WLC ศูนย์ แนะแนวการศึกษาต่ อประเทศจีน
万利成中国留学服务中心
37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
โทร : 0 - 2255 - 4084 – 5, 086-3077574 แฟกซ์ : 0 - 2255 - 5055 อีเมล์ : wlcchina1@gmail.com เว็บไซต์ : www.wlc2china.com

โครงการทุนเรียนภาษาที่ประเทศจีน 1 เทอม
ราคาเพียง 65,000 บาท เท่านั้น !
เริ่มสมัครทุนตั้งแต่บัดนี้
ประเภทของทุน

ทุนนีเ้ ป็ นทุนให้ เปล่า เรี ยนหลักสู ตรภาษา 1 เทอม สําหรับผูท้ ี่สนใจเรี ยนภาษาจีน มีพ้นื ฐาน
หรื อไม่มีพ้นื ฐาน
ผู้ได้ รับทุนจะได้ รับการยกเว้น ฟรี !
1. ค่าสมัครเรี ยน
2. ค่าเล่าเรี ยน 1 เทอม
3. ค่าหอพัก 1 เทอม ( ห้องคู่ )
4. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน
5. ค่าหนังสื อ

ค่ าใช้ จ่ายทีต่ ้ องชาระเอง
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน
2. ค่าประกัน
3. ค่าตรวจสุขภาพ
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน เดือนละ 6,000 – 10,000 บาท

รายชื่ อมหาวิทยาลัยทีม่ อบทุนการศึกษา

China Pharmaceutical University
คุณสมบัติผ้ สู มัคร
1. อายุต้ งั แต่ 18 – 35 ปี เป็ นผูม้ ีสุขภาพแข็งแรง
2. สัญชาติไทย
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เอกสารการสมัคร
1.
2.
3.
4.
5.

ใบสมัครของศูนย์ฯ WLC และใบสมัครทุนของมหาวิทยาลัย
รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 6 ใบ ( พื้นหลังสี ขาว เห็นคิ้วและใบหูชดั เจน ห้ามใส่เสื้ อสี ขาวและเครื่ องประดับ )
สําเนาหนังสื อเดินทาง 1 ฉบับ ส่วนตัวจริ งเจ้าหน้าที่จะเรี ยกเก็บทีหลัง ( ต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง )
ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริ ง ( Transcript ) และเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาล่าสุด ฉบับภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ
ใบตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ ( เฉพาะผูท้ ี่ได้รับสิ ทธิ์แล้ว )

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัคร ( ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.wlc2china.com )
2. เขียนเรี ยงความเป็ นภาษาไทย แนะนําตัวเอง และเขียนหัวข้อทําไมถึงอยากไปเรี ยนที่ประเทศจีน
3. สมัครได้ดว้ ยตัวเองที่ศูนย์ WLC หรื อส่งไปรษณี ย ์ มายัง WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน
เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
หรื อส่งทางอีเมล wlcchina1@gmail.com

ยืนยันสิ ทธิ์พร้ อมมัดจา

: ผูผ้ า่ นการคัดเลือก ต้องชําระค่ามัดจํา 30,000 บาท ( หักจาก 65,000 บาท ) เพื่อยืนยันสิ ทธิ์
ชําระในวันที่สมัคร หรื อข้อตกลงระหว่างศูนย์ฯ ( ชื่อบัญชี นางสาวนภา ธีระธนานนท์ เลขทีบ่ ัญชี
009 – 1 – 14750 – 5 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา พันธุ์ทพิ ย์ ประตูนา้ )
**กรุณาส่ งหลักฐานการชาระเงิน ( พร้ อมทั้งเขียนชื่อ-สกุลและเบอร์ ตดิ ต่ อกลับ )
มาที่ อีเมล์ wlcchina1@gmail.com หรือ โทรสาร ( Fax ) หมายเลข 0-2255-5055

ชาระยอดทีเ่ หลือ
: แจ้งให้ทราบภายหลัง
ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง : วันเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ( สถานที่ศูนย์ฯ WLC )
เงื่อนไขสาหรับผู้ทไี่ ด้ รับทุนการศึกษา
1. ผูไ้ ด้รับทุนไม่สามารถทําการโอนสิ ทธิ์ให้กบั ผูอ้ ื่น
2. ผูไ้ ด้รับทุนต้องเข้าทําการศึกษาตามสถาบันกําหนด ปี การศึกษา 2020 ภาคมีนาคม
3. ในกรณี ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ถือว่าสละสิ ทธิ์

แผนทีต่ ึก WLC ศู นย์ แนะแนวการศึกษาต่ อประเทศจีน
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ใบสมัคร

รู ปถ่าย

ข้ อมูลผู้สมัคร
ชื่อ ( นาย / นางสาว / นาง )
นามสกุล_______________________________________________
ชื่อภาษาอังกฤษ ____________________________________________________นามสกุล ______________________________________________
ชื่อภาษาจีน ( ถ้ามี ) ____________________ ชื่อเล่น ___________________ วัน/เดือน/ปี เกิด ______/____________/_________ อายุ _________ ปี
โทรศัพท์บา้ น __________________________ โทรศัพท์มือถือ ____________________________ อีเมล์ ___________________________________
เลขที่หนังสื อเดินทาง ____________________________________________ วันหมดอายุ ________________________________________________
วุฒิการศึกษาปั จจุบนั ____________________________________________ จากสถาบัน ________________________________________________
ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่ _________ หมู่ที่ _____ หมู่บา้ น / อาคาร _____________________ ซอย __________________ ถนน _______________________
แขวง / ตาบล ________________________ เขต/อาเภอ ________________________ จังหวัด ___________________รหัสไปรษณี ย ์ ____________
ที่อยูป่ ั จจุบนั ( ภาษาอังกฤษ ) เลขที่ __________ หมู่ที่ ____ หมู่บา้ น / อาคาร __________________________ ซอย __________________________
ถนน _______________________________ แขวง / ตาบล _______________________________ เขต/อาเภอ ________________________________
จังหวัด _______________________________ รหัสไปรษณี ย ์ ___________________
ความรู ้ภาษาจีน
ไม่มี
พื้นฐาน ปานกลาง
สูง จากสถาบัน _______________________________________________________

ข้ อมูลบุคคลทีต่ ิดต่ อได้
ชื่อ ( นาย / นางสาว / นาง )
นามสกุล_______________________________________________
ชื่อภาษาอังกฤษ ___________________________________________________นามสกุล ______________________________________________
มีความสัมพันธ์เป็ น __________________________
อาชีพ ___________________ โทรศัพท์บา้ น __________________________________ โทรศัพท์มือถือ ____________________________________
ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่ ________ หมู่ที่ ____ หมู่บา้ น / อาคาร _____________________ ซอย ___________________ ถนน ________________________
แขวง / ตาบล ______________________ เขต/อาเภอ _______________________ จังหวัด ______________________รหัสไปรษณี ย ์ _____________

คอร์ สทีต่ ้ องการสมัคร
ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก มหาวิทยาลัย _________________________________________ เมือง__________________________
สาขาวิชา ___________________________________ หลักสูตร บรรยายจีน บรรยายอังกฤษ
โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม Summer Camp หลักสูตรภาษา มหาวิทยาลัย _____________เมือง___________ระยะเวลา___________________
ข้ าพเจ้ าขอสมัครเข้ าร่ วมโครงการ พร้ อมส่ งเอกสารการสมัครแนบมาดังนีใ้ บสมัคร , สาเนาหนังสือเดินทาง , รู ปถ่ ายขนาด 2 นิว้ จานวน 6 รู ป
ลงชื่อ _______________________________ ผูส้ มัคร
(_____________________________)
วันที่รับรอง _____/_________/_____
ท่านรู ้จกั WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน จากสื่ อใด?
ใบปลิว
เพื่อน , ญาติแนะนา
เว็บไซต์ _______________________________

อื่นๆ _______________________________

ทะเบียนประวัตินักศึกษา
มหาวิทยาลัย……………………………………………………..………….สาขาวิชา……………………………...……….………………………..
มีผลสอบ HSK ระดับ___ ไม่มีผลสอบHSK
TOEFL____ IELTS____ ไม่มีผลสอบ
1. ข้อมูลส่วนตัว
ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)....................................................................................................อายุ...................ปี
เกิดวันที่....................เดือน................................พ.ศ.......................สัญชาติ................................ศาสนา...................................
เลขประจาตัวประชาชน............................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามสาเนาทะเบียนบ้าน....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ..........................................................e-mail Addres……………….………….……………………………………….
ID Line………………………………………………………………facebook……………………………………………………………….………………
บุคคลที่ติดต่อได้สะดวกเมื่อมีกรณีเร่งด่วน
o ข้อมูลญาติ ชื่อ-สกุล.................................................................เกี่ยวข้องเป็น..................................
เบอร์โทรศัพท์...............................................................................................................................
2.ข้อมูลการศึกษา
สถาบันเดิม...................................................จังหวัด..................................สายที่เรียน..................................
ความสามารถพิเศษ.......................................................................................................................................
3.ข้อมูลสถานภาพครอบครัว
สถานภาพสมรสของบิดา/มารดา
อยู่ด้วยกัน
อยู่ด้วยกัน ( ไม่ได้จดทะเบียนสมรส )
หย่าร้าง
บิดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
ชือ่ บิดา.................................................อายุ.......................ปี อาชีพ..........................ชื่อบริษัท.........................
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ท.ี่ ..............ถนน.......................................................ตาบล..........................................................
อาเภอ....................................................จังหวัด..............................................โทรศัพท์(บิดา)..................................................
ชื่อมารดา.............................................อายุ.......................ปี อาชีพ..........................ชื่อบริษัท.........................
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ท.ี่ ..............ถนน.......................................................ตาบล..........................................................
อาเภอ....................................................จังหวัด...............................................โทรศัพท์(มารดา).............................................
ชื่อผู้ปกครอง(หากไม่ใช่ บิดา/มารดา)............................................................เกี่ยวข้องเป็น.........................
อายุ.............................ปี อาชีพ...............................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ท.ี่ ..............ถนน.......................................................ตาบล..........................................................
อาเภอ....................................................จังหวัด...............................................โทรศัพท์(ผู้ปกครอง)........................................
เป็นบุตรคนที่................ จานวนพี่น้องที่มีอยู่................คน ชาย................คน หญิง................คน
4.ข้อมูลสุขภาพ
ส่วนสูง.........................ซม. นาหนัก.........................กก.
โรคประจาตัว
ไม่มี
มี โปรดระบุ..................................................................................................
ยาที่ใช้เป็นประจา..................................................จานวน/ปริมาณยา ต่อการใช้ 1 ครัง............................................
กรุ๊ปเลือด.........................................................................
5.เอกสารที่ยื่น

รูปถ่าย

สาเนาหนังสือเดินทาง

วุฒิการศึกษาสาหรับผู้ต่อป.ตรี,ป.โท

ใบตรวจสุขภาพ

