ที่ 0308/2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสูสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
---------------------------------------ดวยมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏเลยเปดรับ สมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนไปตางประเทศ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาความสามารถดานภาษา และเรียนรูวัฒนธรรม ที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐไตหวัน สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟลิปปนส
เปนระยะเวลา 30 วัน ระหวางเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. จํานวนทุน
1.1 คณะครุศาสตร
34 ทุน
1.2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
30 ทุน
1.3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
31 ทุน
1.4 คณะวิทยาการจัดการ
32 ทุน
1.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 ทุน
1.6 ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแกน 7 ทุน
2. รายละเอียดทุน
มหาวิทยาลัยใหทุนสนับสนุนแกนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 และ 3 โดยแบงตาม
สัดสวนของจํานวนนักศึกษาแตละคณะ มีรายละเอียดดังแนบทายประกาศ
3. คุณสมบัติของผูรับทุน
3.1 เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และกําลังศึกษาอยูชั้นปที่
2 และ 3 สําหรับหลักสูตร 4 ป เทียบโอนเปนนักศึกษาปแรกที่เขาศึกษา และจะตองไดรับการยินยอมจากผูปกครอง
และไมเคยไดรับทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสูสากลมากอน
3.2 มีผลการเรียนดี โดยมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต 2.50 ขึ้นไป
3.3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ไมมีโรคประจําตัวที่เปนอุปสรรคในการศึกษาอบรม
3.4 มีความประพฤติดีและมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูและตอโครงการพัฒนานักศึกษาสูสากล
4. การสมัคร
ผูสนใจขอรับใบสมัคร หรือดาวนโหลดไดที่เว็บไซตของมหาวิทยาลัย http://www.lru.ac.th/ และยื่น
ใบสมัครไดที่ศูนยภาษา ชั้น 5 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร และหองสํานักงาน 201 ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย จังหวัดขอนแกน ตั้งแตวันที่ 8 มกราคม – 8 กุมภาพันธ 2561 ระหวางเวลา 08.30– 16.30 น.
ในเวลาทําการ
/เอกสารประกอบการสมัคร...
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เอกสารประกอบการสมัคร
4.1 รูปถาย 1 นิ้วหนาตรง จํานวน 1 แผน
4.2 สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 แผน
4.3 ใบรายงานผลการเรียน จํานวน 1 แผน
5. ผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน
นักศึกษาที่สมัครเขารวมโครงการตองผานการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรเตรียมความพรอมเพื่อ
สอบแขงขันชิ งทุ นโครงการพัฒนานั กศึ กษาสูสากล ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจะจัด การอบรมตั้งแต
วันที่ 17 – 24 กุมภาพันธ 2561 โดยนักศึกษาตองเขาชั้นเรียนไมนอยกวา 80 % จึงจะถือวาผานการอบรม
6. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ วันศุกร ที่ 2 มีนาคม 2561 ที่บอรดประชาสัมพันธ ชั้น 1 อาคารศูนย
ภาษาและคอมพิวเตอร และทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
7. กําหนดการคัดเลือก
7.1. สอบขอเขียน
7.1.1 ศูนยเลย วันเสาร ที่ 10 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 19
เวลา 09.00 – 10.30 น. สอบภาษาอังกฤษ
เวลา 10.30 – 11.30 น. สอบวิชาความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย วัฒนธรรม
ประเพณีไทย ประเพณีของจังหวัดเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
7.1.2 ศูนยขอนแกน วันเสาร ที่ 10 มีนาคม 2561 ที่ศูนยการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย จังหวัดขอนแกน
เวลา 09.00 – 10.30 น. สอบภาษาอังกฤษ
เวลา 10.30 – 11.30 น. สอบวิชาความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย วัฒนธรรม
ประเพณีไทย ประเพณีของจังหวัดเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
7.2 ประกาศผลสอบขอเขียน วันศุกร ที่ 16 มีนาคม 2561 ที่บอรดประชาสัมพันธ ชั้น 1
อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร และที่เว็บไซตของมหาวิทยาลัย
7.3 การคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่คณะแตงตั้ง นักศึกษาที่สอบขอเขียนผานตามประกาศ
ในข อ 7.2 ต องได รั บ การคั ดเลื อกโดยคณะกรรมการที่คณะแตงตั้ง กระบวนการในการคัดเลื อกใหเปน ไปตาม
ประกาศของแตละคณะ ซึ่งจะดําเนินการในวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2561
8. เกณฑการคัดเลือกผูรับทุน
8.1 ผานการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรเตรียมความพรอมเพื่อสอบแขงขันชิงทุนโครงการพัฒนา
นักศึกษาสูสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8.2 สอบผานความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย ประเพณีของจังหวัดเลย
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสอบผานความรูภาษาอังกฤษที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบขึ้น
8.3 ผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการแตละคณะที่นักศึกษาสังกัด
9. ประกาศผล
มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 ที่บอรดประชาสัมพันธ ชั้น 1
อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร และที่เว็บไซตของมหาวิทยาลัย
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10. การรายงานตัว
ผูที่ผานการคัดเลือกจะตองนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักศึกษา มารายงานตัว
เพื่อยืนยันการรับทุน ในวันที่ 2 - 4 เมษายน 2561 ที่ศูนยภาษา ชั้น 5 เวลา 09.00 – 16.30 น. ถาพนกําหนดนี้ถือ
วาสละสิทธิ์การรับทุน มหาวิทยาลัยจะเรียกผูที่ไดลําดับสํารองของแตละประเภทที่นักศึกษาสมัครมารับทุนแทน
11. การเตรียมความพรอมในการฝกอบรม
ผูที่ไดรับทุนจะตองเขารับการอบรมเตรียมความพรอมดานภาษาและการปฏิบัติตนกอนเดินทางไป
ตางประเทศ ในวันที่ 21 - 22 เมษายน 2561 ที่ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
12. การทําสัญญาทุน
ผู ที่ รั บ ทุ น จะต อ งมาทํ า สั ญ ญาทุ น พร อ มกรอกข อ มู ล ในวั น จั น ทร ที่ 23 เมษายน 2561
ณ หองประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
13. การทําหนังสือเดินทาง
13.1 นักศึกษาตองรับผิดชอบคาใชจายในการทําหนังสือเดินทาง โดยมหาวิทยาลัยจะจัดรถรับ -สง
นักศึกษาไปทําหนังสือเดินทางที่จังหวัดอุดรธานี ในระหวางวันที่ 24 – 26 เมษายน 2561 สําหรับผูรับทุนศูนย
การศึกษาจังหวัดขอนแกน ใหติดตอทําหนังสือเดินทางที่จังหวัดขอนแกน
13.2 มหาวิ ท ยาลั ย รั บ ผิ ด ชอบค า ธรรมเนี ย มในการขอวี ซ า สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ ทุ น
ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน สวนสาธารณรัฐไตหวัน สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐฟลิปปนสไมตองขอวีซา

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาว อินใย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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รายละเอียดทุน
2.1 จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการตามสัดสวนนักศึกษาของแตละคณะ
ลําดับ
ที่

คณะ

สาธารณรัฐไตหวัน

จํานวน
นักศึกษา
เขารวม
โครงการ

สาธารณรัฐประชาชนจีน
Yulin Normal University
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป
ประเภทที่
1

1
2
3
4
5
6

ครุศาสตร
วิทยาศาสตรฯ
มนุษยศาสตรฯ
วิทยาการฯ
เทคโนโลยีฯ
ศูนยขอนแกน

รวม

ประเภทคาใชจาย
คาประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
คาเรียน, คาที่พัก,
คาเครื่องบิน,
คาครองชีพ
รวม

ประเภทที่ 2

ประเภทที่
1

ประเภทที่ 2

มหาวิทยาลัย
สนับสนุนคาใชจาย
65%

มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
คาใชจายทั้งหมด

มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
คาใชจาย 65%

2
2
2
2
1
1
10

3
2
3
2
10

2
2
2
3
1
10

3
2
3
2
10

34
30
31
32
6
7
140

สาธารณรัฐประชาชนจีน
Yulin Normal University

กัวลาลัมเปอร
Erican College
อาจารยผูควบคุม
คณะมนุษยศาสตรฯ

ไตหวัน
Fooyin University
อาจารยผูควบคุม
คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
คาใชจายทั้งหมด

2.2 รายละเอียดคาใชจาย
ประเทศ

สหพันธรัฐมาเลเซีย

สาธารณรัฐไตหวัน
ไตหวัน
Fooyin University

ประเภทที่
1
มหาวิทยาลัย
สนับสนุนคาใชจาย
ทั้งหมด

ประเภทที่
2
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
คาใชจาย 65%

ประเภทที่
1
มหาวิทยาลัย
สนับสนุนคาใชจาย
ทั้งหมด

ประเภทที่
2
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
คาใชจาย 65%

47,500

30,875

65,100

47,500

30,875

65,100

ประเภทที่
1

ปนัง
Sentral College
อาจารยผูควบคุม
คณะวิทยาศาสตร

ประเภทที่ 2

มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
คาใชจาย
ทั้งหมด

มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
คาใชจาย 65%

2
2
2
2
1
1
10

3
3
2
2
10

ประเภทที่
1

มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
คาใชจาย
ทั้งหมด

ประเภทที่ 2
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
คาใชจาย 65%

2
2
2
2
1
1
10

2
2
3
3
10

สหพันธรัฐมาเลเซีย
กัวลาลัมเปอร
Erican College

ปนัง
Sentral College

เคดะห
University of Utara
Malaysia
UUM
อาจารยผูควบคุม
คณะครุศาสตร
ประเภทที่
ประเภทที่ 2
1

มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
คาใชจาย
ทั้งหมด

2
2
2
3
1
10

ประเภทที่
2
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
คาใชจาย 65%

ประเภทที่
1
มหาวิทยาลัย
สนับสนุนคาใชจาย
ทั้งหมด

ประเภทที่
2
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
คาใชจาย 65%

42,315

52,000

33,800

51,000

33,150

51,000

42,315

52,000

33,800

51,000

33,150

51,000

มหาวิทยาลัย
สนับสนุนคาใชจาย
ทั้งหมด

ประเภทที่
1

ประเภทที่ 2

มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
คาใชจาย 65%

มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
คาใชจายทั้งหมด

มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
คาใชจาย 65%

2
2
2
2
1
1
10

3
2
2
2
1
10

3
3
2
2
10

เคดะห
University of Utara Malaysia
UUM
ประเภทที่
ประเภทที่
1
2
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
สนับสนุนคาใชจาย
สนับสนุน
ทั้งหมด
คาใชจาย 65%

ประเภทที่
1

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
University of Hue
ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย จ.ขอนแกน

สาธารณรัฐฟลิปปนส
Idea English Academy
CEBU
อาจารยผูควบคุม
คณะวิทยาการจัดการ
ประเภทที่
1

มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
คาใชจาย
ทั้งหมด

ประเภทที่ 2
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
คาใชจาย 65%

2
2
2
2
1
1
10

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
University of Hue

3
2
2
3
10

สาธารณรัฐฟลิปปนส
Idea English Academy CEBU

ประเภทที่
1
มหาวิทยาลัย
สนับสนุนคาใชจาย
ทั้งหมด

ประเภทที่
2
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
คาใชจาย 65%

ประเภทที่
1
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
คาใชจาย
ทั้งหมด

ประเภทที่
2
มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
คาใชจาย 65%

33,150

38,500

25,025

49,700

32,305

33,150

38,500

25,025

49,700

32,305
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หมายเหตุ
(1) คาใชจายที่กําหนดในตารางเปนคาใชจายโดยประมาณ มหาวิทยาลัยจะจายใหเทาที่จายจริงในแตละรายการ
(2) สรุปรายละเอียดคาใชจาย
(2.1) ทุนประเภทที่ 1 มหาวิทยาลัยสนับสนุนคาใชจายทั้งหมด
1) สาธารณรัฐประชาชนจีน
คนละ 47,500 บาท
2) สาธารณรัฐไตหวัน
คนละ 65,100 บาท
3) สหพันธรัฐมาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร)
คนละ 52,000 บาท
4) สหพันธรัฐมาเลเซีย (ปนัง)
คนละ 51,000 บาท
5) สหพันธรัฐมาเลเซีย (เคดะห)
คนละ 51,000 บาท
6) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
คนละ 38,500 บาท
7) สาธารณรัฐฟลิปปนส
คนละ 49,700 บาท
(2.2) ทุนประเภทที่ 2 มหาวิทยาลัยสนับสนุนคาใชจาย 65 %
1) สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยสนับสนุน คนละ 30,875 บาท นักศึกษาจายเพิ่ม
คนละ 16,625 บาท
2) สาธารณรัฐไตหวัน มหาวิทยาลัยสนับสนุน คนละ 42,315 บาท นักศึกษาจายเพิ่มคนละ
22,785 บาท
3) สหพันธรัฐมาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร) มหาวิทยาลัยสนับสนุน คนละ 33,800 บาท
นักศึกษาจายเพิ่มคนละ 18,200 บาท
4) สหพันธรัฐมาเลเซีย (ปนัง) มหาวิทยาลัยสนับสนุน คนละ 33,150 บาท นักศึกษาจาย
เพิ่มคนละ 17,850 บาท
5) สหพันธรัฐมาเลเซีย (เคดะห) มหาวิทยาลัยสนับสนุน คนละ 33,150 บาท นักศึกษาจาย
เพิ่มคนละ 17,850 บาท
6) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มหาวิทยาลัยสนับสนุน คนละ 25,025 บาท นักศึกษา
จายเพิ่มคนละ 13,475 บาท
7) สาธารณรัฐฟลิปปนส มหาวิทยาลัยสนับสนุน คนละ 32,305 บาท นักศึกษาจายเพิ่มคน
ละ 17,395 บาท
(3) มหาวิทยาลัยสนับสนุนคาครองชีพทุนประเภทที่ 2 คนละ 8,000 บาท
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ปฏิทินโครงการนักศึกษาสูส ากล ป 2561
วัน/เดือน/ป

8 มกราคม - 8 กุมภาพันธ 2561
17 - 24 กุมภาพันธ 2561

กิจกรรม

รับสมัครที่ศูนยภาษา
ดาวนโหลดใบสมัครทีเ่ ว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย
อบรมผูสมัครวันเสาร-อาทิตย
เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่

- ศูนยเลย สมัครที่ศนู ยภาษา
- ศูนยขอนแกน สมัครที่ศนู ยการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแกน
- ศูนยเลย อบรมที่ศนู ยภาษา
- ศูนยขอนแกน อบรมที่ศนู ยการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแกน
ศูนยภาษาและเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
ศูนยเลย
ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร

2 มีนาคม 2561
10 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิสอบ
สอบขอเขียนศูนยเลย

10 มีนาคม 2561

สอบขอเขียนศูนยขอนแกน

ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จังหวัดขอนแกน

16 มีนาคม 2561
19 - 21 มีนาคม 2561

ประกาศผลสอบขอเขียน
การคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่
คณะแตงตั้ง
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวที่ศูนยภาษา

ศูนยภาษาและเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
แยกรายชือ่ ตามคณะของนักศึกษา

28 มีนาคม 2561
2 - 4 เมษายน 2561
21– 22 พฤษภาคม 2561
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2561

ศูนยภาษาและเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
- ศูนยเลย รายงานที่ศนู ยภาษา
- ศูนยขอนแกนรายงานที่ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแกน
ศูนยภาษา

อบรมนักศึกษากอนเดินทางไป
ตางประเทศ
เดินทางไปศึกษา และแลกเปลี่ยน - สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประสบการณตางประเทศ
- สาธารณรัฐไตหวัน
- สหพันธรัฐมาเลเซีย
- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
- สาธารณรัฐฟลิปปนส

หมายเหตุ

- อบรมนอยกวา 80% ไมมีสิทธิเขาสอบ

- 09.00 - 10.30 ภาษาอังกฤษ
- 10.30 - 11.30 วิชาความรูทั่วไป
เกี่ยวกับประเทศไทย วัฒนธรรมประเพณี
ไทย ประเพณีของจังหวัดเลย และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- 09.00 - 10.30 ภาษาอังกฤษ
- 10.30 - 11.30 วิชาความรูทั่วไป
เกี่ยวกับประเทศไทย วัฒนธรรมประเพณี
ไทย ประเพณีของจังหวัดเลย และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- เฉพาะผูที่ผานขอเขียน
- ระหวางเวลา 09.00 -16.30 น.
- จํานวน 140 คน
- จํานวน 140 คน
*แตละประเทศกําหนดการเดินทางไม
พรอมกัน
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ติดรูปถาย

(รูปนักศึกษา 1 นิ้ว)

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสูส ากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

***************************************
ขาพเจาชื่อ นาย นางสาว ..........................................................................รหัสประจําตัวนักศึกษา...........................
หมูเรียน..............................กําลังศึกษาอยูชั้นปที่...............สาขาวิชา...........................................................................
คณะ.....................................................................................ผลการเรียนเฉลี่ย.............................................................
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก..................................................................................................................................................
.................................................................................................เบอรโทรศัพท..............................................................
ชื่อผูปกครอง นาย นาง นางสาว ..................................................................เบอรโทรศัพท.........................................
Facebook………………………………………………………………………Line ID……………………………………………………………….
ประสงคจะขอรับทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสูสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โปรดทําเครือ่ งหมาย  เพียง 1 ชอง)
สาธารณรัฐไตหวัน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
Yulin Normal University

ไตหวัน
Fooyin University

สหพันธรัฐมาเลเซีย
กัวลาลัมเปอร
Erican College

ปนัง
Sentral College

เคดะห
University of Utara
Malaysia (UUM)

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
University of Hue

สาธารณรัฐฟลิปปนส
Idea English Academy
CEBU

ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2

ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2

ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2

ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2

ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2

ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2

ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2

มหาวิทยาลัย
สนับสนุนคาใชจาย
ทั้งหมด

มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
คาใชจาย 65%

มหาวิทยาลัย
สนับสนุนคาใชจาย
ทั้งหมด

มหาวิทยาลัย
สนับสนุนคาใชจาย
65%

มหาวิทยาลัย
สนับสนุนคาใชจาย
ทั้งหมด

มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
คาใชจาย 65%

มหาวิทยาลัย
สนับสนุนคาใชจาย
ทั้งหมด

มหาวิทยาลัย
สนับสนุนคาใชจาย
65%

มหาวิทยาลัย
สนับสนุนคาใชจาย
ทั้งหมด

มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
คาใชจาย 65%

มหาวิทยาลัย
สนับสนุนคาใชจาย
ทั้งหมด

มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
คาใชจาย 65%

มหาวิทยาลัย
สนับสนุนคาใชจาย
ทั้งหมด

มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
คาใชจาย 65%

พรอมนี้ขาพเจาไดสงเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี.้
1. รูปถาย 1 นิ้วหนาตรง จํานวน 1 แผน
2. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 แผน
3. ใบรายผลการเรียนทุกภาคเรียน
........................................................................ลงชื่อผูสมัคร
(.....................................................................)
การยินยอมของผูปกครอง
ขาพเจา นาย นาง นางสาว.....................................................................................ไดเปนผูปกครองของนักศึกษาชื่อ นาย นางสาว
..........................................................................โดยเกีย่ วของเปน..........................................ยิน ยอมใหนักศึกษาไปฝกอบรมภาษาและ
ประสบการณในตางประเทศตามโครงการพัฒนานักศึกษาสูส ากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
.......................................................................ลงชื่อผูปกครอง
(......................................................................)

