
 

ประกาศรับสมัคร 
 “โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 

รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันที่ 2-15  มิถุนายน 2562 , รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-29 มิถุนายน 2562 
รุ่นท่ี 3 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -13 กรกฎาคม 2562 

 รับสมัครเข้าร่วมโครงการรุ่นต่อไปนี้ 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ iaan.bsru.ac.th ,  Facebook : ส านักวเิทศสัมพันธแ์ละเครือข่ายอาเซยีน มรภ.บ้านสมเด็จเจา้พระยา  
หรือรับใบสมัครได้ทีส่ านักวิเทศสัมพันธ์และเครือขา่ยอาเซียน ห้อง 1132 ชั้น 3 อาคาร 11 

ตั้งแตว่ันท่ี 11-30 เมษายน 2562 
ประกาศรายชือ่ผู้ที่มีคุณสมบัติเขา้ร่วมโครงการฯ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2562   

ทาง iaan.bsru.ac.th , Facebook : ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือขา่ยอาเซียน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ที ่ ชื่อประเทศ 
นิสิตจ่ายสมทบ 

ต่อคน 
จ านวน 
ทีเ่ปิดรับ 

หมายเหต ุ

1. Universiti  Utara Malaysia  (UUM)  สหพันธรัฐมาเลเซีย (รุ่นที ่2)   9,000 บาท 7 คน 

เปิดรับสมัครตั้งแตว่ันท่ี 
วันท่ี 11-30 เมษายน 2562 

 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม  
 โทร. 0-2473-7000                  

ต่อ 1743  
วันและเวลาราชการ 

2. Tianjin Normal University  (TJNU) เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจนี(รุน่ที่ 2) 11,800 บาท (รวมค่าวีซ่า) 3 คน 

3. 
Guangxi University of Foreign Languages (GUFL) มณฑลกวางสี สาธารณรฐัประชาชน
จีน (รุน่ที่ 2) 

11,800 บาท (รวมค่าวีซ่า) 8 คน 

4. Hainan College of Foreign Studies  (HCFS) เมืองไหโข่ว  มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (รุ่นที่ 2) 

11,800 บาท (รวมค่าวีซ่า) 8 คน 

5. 
Yunnan Agricultural University  (YAU) เมืองคุนหมงิ  มณฑลยูนนาน สาธารณรฐัประชาชน
จีน (รุน่ที่ 2) 

11,800 บาท (รวมค่าวีซ่า) 10 คน 

6. University Mahasaraswati Denpasar  (UNMAS) บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (รุ่นที ่2) 13,000 บาท 9 คน 
7. Young Men’s Christian Association of Singapore (YMCA) สาธารณรัฐสิงคโปร์  (รุ่นที่ 2) 18,000 บาท 11 คน 
8. Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลีใต ้ (รุ่นที่ 3) 23,000 บาท 23 คน 
9.  Phoenix Academy  เมืองเพิร์ธ เครือรัฐออสเตรเลีย (รุ่นที่ 2) 30,000 บาท (รวมค่าวีซ่า) 5 คน 

รวม 84 คน 

http://www.iaan.bsru.ac.th/


 
 โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 

1. ข้อมลูทั่วไป 

มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและ
วัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ คุณธรรม ทักษะภาษา                  
ทักษะชีวิตและศักยภาพโดยเรียนภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ดังนี้ 

 
รุ่นที่ 1: วันที่ 2-15 มิถุนายน 2562 

1. National University of Arts and Culture (NUAC) เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (โควตา) 

2. Young Men’s Christian Association of Singapore (YMCA) สาธารณรัฐสิงคโปร์ (โควตา)                                        
(วันที่ 2-8 มิถุนายน 2562 ) 
 

รุ่นที่ 2 : วันที่ 16-29 มิถุนายน 2562 
1. Tianjin Normal University (TJNU) เมืองเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
2. Guangxi University of Foreign Languages (GUFL)  เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
3. Hainan College of Foreign Studies (HCFS) เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
4. Yunnan Agricultural University (YAU) เมืองคุนหมิง  มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
5. Universiti Utara Malaysia (UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย 
6. University Mahasaraswati Denpasar (UNMAS) เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
7. Young Men’s Christian Association of Singapore (YMCA) สาธารณรัฐสิงคโปร ์   
8. Phoenix Academy, เมืองเพิร์ท เครือรัฐออสเตรเลีย 

 
รุ่นที่ 3 : วันที่ 30 มิถุนายน-13 กรกฎาคม 2562 

1. Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 

 เกาหลีใต้ กลุ่มที่ 1 ภาษาและวัฒนธรรม 
 เกาหลีใต้ กลุ่มที่ 2 Media Film Making (โควตา) 

 

 

 

 

 
 



 
 โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 

 2. ก ำหนดกำร 

วันที่ การด าเนินงาน 

วันที่ 11-30 เมษายน 2562 เปิดรับสมัครนักศึกษาจ านวน 84 คน 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 

ประกาศผลผู้มสีิทธิ์เข่าร่วมโครงการเรียนร่วมฯ ตามช่องทางดังนี้ 
1. ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ชั้น 3 อาคาร 11  
2. Facebook : ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
3. iaan.bsru.ac.th  

วันที ่3-10 พฤษภาคม 2562 

ช าระเงินสมทบ ณ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ห้อง 1132                  
ชั้น 3 อาคาร 11 
หมายเหตุ  ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเรียนร่วมฯ ต้องมาช าระเงินสมทบ                  
ภายในวันที่ก าหนด หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
ประชุมนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการเรียนร่วมฯ ณ ห้อง 1081 ชั้น 8 อาคาร 10  
เวลา 9.00-11.00 น. (ชี้แจงการท าหนังสือเดินทางและแจ้งก าหนดการต่างๆ) 

วันที่ 3-15 พฤษภาคม 2562 
ส่งหนังสือเดินทาง (Passport) ณ ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน              
ห้อง 1132 ชั้น 3 อาคาร 11 (นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าท าหนังสือเดินทางเอง) 

วันที ่31พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562 
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อน
เดินทางไปเรียนร่วมในต่างประเทศ 

รุ่นที่ 1 (เดินทาง) 
วันที่ 2-15 มิถุนายน 2562 

1. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
2. สาธารณรัฐสิงคโปร์ ( 2-8 มิถุนายน 2562) 

รุ่นที่ 2 (เดินทาง) 

วันที่ 16-29 มิถุนายน 2562 

1. สาธารณรัฐประชาชนจีน (เทียนจิน) 2. สาธารณรัฐประชาชนจีน (กวางสี)  
3. สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไห่หนาน) 4. .สาธารณรัฐประชาชนจีน (ยูนนาน)  
5. สหพันธรัฐมาเลเซีย 6. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
7.  สาธารณรัฐสิงคโปร์  8. เครือรัฐออสเตรเลีย 

รุ่นที่ 3 (เดินทาง) 

วันที่ 30 มิถุนายน -13 กรกฎาคม 2562 
1. สาธารณรัฐเกาหลีใต ้

 
ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางธรรมดา 

1. กรณีท่ีท่านมีหนังสือเดินทางแล้ว ให้ท่านตรวจสอบเวลาท่ีคงเหลือ หนังสือเดินทางของท่านจะต้องมีเวลานับจากวันออกเดินทางมากกว่า              
6 เดือนขึ้นไป (180วัน) ท่านจึงจะสามารถใช้หนังสือเดินทางเล่มน้ันตอ่ได ้
2. กรณีท่ีท่านยังไม่มีหนังสือเดินทางและมีความประสงค์จะท าหนังสือเดินทางใหม่ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก  http://www.consular.go.th     
เข้าไปท่ีหัวข้อ “บริกำร” คลิกเลือก “หนังสือเดินทำง” คลิกเลือก “คู่มือส าหรับประชาชน : งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
ไทย” หัวข้อ“หนังสือเดินทำงทั่วไป” ให้ท่านอ่านท าความเข้าใจรายละเอียดท้ังหมด แล้วท่านจะทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการในการท า
หนังสือเดินทางได้อย่างละเอียด โทรศัพท์ 0-2572-8442 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลท่ีส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ชั้น 3 อาคาร 11  
 

 

http://www.consular.go.th/


 
 โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 

 
ใบสมัครเข้ำร่วมโครงกำร 

 
1. ชื่อ-นามสกุล (นาย / นางสาว) ..................................................................................................................................................... 

วัน/เดือน/ปเีกิด ..............................................อายุ...............ปี ภูมิล าเนา............................... ......................................................
รหัสนักศึกษา...............................................................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ...........................................................
สาขาวิชา.......................................................................................คณะ........................................................................................ 

ผลการเรียน ภาค 1/2561 ………………………………….(พร้อมแนบใบแสดงผลการเรียน) 

กิจกรรมที่เคยเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย...........………………………………………………………………………….……………………………………. 

............................................................................................................................. ......................................................................... 

เหตุผลที่สนใจเข้าร่วมโครงการ................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................. ................................................................................................... ..................... 

ทราบข้อมูลจากแหลง่ใด......................................................................................................... ..................................................... 

2. อาจารย์ที่ปรึกษา............................................................ ...............หมายเลขโทรศัพท์มือถือ........................................................ 

3. ข้าพเจ้าสมัครเข้าร่วมโครงการเรยีนร่วมฯ  

ล าดับที่ 1 มหาวิทยาลัย............................................................................................ประเทศ..................................................... 

ล าดับที่ 2 มหาวิทยาลัย............................................................ ................................ประเทศ..................................................... 

      4.  ข้าพเจ้า       ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเรียนรว่มฯ   

    เคยเข้ารว่มโครงการเรียนร่วมฯ ระบุจ านวน............................ครั้ง 

        ระบุประเทศที่เคยไป........................................................................................................... ............................ 

      5.  ขอรับรองว่าผู้ปกครองคอื..................................................................... ....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ............................................ 

ได้อนุญาตให้เข้าร่วมโครงการเรียนร่วมฯ ในครั้งนี ้

6.  ปัจจุบันข้าพเจ้า         มี          ไม่มี    หนังสือเดินทาง (Passport)      

(ในกรณีที่ยังไม่มีหนังสือเดินทาง ข้าพเจ้ารับทราบในการจัดท าและน าส่งให้ตรงตามก าหนดเวลา)     

 

ลงนาม..........................................................ผูส้มัคร 

(......................................................................) 

ลงนาม...........................................................ผู้ปกครอง 

(......................................................................) 

 


