูมิภาคละ 50 ทีมตอระดับชวงช้ัน ผานทางเว็บไซต www.es-ilc.org  

5) ทีมท่ีผานการคัดเลือก จะไดรับสิทธิเขารวมการตอบปญหารอบชิงชนะเลิศ โดยจัดข้ึนท่ีศาลาพระเกี้ยว 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันเสารท่ี 6 สิงหาคม 2559 1

2 โดยนักเรียนเปนผูตอบคําถามเทานั้น ไม

อนุญาตใหอาจารยท่ีปรึกษา ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ หรือผูท่ีมิใชผูสมัครในทีมของตนเองชวยตอบ

คําถามเด็ดขาด หากพบวาทุจริต กรรมการจะตัดสิทธิผู์สมัครจากทุกทีมของโรงเรียนนั้น 

เนื้อหาท่ีออกขอสอบสําหรับการตอบปญหาสดจะเกี่ยวกับสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม  และสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 แบบบูรณาการ รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับเขตการปกครองพิเศษฮองกง  การประกาศ

ผลทีมท่ีไดรับคัดเลือกในวันตอบปญหาสดของแตละภูมิภาคหลังการตอบปญหาเสร็จส้ินลงทันที 

การตอบปญหา จะแบงเปนสองรอบ รอบแรก เปนการตอบปญหาทางวิชาการแบบมีตัวเลือก 

โดยพิธีกรจะอานคําถามและมีเวลาใหผูสมัครแตละทีมตอบคําถาม  รอบท่ีสอง ผูท่ีผานการคัดเลือก

รอบแรกจะตองตอบคําถามสดบนเวที โดยมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตัดสิน ประกาศผลทีมท่ีได

รางวัลชนะเลิศของแตละชวงช้ันหลังเสร็จส้ินการตอบปญหา   

                                            
2
 วนั เวลา และสถานท่ีจดังานอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

http://www.es-ilc.org/
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6) นักเรียนและอาจารย ท่ีปรึกษาท่ีเขารวมโครงการเดินทางมาเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ ณ 

กรุ ง เทพมหานครก อนการ เ ดินทาง  ณ สํานั ก ง านคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

7) นักเรียนและอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเขารวมโครงการเดินทางไปรวมกิจกรรม ณ ประเทศในประเทศท่ี

กําหนด โดยเริ่มตนออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร  

8) นักเรียนและอาจารยท่ีปรึกษาเดินทางกลับสูประเทศไทย สรุปผลการเดินทาง รวมถึงขยายผลการ

เดินทางและประสบการณท่ีตนไดรับอันจะเปนประโยชนตอผูอื่นตอไป 

 

5. กําหนดการ  
 

รายละเอียด ระยะเวลา 

รับสมัคร 1 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2559  

ทําขอสอบคัดกรองรอบแรก 1 – 7 กรกฎาคม 2559  

ประกาศทีมท่ีผานการคัดเลือกรอบแรก 14 กรกฎาคม 2559  

ตอบปญหาสดรอบชิงชนะเลิศ 6 สิงหาคม 2559  

ปฐมนิเทศ 10 ตุลาคม 2559 

ออกเดินทางสูประเทศฮองกง 11 - 14 ตุลาคม 2559  

 

 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ 

 

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคช่ันสตูดิโอ 

ช้ัน 26 อาคารเสรมิมิตรทาวเวอร  159/40 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110   

โทร.  02-665-7445    อีเมล  contact@e-studio.co.th  

Facebook: Estudiothailand  website: www.es-ilc.org  

 

บริษัท ทีชช่ิงทอยส จํากัด   

 238/15 ซอยอยูเจริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 โทร. 02-274-1341     website: www.teachingtoys.co.th 

 

mailto:contact@e-studio.co.th
http://www.es-ilc.org/
http://www.teachingtoys.co.th/
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กําหนดการเดินทางอยางยอ 

วันท่ี เชา บาย คํ่า 

11 ต.ค เดินทางสูประเทศฮองกง Repulse Bay  Victoria Peak 

12 ต.ค. 

 

เรียนภาษาอังกฤษ ข้ึนกระเชานองปง  

สักการะองคพระใหญ 

Wisdom Path 

Avenue of Star 

Symphony of Light 

 

13 ต.ค. เรียนภาษาอังกฤษ Disney Land Disney Land 

14 ต.ค. เรียนภาษาอังกฤษ 

รับเกียรติบัตร 

วัดแชกงมิว 

วัดหวังตาเซียน 

เดินทางกลับถึงประเทศไทย 

 

 


