โครงการมอบทุนเรียนฟรีเต็มจานวนของประเทศจีน
หลักการและเหตุผล
ด้วยในปัจจุบนั นี้ ภาษาจีนเป็ นภาษาที่คนมีความต้องการเรี ยนรู ้มากขึ้น ประกอบกับประเทศจีน
ได้ให้ความสาคัญกับชาวต่างชาติ จึงได้มีการมอบทุนเรี ยนฟรี ระดับปริ ญญาตรี และโท ของมหาวิทยาลัย
ในเมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู ให้แก่นักเรี ยนต่างชาติ โดยนักเรี ยนไม่ ตอ้ งใช้ทุนคืนใดๆ ทั้งสิ้ น ทาง
บริ ษทั ฯได้เล็งเห็ นว่า นี่ คือโอกาสที่ดีที่นักเรี ยนไทยที่จะได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน ทางบริ ษทั ฯจึงเข้า
ร่ วมโครงการมอบทุนเรี ยนฟรี เต็มจานวนกับประเทศจีน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียดทุน
โดยนักเรียนไม่ จาเป็ นต้ องใช้ ทุนคืนให้ แก่ ทางมหาวิทยาลัย
1. นักเรี ยนจะได้ทุนเรี ยนในระดับภาษาจีน (Chinese Foundation Course) แต่จะมี การให้ทุ น
เพียงบางมหาวิทยาลัย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละมหาวิทยาลัย) ในการเรี ยนภาษาจีนนี้นักเรี ยน
ต้องสอบผ่านให้ได้มากกว่า 65 %
2. นักเรี ยนจะได้รับทุนเรี ยนต่อระดับปริ ญญาตรี ต่อเนื่องทุกปี เป็ นระยะเวลา 4 ปี โดยนักเรี ยน
ต้องมีผลการ เรี ยนรายวิชาไม่ต่ากว่า 60% หรื อ 65 % (เงื่อนไขขึ้นอยูก่ บั มหาวิทยาลัยที่เลือกเรี ยน)
รายละเอียดค่าโครงการฯ
1. นักเรี ยนต้องชาระค่าโครงการฯ เป็ นเงินจานวน 89,000 บาท เพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ไม่รวมค่า
หอพัก ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าตัว๋ เครื่ องบิน
2. นักเรี ยนจะได้รับสิ ทธิ์ฟรี รถรับที่สนามบินเมื่อเดินทางไปถึงครั้งแรก
3. มีเจ้าหน้าที่ดูแลที่ประเทศจีนตลอดระยะเวลาโครงการฯ
คุณสมบัตินักเรี ยนทีส่ ามารถเข้ าร่ วมโครงการฯ
1. นักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่ งกาลังจะสาเร็ จการศึกษาในเดือน
มีนาคม 2563 หรื อสาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 แล้ว
2. นักเรี ยนต้องมีผลการเรี ยนเฉลี่ย (G.P.A) ไม่ต่ากว่า 2.5
3. นักเรี ยนต้องเป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยน
4. นักเรี ยนไม่จาเป็ นต้องมีพ้นื ฐานภาษาจีน ก็สามารถเข้าร่ วมโครงการฯได้
5. ถ้านักเรี ยนมีผลภาษาจีน (HSK) อยูท่ ี่ระดับ 4 หรื อ สู งกว่า สามารถเข้าเรี ยนต่อปริ ญญาตรี ปี 1
ได้เลย โดยไม่จาเป็ นต้องเรี ยนภาษาจีนเพิ่มอีก (ยกเว้นบางมหาวิทยาลัยที่ตอ้ งการให้นักเรี ยนเข้าเรี ยน
ตั้งแต่ระดับ Chinese Foundation Course)
รายละเอียดมหาวิทยาลัยที่ให้ ทุนระดับปริญญาตรีมีรายละเอียดดังต่ อไปนี้
** มหาวิทยาลัย และคณะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเพิม่ เติม
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1. Nanjing University of Finance and Economics
มหาวิทยาลัยของรัฐบาลจีน ในเมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู เป็ นมหาวิทยาลัยที่สาคัญแห่งหนึ่งของ
ประเทศจีน โดยมี สาขาเศรษฐศาสตร์ และบริ ห ารธุ รกิ จ เป็ นสาขาวิช าหลัก พื้น ที่ข องมหาวิท ยลัยนี้ มี
ทั้งหมดประมาณ 1,252 ไร่ โดยมี นักษึกษาปริ ญ ญาตรี ประมาณ 15,000 คน และ นักศึกษาปริ ญ ญาโทมี
จานวน 2,000 คน มีนกั เรี ยนต่างชาติ และนักเรี ยนไทยจานวนหนึ่งที่กาลังศึกษาอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยนี้

 ปริญญาตรี ภาคภาษาจีน : ระยะเวลาเรียน 4 ปี
นักเรี ยนจะต้องเข้าเรี ยนหลักสูตรภาษาจีนเป็ นเวลา 1 ปี (Foundation Language program)
(No Direct Bachelors Entry)

 คณะที่เปิ ดรับ :
Accounting

International Economics and Business

Marketing

Tourist Management

French

Visual Designing

English

Finance

E-Commerce

Advertising

Human Resource Management

Logistics Management

Software Engineering

Computer Science and Technology

 เงื่อนไขการรับทุน :
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี ราคา CNY11,000 หรือ 49,500 บาท
น ักเรียนจะได้ร ับทุนเรียนฟรีปริญญาตรี 4 ปี (ทัง้ นี้ นักเรียนจะต ้องสอบผ่านทุกวิชา 65% ขึน
้ ไป)
ปกติคา่ หอพัก (ห ้องคู)่ ปี ละ : ￥4,000 หรือ 18,000 บาท
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2. China Pharmaceutical University
มหาวิทยาลัยนี้ ก่อ ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2479 เป็ นหนึ่ งในมหาวิทาลัยที่สาคัญของประเทศจีนโดยมี เภสัช
ศาสตร์เป็ นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนี้ มีจานวนนักศึกษาทั้งหมด 15,449 คน โดยมี กาลัง
ศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 11,749 คน กาลังศึกษาในระดับปริ ญญาโทจานวน 3,491 คน มหาวิทยลัยมา
ทั้งหมด 12 คณะ เช่น เภสัชศาสตร์, เภสัชภัณฑ์, สมุนไพรจีน

 ปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ : ต้องใช้ผล IELTS = 6.5
 คณะที่เปิ ดรับ :
Pharmacy (เรี ยน 5 ปี )

Clinical Pharmacy (เรี ยน 5 ปี )

International Economics and Trade

 ปริญญาตรี ภาคภาษาจีน : ระยะเวลาเรียน 4 ปี
นักเรี ยนจะต้องเข้าเรี ยนหลักสูตรภาษาจีนเป็ นเวลา 1 ปี (Foundation Language program)
 คณะที่เปิ ดรับ :
Marketing

Economics

Bioengineering

Medicinal Chemistry

Bio-pharmacy

Clinical Pharmacy

Biotechnology

Environmental Science

Pharmacy

Food Quality and Safety

Pharmaceutical Administration
Business AdministrationClinical Pharmacy

Pharmaceutical Analysis

Pharmaceutics of traditional Chinese Medicine

Pharmaceutical Engineering

Information Management and Information System

Traditional Chinese Pharmacy

Resources and Development of traditional Chinese Medicine

International Economics and Trade

 เงื่อนไขการรับทุน :
เรียนหล ักสูตรภาษาจีน ฟรี 1 ปี
น ักเรียนจะได้ร ับทุนเรียนฟรี ปริญญาตรี 4 ปี (นั กเรียนจะต ้องสอบผ่านทุกวิชา 60% ขึน
้ ไป)
ค่าหอพัก (ห ้องคู)่ ปี ละ : XWM Campus = ￥7,800 หรือ 35,100 บาท และ
Jiangning Campus = ￥6,000 -￥7,200 หรือ 27,000 – 32,400 บาท (ราคาขึน
้ อยูก
่ บ
ั ประเภทหอพัก)
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3. Yancheng Institute of Technology
มหาวิทยา YCIT เป็ นสถาบันที่เกิดจาก Yancheng College of Technology ซึ่ งก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1958
และ Yancheng Vocational College ซึ่ งก่ อ ตั้ง เมื่ อ ค.ศ. 1985 ทั้ง สองสถานบัน นี้ ได้ถู ก ให้ สัต ยาบัน ของ
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและรัฐบาลประชาชนมณฑลเจียงซูในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1996
YCIT มี นักศึกษาจานวน 15,000 คน มี หลักสู ตรถึ ง 39 หลักสู ตรใน 14 คณะวิชา และมี ที่ต้ งั อยู่ที่
เมืองหยานเฉิงซึ่งเป็ นเมืองชายฝั่งทะเล เป็ นสถาบันที่มีความร่ มรื่ น มีห้องสมุดที่มีหนังสือมากกว่า 1,156,900
เล่ ม และยังเป็ นสมาชิ กวารสารและหนังสื อ พิมพ์มากกว่า 1,500 ฉบับทั้งภาษาจีน และภาษาต่างประเทศ
สินทรัพย์ถาวรมีมูลค่าประมาณ 520 ล้านหยวน

 ปริญญาตรี ภาคภาษาจีน : ระยะเวลาเรียน 4 ปี
นักเรี ยนจะต้องเข้าเรี ยนหลักสูตรภาษาจีนเป็ นเวลา 1 ปี (Foundation Language program)

 คณะที่เปิ ดรับ :
Mechanical Engineering / UGS College

Automotive Engineering

Electrical Engineering

Environmental Science and Engineering

Information Engineering

Foreign Languages

Chemistry and Chemical Engineering

Economics and Management

Materials Science and Engineering

Marine and Biological Engineering

Humanities and Social Sciences

Textile and Clothing Engineering

Civil Engineering
Design and Art

เงื่อนไขการรับทุน :
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี ราคา CNY11,000 หรือ 49,500 บาท
น ักเรียนจะได้ร ับทุนเรียนฟรี ปริญญาตรี 4 ปี (นักเรียนจะต ้องสอบผ่านทุกวิชา 60% ขึน
้ ไป)
ค่าหอพัก (ห ้องคู)่ ปี ละ : ￥3,000 หรือ 13,500 บาท
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4. ChangZhou University

มหาวิทยาลัยฉางโจว ตั้งอยูใ่ นเมืองฉางโจวมณฑลเจียงซู ประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นจากการ
ร่ วมมือกันโดยรัฐบาลระดับมณฑลและปิ โตรเลี่ยมแห่งประเทศจีน ปั จจุบนั เป็ นมหาวิทยาลัยลาดับต้นๆใน
10 อันดับ ทั้ง 3 วิทยาเขตในเมืองฉางโจว มหาวิทยาลัยฉางโจวมีนกั เรี ยน 19,800 คน และคณาจารย์มากกว่า
1,800 คน เมืองฉางโจวตั้งอยูท่ างตะวันออกของเมืองหลวงหนานจิง การเดินทางสะดวกสบายโดยสามารถ
เดินทางโดยรถไฟหัวจรวดเพียงแค่ 30 นาทีเท่านั้น หรื อขับรถเพียง 1.5 ชัว่ โมง
 ปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ : ระยะเวลาเรียน 4 ปี ต้ องใช้ ผล IELTS 5.5
คณะที่เปิ ดรับ : International Trade and Economics, Computer Science and Technology
 ปริญญาตรี ภาคภาษาจีน : ระยะเวลาเรี ยน 4 ปี
คณะที่เปิ ดรับ :
Chinese Language and Literature

Finance

Accounting

International Economy & Trade

Marketing

Financial Management

Logistics Management

Product Design

Software Engineering

Business English

CIVIL Engineering

Environmental Engineering

Automation

Gardening

Human Resources Management

Fine Arts

Information Management & Systems

เงื่อนไขการรับทุน :
ถ ้าไม่มผ
ี ล HSK 4 (220 คะแนน) นักเรียนต ้องเรียนภาษาจีน 1 ปี ราคา CNY 12,000 หรือ 54,000 บาท
น ักเรียนจะได้ร ับทุนเรียนฟรี ปริญญาตรี 4 ปี (นักเรียนจะต ้องสอบผ่านทุกวิชา 60% ขึน
้ ไป)
ค่าหอพัก (ห ้องคู)่ ปี ละ : ￥9,000 หรือ 40,000 บาท
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โครงการมอบทุนเรียนฟรีเต็มจานวนของประเทศจีน ปริญญาโท
1. Anhui University of Finance and Economic
Anhui University of Finance and Economics (AUFE) ก่ อตั้งขึ้น ในปี ค.ศ. 1959 และเป็ นหนึ่ ง
ในมหาวิทยาลัยที่สาคัญที่ต้ งั อยูท่ ี่เมือง Bengbu ในมณฑลอานฮุย AUFE เป็ นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นไปที่
สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ ,การจัด การและกฎหมาย ควบคู่ ไ ปกับ วรรณคดี , วิท ยาศาสตร์ , วิศ วกรรม
ประวัติศาสตร์และศิลปะด้วย ทั้งในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท AUFE มีนักเรี ยนทั้งหมด 29,000
คน เป็ นนักเรี ยนต่างชาติ 150 คน AUFE อยูห่ ่ างจากเมืองหนานจิง เพียง 45 นาที โดยรถไฟหัวจรวด

 ปริญญาโท ภาคภาษาจีน : ระยะเวลาเรียน 2 – 2.5 ปี
นักเรี ยนจะต้องเข้าเรี ยนหลักสู ตรภาษาจีนเป็ นเวลา 1 ปี (Foundation Language program)
 คณะที่เปิ ดรับ : International Trade and Economic
 เงื่อนไขการรับทุน :
ฟรีคา่ เรียนภาษาจีน 1 ปี
น ักเรียนจะได้ร ับทุนเรียนฟรีปริญญาโทภาคภาษาจีนตลอด 2 ปี หรือ 2.5 ปี
(ทัง้ นี้ นักเรียนจะต ้องสอบผ่านทุกวิชา อย่างตา่ 65% ขึน
้ ไป)
ปกติคา่ หอพัก (ห ้องคู)่ ปี ละ : ￥3,000 หรือ 13,500 บาท
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2. Nanjing University of Information Science & Technology (NUIST)
มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ บาลจี น ที่ มี ข นาดใหญ่ ตั้ง อยู่ใ นเมื อ งหนานจิ ง มณฑลเจี ย งซู เป็ น
มหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1960 ในปั จจุบนั นี้ มีนักศึกษามากกว่า 300,000 คน และมีอาจารย์มากกว่า
1,500 คน มีสอนทั้งระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก นักศึกษาที่จบจาก NUIST จะได้รับ
ความยอมรับอย่างเป็ นอย่างมาก ในมหาวิทยาลัยมีสิ่งอานวยความสะดวกมากมาย มหาวิทยาลัยนี้ต้ งั อยู่
ใกล้สถานีรถไฟฟ้า NUIST ทาให้เดินทางได้สะดวก

 ปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษ : ระยะเวลาเรี ยน 2 ปี ต้องมี IELTS อย่างต่า 5.5
 คณะที่เปิ ดรับ : Business Administration (MBA) , Computer Science
 ปริญญาโท ภาคภาษาจีน : ระยะเวลาเรี ยน 3 ปี
 นักเรี ยนจะต้องเข้าเรี ยนหลักสู ตรภาษาจีนเป็ นเวลา 1 ปี (Foundation Language program)
 เงื่อนไขการรับทุน :
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี ราคา CNY 8,000 หรือ 36,000 บาท
น ักเรียนจะได้ร ับทุนเรียนฟรีปริญญาโทภาคภาษาจีนตลอด 3 ปี หรือ ภาคภาษาอังกฤษ 2 ปี
(ทัง้ นี้ นักเรียนจะต ้องสอบผ่านทุกวิชา อย่างตา่ 65% ขึน
้ ไป)
ปกติคา่ หอพัก (ห ้องคู)่ ปี ละ : ￥4,000 หรือ 18,000 บาท
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