
  โครงการมอบทุนเรียนฟรีเต็มจ านวนของประเทศจีน 
หลักการและเหตุผล 
  ดว้ยในปัจจุบนัน้ีภาษาจีนเป็นภาษาท่ีคนมีความตอ้งการเรียนรู้มากข้ึน  ประกอบกบัประเทศจีนไดใ้ห้
ความส าคญักบัชาวต่างชาติ  จึงไดมี้การมอบทุนเรียนฟรีระดบัปริญญาตรีและโท ของมหาวิทยาลยัในเมือง
หนานจิง มณฑลเจียงซูให้แก่นักศึกษาต่างชาติ  โดยนักเรียนไม่ต้องใช้ทุนคืนใดๆ ทั้ งส้ิน  ทางบริษทัฯได้
เล็งเห็นว่า น่ีคือโอกาสท่ีดีท่ีนกัเรียนไทยท่ีจะไดไ้ปศึกษาต่อท่ีประเทศจีน ทางบริษทัฯจึงเขา้ร่วมโครงการมอบ
ทุนค่าเล่าเรียนฟรีเตม็จ านวนกบัประเทศจีน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
รายละเอียดทุน   

โดยนักเรียนไม่จ าเป็นต้องใช้ทุนคืนให้แก่ทางมหาวทิยาลยั  
  1.   นกัเรียนจะไดทุ้นเรียนฟรีในระดบัภาษาจีน (Chinese Foundation Course) แต่จะมีการให้ทุนฟรีค่า
ภาษาเพียงบางมหาวิทยาลยั (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในแต่ละมหาวิทยาลยั) ในการเรียนภาษาจีนน้ีนกัเรียน
ตอ้งสอบผา่นใหไ้ดม้ากกวา่ 65 %  
 2.   นกัเรียนจะไดรั้บทุนเรียนต่อระดบัปริญญาตรีต่อเน่ืองทุกปี เป็นระยะเวลา 4 ปี  โดยนกัเรียนตอ้งมี
ผลการเรียนรายวิชาไม่ต ่ากวา่ 60% หรือ 65 %  (เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัมหาวิทยาลยัท่ีเลือกเรียน)  
รายละเอียดค่าโครงการฯ 

1. นกัเรียนตอ้งช าระค่าร่วมโครงการฯ เป็นเงินจ านวน 89,000 บาท เพียงคร้ังเดียว ทั้งน้ีไม่รวมค่า 
หอพกั  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าตัว๋เคร่ืองบิน 

2. นกัเรียนจะไดรั้บสิทธ์ิฟรี รถรับท่ีสนามบินเม่ือเดินทางไปถึงคร้ังแรก  
3. มีเจา้หนา้ท่ีดูแลท่ีประเทศจีนตลอดระยะเวลาโครงการฯ 

คณุสมบัตินักเรียนที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ 
1. นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงก าลงัจะส าเร็จการศึกษาในเดือน 

มีนาคม 2564 หรือส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แลว้  
2. นกัเรียนตอ้งมีผลการเรียนเฉล่ีย (G.P.A) ไม่ต ่ากวา่ 2.5  
3. นกัเรียนตอ้งเป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
4. นกัเรียนไม่จ าเป็นตอ้งมีพ้ืนฐานภาษาจีน กส็ามารถเขา้ร่วมโครงการฯได ้
5.  ถา้นกัเรียนมีผลภาษาจีน (HSK) อยูท่ี่ระดบั 4 หรือ สูงกวา่ สามารถเขา้เรียนต่อปริญญาตรีปี 1 ไดเ้ลย 

โดยไม่จ าเป็นตอ้งเรียนภาษาจีนเพ่ิมอีก (ยกเวน้บางมหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการให้นักเรียนเขา้เรียนตั้งแต่ระดับ 
Chinese Foundation Course)   

รายละเอยีดมหาวทิยาลยัที่ให้ทุนระดบัปริญญาตรีมีรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้ 
** มหาวทิยาลยั และคณะอาจจะมีการเปลีย่นแปลง กรุณาสอบถามเพิม่เติม 
 

 



1. Nanjing University of Finance and Economics (NUFE) 
มหาวิทยาลยัของรัฐบาลจีน ในเมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู  เป็นมหาวิทยาลยัท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของ

ประเทศจีน  โดยมีสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เป็นสาขาวิชาหลกั   พ้ืนท่ีของมหาวิทยลยัน้ีมีทั้งหมด
ประมาณ 1,252 ไร่  โดยมีนกัศึกษาปริญญาตรีประมาณ 15,000 คน และ นกัศึกษาปริญญาโทมีจ านวน 2,000 
คน  มีนกัเรียนต่างชาติ และนกัเรียนไทยจ านวนหน่ึงท่ีก าลงัศึกษาอยูท่ี่มหาวิทยาลยัน้ี  

 

 

 
 

 

 

❖ ปริญญาตรี ภาคภาษาจีน  :  ระยะเวลาเรียน 4  ปี 
นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งเขา้เรียนหลกัสูตรภาษาจีนเป็นเวลา 1 ปี  (Foundation Language program)                          
(No Direct Bachelors Entry)  
 

❖ คณะที่เปิดรับ  :    
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 
 

❖ เง่ือนไขการรับทุน  : 

 

 

 

 

 

 

คา่เรยีนหลักสตูรภาษาจนี  1 ปี  ราคา CNY11,000 หรอื 55,000 บาท  

นกัศกึษาจะไดร้บัทนุเรยีนฟรปีรญิญาตร ี4 ปี (ทัง้นี ้นักศกึษาจะตอ้งสอบผา่นทกุวชิา 65% ขึน้ไป) 

ปกตคิา่หอพัก (หอ้งคู)่ ปีละ :  ￥4,000  หรอื 20,000 บาท 

 

 

 

 



2. China Pharmaceutical University  (CPU) 
  มหาวิทยาลยัน้ีก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ.2479  เป็นหน่ึงในมหาวิทาลยัท่ีส าคญัของประเทศจีนโดยมีเภสชัศาสตร์
เป็นเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัน้ีมีจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด 15,449 คน โดยมีก าลงัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีจ านวน 11,749 คน ก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาโทจ านวน 3,491 คน มหาวิทยลยัมาทั้งหมด 12 คณะ 
เช่น เภสชัศาสตร์, เภสชัภณัฑ,์ สมุนไพรจีน  
 

 

 

 

 

❖ ปริญญาตรี ภาคภาษาองักฤษ  :  ระยะเวลาเรียน 4 ปี ตอ้งใชผ้ล IELTS = 5.5 

❖ คณะที่เปิดรับ  :                                                                                                                          
Pharmacy (เรียน 5 ปี)         Clinical Pharmacy (เรียน 5 ปี)    International Economics and Trade  

 

❖ ปริญญาตรี ภาคภาษาจีน  :  ระยะเวลาเรียน 4 ปี                                                                                
กรณไีม่มี HSK 4 (Score 220 ขึน้ไป) นกัศึกษาจะตอ้งเขา้เรียนหลกัสูตรภาษาจีนเป็นเวลา 1 ปี  (Foundation 
Language program)  โดยนกัศึกษาจะได้รับทุนค่าเรียนภาษาฟรี 

❖ คณะที่เปิดรับ                  
Marketing             Economics               Bioengineering           Medicinal Chemistry 
Bio-pharmacy             Clinical Pharmacy        Biotechnology         Environmental Science 
Pharmaceutical Administration                         Pharmacy                   Food Quality and Safety 
Business Administration                  Clinical 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 
❖ เง่ือนไขการรับทุน  : 

 

 

 

เรยีนหลกัสตูรภาษาจนี ฟร ี 1 ปี   

นกัเรยีนจะไดร้บัทนุเรยีนฟร ีปรญิญาตร ี4 ปี (นักเรยีนจะตอ้งสอบผา่นทกุวชิา 60% ขึน้ไป) 

คา่หอพัก (หอ้งคู)่ ปีละ :  XWM Campus = ￥7,800 หรอื 39,000 บาท และ 

Jiangning Campus = ￥6,000 -￥7,200  หรอื  30,000 – 36,000 บาท  (ราคาขึน้อยูก่บัประเภทหอพัก) 

 



3. Yancheng Institute of Technology ( YCIT ) 

  มหาวิทยาลยั YCIT เป็นสถาบนัท่ีเกิดจาก Yancheng College of Technology ซ่ึงก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ.1958 
และ Yancheng Vocational College ซ่ึงก่อตั้ งเม่ือ ค.ศ. 1985  ทั้ งสองสถานบันน้ีได้ถูกให้สัตยาบันของ
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและรัฐบาลประชาชนมณฑลเจียงซูในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1996 

  YCIT มีนกัศึกษาจ านวน 15,000 คน มีหลกัสูตรถึง 39 หลกัสูตรใน 14 คณะวิชา และมีท่ีตั้งอยูท่ี่มณฑล
เจียงซู เมืองหยานเฉิงซ่ึงเป็นเมืองชายฝ่ังทะเล เป็นสถาบันท่ีมีความร่มร่ืน มีห้องสมุดท่ีมีหนังสือมากกว่า 
1,156,900 เล่ม  และยัง เป็นสมาชิกวารสารและหนังสือ พิมพ์มากกว่า  1,500 ฉบับทั้ งภาษาจีนและ
ภาษาต่างประเทศ สินทรัพยถ์าวรมีมูลค่าประมาณ 520 ลา้นหยวน  

 

 

 

 

 

❖ ปริญญาตรี ภาคภาษาจีน  :  ระยะเวลาเรียน 4 ปี 

กรณไีม่มี HSK 4 นกัศึกษาจะตอ้งเขา้เรียนหลกัสูตรภาษาจีนเป็นเวลา 1 ปี  (Foundation Language program) 

❖ คณะที่เปิดรับ  :  

Mechanical Engineering / UGS College          Automotive Engineering                 Electrical Engineering  
Environmental Science and Engineering         Information Engineering                    Foreign Languages 
Chemistry and Chemical Engineering           Economics and Management              Civil Engineering 
Materials Science and Engineering          Marine and Biological Engineering        Design and Art 
Humanities and Social Sciences           Textile and Clothing Engineering 
❖ เง่ือนไขการรับทุน  : 

 

 

 

คา่เรยีนหลักสตูรภาษาจนี  1 ปี  ราคา CNY11,000 หรอื 55,000 บาท   

นกัเรยีนจะไดร้บัทนุเรยีนฟร ีปรญิญาตร ี4 ปี (นักเรยีนจะตอ้งสอบผา่นทกุวชิา 60% ขึน้ไป) 

คา่หอพัก (หอ้งคู)่ ปีละ :  ￥3,000 หรอื 15,000 บาท    

 

 

 

 



4. ChangZhou University (หมาวทิยาลยัฉางโจว) 

  มหาวิทยาลยัฉางโจว ตั้งอยูใ่นเมืองฉางโจวมณฑลเจียงซู ประเทศจีน ก่อตั้งข้ึนจากการร่วมมือกนัโดย

รัฐบาลระดบัมณฑลและปิโตรเล่ียมแห่งประเทศจีน ปัจจุบนัเป็นมหาวิทยาลยัล าดบัตน้ๆใน 10 อนัดบั ทั้ง 3 

วิทยาเขตในเมืองฉางโจว มหาวิทยาลยัฉางโจวมีนกัเรียน 19,800 คน และคณาจารยม์ากกวา่ 1,800 คน เมืองฉาง

โจวตั้งอยูท่างตะวนัออกของเมืองหลวงหนานจิง การเดินทางสะดวกสบายโดยสามารถเดินทางโดยรถไฟหัว

จรวดเพียงแค่ 30 นาทีเท่านั้น หรือขบัรถเพียง 1.5 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 

 

 

❖ ปริญญาตรี ภาคภาษาองักฤษ :  ระยะเวลาเรียน 4 ปี     ต้องใช้ผล IELTS 5.5 

คณะที่เปิดรับ  :   International Trade and Economics, Computer Science and Technology 
❖ ปริญญาตรี ภาคภาษาจีน  :  ระยะเวลาเรียน 4 ปี             

กรณไีม่มี HSK 4 นกัศึกษาจะตอ้งเขา้เรียนหลกัสูตรภาษาจีนเป็นเวลา 1 ปี  (Foundation Language program)  

คณะที่เปิดรับ  :   

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 
เง่ือนไขการรับทุน  : 

 

 

 

 

ถา้ไมม่ผีล HSK 4 (220 คะแนน) นักเรยีนตอ้งเรยีนภาษาจนี 1 ปี ราคา CNY 12,000 หรอื 60,000 บาท 

นกัเรยีนจะไดร้บัทนุเรยีนฟร ีปรญิญาตร ี4 ปี (นักเรยีนจะตอ้งสอบผา่นทกุวชิา 60% ขึน้ไป) 

คา่หอพัก (หอ้งคู)่ ปีละ :  ￥9,000 หรอื 45,000 บาท     หอ้งสามคน :  ￥3,000 – ￥5,000 

 

 

 

 



5. Nanjing Xiaozhuang University ( NXU ) 

  Nanjing Xiaozhuang University  เป็นมหาวิทยาลยัระดบัปริญญาตรี  ในเมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู  

ซ่ึงก่อตั้งข้ึนตั้งแต่เม่ือปี ค.ศ.1927   เปิดสอนสาขาวิชาเอก 56 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การศึกษา

วรรณคดีประวติัศาสตร์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์การจดัการ  มีนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีเต็มเวลามากกว่า 

18,000 คนใน 9 สาขาวิชา ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ปัจจุบนัโรงเรียนมีคณาจารย ์1,265 คน และผูเ้ช่ียวชาญ 

460 คน   มหาวิทยาลยัประกอบดว้ย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ปัจจุบนัน้ีมหาวิทยาลยัประกอบดว้ย 3 วิทยาเขต คือ Fangshan , Mochou and Xiaozhuang   
ส าหรับวิทยาเขตหลกัคือ Fangshan  ซ่ึงตั้งอยูใ่กลส้ถานีรถไฟฟ้า CPU 
 

 

 

 

 

 

 

 

❖ ปริญญาตรี ภาคภาษาจีน  :  ระยะเวลาเรียน 4 ปี 

กรณไีม่มี HSK 4  นกัศึกษาจะตอ้งเขา้เรียนหลกัสูตรภาษาจีนเป็นเวลา 1 ปี  (Foundation Language program)   

❖ คณะที่เปิดรับ  :  

Chinese Language and Literature  

❖ เง่ือนไขการรับทุน  : 

 

 

 

 

 

คา่เรยีนหลกัสตูรภาษาจนี  1 ปี รวมคา่หอพกัปีแรก ราคา CNY 6,000 หรอื 30,000 บาท 

นกัศกึษาจะไดร้บัทนุเรยีนฟร ีปรญิญาตร ี4 ปี (นักศกึษาตอ้งสอบผา่นทกุวชิา 60% ขึน้ไป) 

คา่หอพัก (หอ้งคู)่ ปีละ :  ￥4,800 หรอื 21,600 บาท    

 

 

 

 


