
ทุนการศึกษาแลกเปล่ียนกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเทศจีน รับสมัครวันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2562 !! 
 

1 Chongqing City Management  สาขาวิชา การบัญชี (ปวส.) 
 College (CCMC)  เมืองฉงชิ่ง หลักสูตร *รุ่นท่ี 2 หลักสูตร ทวิวุฒิ (2+1.5) (กําลังเจรจาข้อตกลง) 
  จํานวน 20 คน 
  ระยะเวลาศึกษา เริ่มเข้าศึกษาท่ี วิทยาลัยจีน เดือน มี.ค. 63 

(เรียน ปวส. วิทยาลัยไทย 2 ปี และไปเรียนต่อท่ี  
วิทยาลัยจีนอีก 3 เทอม) 

  รายละเอียดทุน -  ฟรี ค่าเทอม, หอพัก 
-  ได้ค่าครองชีพ 1,000 หยวน/เดือน (Class A)  

(10 เดือนต่อปี) 
-  ได้รับค่าครองชีพ 600 หยวน/เดือน (Class B)  

(10 เดือนต่อปี) 
  คุณสมบัตินักศึกษา - ศึกษาในระดับ ปวส. การบัญชมีาแล้ว 2 ปี (4 ภาคเรยีน) 

- มีพ้ืนฐานทักษะภาษาจีน HSK 3 
  วุฒิท่ีได้รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยไทย 1 ใบ, 

Diploma  จีน 1 ใบ 
  วันรับสมัคร รับสมัครและส่งรายชื่อ นศ. ภายในเดือนตุลาคม  2562 

 
 

2 Chengdu Aeronuatic  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ (ปวส.) 
 Polytechnic (CAP) เมืองเฉิงตู หลักสูตร ฝึกอบรม Application of Computer Technology 
  จํานวน 30 คน 
  ระยะเวลาศึกษา ไปเข้ารับการศึกษาท่ีวิทยาลัยจีน ต.ค. 62-ม.ค. 63 

(1 เทอม) 
  รายละเอียดทุน ฟรี ค่าเทอม, ค่าหอพัก,ค่าตรวจสุขภาพ,ค่าประกัน

อุบัติเหตุและสุขภาพ 
  คุณสมบัตินักศึกษา -  นศ. ปวส. 1 หรือ 2 ทุกสาขาวิชา 

- มีความรู้พ้ืนฐานการสื่อสารภาษาจีน 
  วุฒิท่ีได้รับ วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมจากวิทยาลัยจีน  1 ใบ 
  วันรับสมัคร รับสมัครและส่งรายชื่อ นศ. ภายในเดือนมิถุนายน 2562 
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3 Sichaun Engineering  สาขาวิชา การโรงแรม (ปวส.) 
 Technical College (SCETC)  หลักสูตร *รุ่นท่ี 2 หลักสูตร การศึกษาต่อเนื่อง ทวิวุฒิ (1.5+ 1.5)) 
 เมืองเต๋อหย๋าง จํานวน 30 คน 
  ระยะเวลาศึกษา ต.ค 62 – ก.พ. 64 เรียน ปวส. วิทยาลัยไทย 3 เทอม

และไปเรียนต่อเนื่องท่ี วิทยาลัยจีน อีก 3 เทอม 
  รายละเอียดทุน -  ฟรีค่าเทอม 12,000  หยวน/ปี 

-  ฟรีค่าหอพัก 2,000 หยวน/ปี 
-  ได้ค่าครองชีพ 800 หยวน/เดือน  (10 เดือนต่อปี) 
-  ฟรีค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ 800 หยวน/ปี 
-  ฟรีค่าตรวจสุขภาพ 400 หยวน/ครั้ง 
- ฟรีค่าอนุญาตการเข้าพักอาศัย 1,200 หยวน 
- ฟรีค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 1,000 หยวน 
- ฟรีค่าต๋ัวเครื่องบิน (ไป-กลับ) ระหว่างประเทศ 2 ใบ (4 เท่ียว)

  คุณสมบัตินักศึกษา -  ศึกษาในระดับ ปวส. มาแล้ว 3 ภาคเรียน หรือ ปวส. 2 
เทอม 1  

-  มีพ้ืนฐานทักษะภาษาจีน HSK 2 
  วุฒิท่ีได้รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยไทย 1 ใบ, 

Diploma  จีน 1 ใบ 
  วันรับสมัคร ภายในเดือนมิถุนายน 2562 
4 Guangxi Vocational and  สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ (ปวส.) 
 Technical College (GXVTC) หลักสูตร ฝึกอบรม 
 เมืองหนานหนิง จํานวน 20 คน 
  ระยะเวลาศึกษา ต.ค. 62 – ม.ค. 63 (1 เทอม) 
  รายละเอียดทุน - ฟรี ค่าเทอม, ค่าหอพัก 

- นศ. ท่ีมีผลการเรียนดีจะได้เงินทุนสนับสนุนการศึกษา 
5,000 ถึง 10,000 บาท 

  คุณสมบัตินักศึกษา -  ศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. 1 หรือ 2 สาขาอาหารและ
โภชนาการ 

-  มีความรู้พ้ืนฐานการสื่อสารภาษาจีน 
  วุฒิท่ีได้รับ วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมเทคนิคการประกอบอาหารจีน 

จากวิทยาลัยจีน 1 ใบ 
  วันรับสมัคร รับสมัครและส่งรายชื่อ นศ. ภายในเดือนมิถุนายน 2562 
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5 Guangxi Vocational and  สาขาวิชา โลจิสติกส์ (ปวส.) 
 Technical College (GXVTC) หลักสูตร ฝึกอบรม 
 เมืองหนานหนิง จํานวน 20 คน 
  ระยะเวลาศึกษา ต.ค. 62 – ม.ค. 63 (1 เทอม) 
  รายละเอียดทุน - ฟรี ค่าเทอม, ค่าหอพัก 

- นศ. ท่ีมีผลการเรียนดีจะได้เงินทุนสนับสนุนการศึกษา 
5,000 ถึง 10,000 บาท 

  คุณสมบัตินักศึกษา -  ศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. 1 หรือ 2 โลจิสติกส์, ตลาด, 
คอมพิวเตอร์, เลขานุการ, การจัดการท่ัวไป 

-  มีความรู้พ้ืนฐานการสื่อสารภาษาจีน 
  วุฒิท่ีได้รับ วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมโลจิสติกส์จากวิทยาลัยจีน 1 ใบ 
  วันรับสมัคร รับสมัครและส่งรายชื่อ นศ. ภายในเดือนมิถุนายน 2562 

 

การเตรียมความพร้อมของ นักศึกษาไทยท่ีจะไปเรียนท่ีจีน 
1. พ้ืนฐานทักษะภาษาจีน HSK 2-3 
2. ค่าต๋ัวเครื่องบิน (ไป-กลับ) 
3. ค่าครองชีพ + ค่าทําพาสปอร์ต+ค่าวีซ่า+ค่าประกันสุขภาพ 
4. เป้าหมายการศึกษา + วิสัยทัศน์ 
5. ชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ปกครอง 
 

นักศึกษาท่ีสนใจ  
ติดต่อสอบถามรายละเอียด และลงชื่อสมัครทุน ได้ท่ี อ.ทิพย์ภิญญา  ผลิดใบ โทร.  089 - 8512554 (ห้อง 442) 
อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.lampangvc.ac.th  

 
 


