ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนปริญญาตรี ในอเมริกา
ในโครงการ ACSA(American Collegiate Scholarship Association)
1. แจ้งความจานงขอเข้ารับทุนการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน
ผลการเรียนล่าสุด (transcript) โดย GPA จะต้องไม่ตากว่า 2.00


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 ใช้ Transcript ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 หรือเทอมล่าสุด



นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ใช้ Transcript ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4และ5 หรือเทอม
ล่าสุด



นักศึกษามหาวิทยาลัย ใช้ transcript มัธยมศึกษาปีที 6 และของมหาวิทยาลัย



นักเรียนชั้น ปวช และ ปวส แจ้งแผนการเรียนทีจบ ปวช. และแผนการเรียนชั้น ปวส.
และปีทีกาลังศึกษา

2. ค่าใช้จา่ ยของโครงการ
1. ค่าเล่าเรียน ค่าหอพักในมหาวิทยาลัยและค่าอาหาร 3 มื้อ (ในเวลาเปิดเทอม)
 มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะให้ทุนไม่เท่ากัน เมือสมัครแล้วก็สามารถเลือกทุนที
เหมาะสมได้จากรายชือและรายละเอียดของแต่ละมหาวิทยาลัย
2. ค่าสมัครรับทุน


ค่าสมัครสมาชิก ACSA จานวน 20,000.00 บาท



ค่าบริการนักเรียน ACSA จานวน 20,000.00 บาท



(ค่าการจัดการในการดูแลประสานงาน นักเรียนระหว่างสมัครเข้าโครงการ)
เป็นค่าสมัครเมือมีสิทธิได้รับทุนแน่นอนแล้ว



เมือสมัครแล้ว เปลียนใจไม่รับทุน ก็ไม่สามารถรับเงินคืนได้ (non refundable)

3. ค่า Management fee (ค่าดูแลนักเรียนตลอดเวลาทีรับทุน)


เป็นจานวนเงิน US$4,500.00



เป็นค่าใช้จ่ายทีองค์กร ACSA เก็บเป็นค่าดูแลนักเรียนตลอดเวลาทีรับทุนเรียน



ACSA จะใช้ทุนนี้ในการบริหารงานกับตัวแทนทีรับทุนจากประเทศต่างๆ และ



เจ้าหน้าทีทีอยูใ
่ นเขตต่างๆ
แบ่งการจ่ายออกเป็น 3 งวด
1. งวดทีหนึง เมือเซ็นสัญญารับทุน

US$1,500.00

2. งวดทีสอง หนึงเดือนเมือเซ็นสัญญา

US$1,500.00

แล้วหรือเมือจบมัธยมศึกษาปีที 6
3. งวดทีสาม เมือได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว

US$1,500.00

4. ค่ายืนยันสิทธิการขอรับทุน


เป็นจานวนเงิน 100,000.00 บาท




เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโควต้า และการดูแลนักเรียนระหว่างเข้าโครงการ
จ่ายในวันเซ็นสัญญารับทุน
ตารางแสดงการจ่ายเงิน
รายละเอียด
จานวนเงิน

วันทีจ่าย
วันทีสมัคร

รวม

ค่าสมัคร

วันทีเซ็น
สัญญา

- ค่าสมัครสมาชิก ACSA

20,000.00

- ค่าบริการนักเรียน ACSA

20,000.00

ค่ายืนยันสิทธิการขอรับทุน

100,000.00

เมือยืน

ค่ายืนยันสิทธิการขอรับทุน

transcript

- Management fee

มัธยม 6

งวดที 2

เมือได้รับวีซา่
แล้ว

จะสมัครเมือทราบ
และเลือก
มหาวิทยาลัยได้แล้ว

US$1,500.00

100,000.00 1.สาหรับนักเรียน
มัธยม 5 จะจ่ายเมือ
ขึ้นมัธยม 6 แล้ว
US$1,500.00

US$1,500.00

US$1,500.00

US$1,500.00

US$1,500.00

- Management fee
งวดที 1

40,000.00

หมายเหตุ

ค่ายืนยันสิทธิการขอรับทุน
- Management fee
งวดที 3

3. ACSA Thailand ประสาน PELIC เพือเช็คกับองค์กร ACSA ทีให้ทน
ุ การศึกษาว่าทุนใน
สาขาวิชาทีนักเรียนต้องการจะเรียนมีหรือไม่
ถ้ามีทุนในสาขาวิชานั้นๆ ทาง PELIC ถึงจะดาเนินการให้นักเรียนสมัครเข้าโครงการ
พร้อมกับชาระดาเนินการเป็นเงิน 20,000.00 บาท ค่าบริการนักเรียน ACSA Thailand จานวน
20,000.00 บาท และจะไม่มก
ี ารคืนเงินดังกล่าวไม่วา่ กรณีใดๆ เมือเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แสดงว่า
นักเรียนจะได้รับทุน 100% และสามารถทีจะดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้ทันที


เอกสารทียืนมี
1. ใบสมัคร
2. Transcript
3. ผลสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4. สาเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี)



ไม่มีทุนในวิชาสาขาวิชาดังต่อไปนี้
1. แพทย์ศาสตร์
2. พยาบาลศาสตร์
3. ทันตแพทย์ศาตร์
4. เภสัชศาสตร์
5. สถาปัตยกรรมศาสตร์
6. การบิน
7. ดาราศาสตร์ เป็นต้น

4. รับรายงานเรืองการให้ทน
ุ
เมือดาเนินการตามขั้นตอนที 3 แล้วเสร็จ ภายในไม่เกิน 1 สัปดาห์ จะได้รับรายชือ
ของมหาวิทยาลัยทีให้ทุนในสาขาวิชาทีจะเข้าศึกษา โดยบอกรายละเอียดของระดับ
ภาษาอังกฤษทีมหาวิทยาลัยนั้นๆ ต้องการ อัตราค่าใช้จ่ายในแต่ละปีการศึกษา และอัตรา
ค่าใช้จ่ายทีทุนการศึกษาออกให้ในบางส่วน
5. ยืนยันการเลือกมหาวิทยาลัยโดย
 เลือกมหาวิทยาลัยในใบตอบรับการเลือกมหาวิทยาลัย
 กรอกฟอร์มและเซ็นชือตอบรับ
 หากนักเรียนได้รายละเอียดดังกล่าวแล้วต้องตอบรับภายใน 20 วัน ถ้าหากไม่มีการ
ตอบรับในเวลาทีกาหนดจะถือว่ารายละเอียดทีให้มาเป็นโมฆะ
5. การเซ็นสัญญา


จะได้รับหนังสือสัญญาจากองค์กรACSA เรืองการให้ทุน



ให้เซ็นสัญญาทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ภายใน 1 สัปดาห์



พร้อมกับชาระค่า Management fee ให้กับ ACSA งวดที 1 จานวน
US$1,500.00



ค่ายืนยันสิทธิการขอรับทุน 100,000.00 บาท

6. เอกสารทีต้องส่ง
ต้องเตรียมส่งเอกสารภายในเวลา 1 เดือน ดังต่อไปนี้
1. Parent Interview
2. Student Counseling and Interview
3. Two Recommendation Letters
4. Personal Essay
5. Resume
6. Transcript มัธยมศึกษาปีทีหก(ถ้าจบแล้ว)
7. Transcript ของมหาวิทยาลัย(ถ้ากาลังศึกษาอยู)่
8. ผลสอบภาษาอังกฤษ(ถ้ามี)

ทั้งนี้ทาง PELIC ผู้ดูแล จะมีตัวอย่างและคาแนะนาในการเตรียมเอกต่างๆ จะดาเนินการ
แนะนาและประสานกับนักเรียน อย่างมืออาชีพและสร้างความอบอุ่นให้กับนักเรียนและ
ผู้ปกครองตลอดระยะเวลาเตรียมตัว
7. การเตรียมตัว
 นักเรียนทีมีผลภาษาอังกฤษแล้ว และผลมีเพียงพอกับความต้องการของ
มหาวิทยาลัย ก็สามารถยืนได้เลยทันที
 นักเรียนมัธยมศึกษา จะต้องเตรียมตัวเรืองการเรียนภาษาอังกฤษ ควบคูก
่ ารการ
เรียนไป เพือการสอบภาษาอังกฤษทีมหาวิทยาลัยต้องการในเวลาทีกาหนดและ
ควรจะเรียนภาษาอังกฤษไปจนกว่าจะถึงเวลาเดินทาง
 หากผลสอบยังไม่เพียงพอ ก็ต้องเตรียมตัวเพือสอบต่อไปให้ทันเวลาทีกาหนด หรือ
ตัดสินใจทีจะรับทุนเรียนภาษาอังกฤษเพิมขึ้นอีก 6 เดือนหรือ 1 ปี ซึงทาง PELIC
จะเป็นผู้แนะนาและให้ความเห็นทีจาเป็น
8. การสมัครมหาวิทยาลัย
 เมือส่งเอกสารตามข้อที 6 เรียบร้อยแล้ว (รวมทั้งเอกสารในข้อ 3 4 และ5 แล้ว)


ชาระค่า Management fee งวดที 2 US$1,500.00



ทางองค์กร ACSA ทีให้ทุน จะทางานกับทางมหาวิทยาลัยทีเลือกไปในขั้นตอนที 4



โดยจะใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นนักเรียนจะได้รับใบสมัครจากทาง
มหาวิทยาลัย
ให้ส่งใบสมัครกลับไปทีมหาวิทยาลัยภายในเวลา 2 - 4 สัปดาห์

9. การรับ I-20 package และพิธก
ี ารขอวีซา่


หลังจากทีได้ส่งใบสมัครประมาณ 4 สัปดาห์ ก็จะได้รับ I-20 package



ให้เตรียมเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. เตรียมเอกสารหลักฐานทางการเงินจากธนาคาร
2. เตรียมเอกสารต่างๆ ในการขอวีซา่
3. ยืนขอวีซ่า

10. เมือผ่านการสัมภาษณ์และได้รบ
ั วีซา่ แล้ว


หลังจากได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ต้องชาระค่า Management fee ในงวดสุดท้าย
อีกUS$1,500.00



จองตัว
๋ เครืองบิน และเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อ

11. จ่ายเงินค่าเทอมตามทีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บในเทอมแรก
12. เดินทาง
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