
โครงการมอบทุนเรียนฟรีเตม็จ านวนของประเทศจีน 
 

หลกัการและเหตุผล 
  ดว้ยในปัจจุบนัน้ีภาษาจีนเป็นภาษาท่ีคนมีความตอ้งการเรียนรู้มากข้ึน  ประกอบกบัประเทศจีน
ไดใ้หค้วามส าคญักบัชาวต่างชาติ  จึงไดมี้การมอบทุนเรียนฟรีระดบัปริญญาตรีและโท ของมหาวทิยาลยั
ในเมืองหนานจิง มณฑลเจียงซูให้แก่นักเรียนต่างชาติ  โดยนักเรียนไม่ตอ้งใชทุ้นคืนใดๆ ทั้งส้ิน  ทาง
บริษทัฯไดเ้ล็งเห็นว่า น่ีคือโอกาสท่ีดีท่ีนักเรียนไทยท่ีจะไดไ้ปศึกษาต่อท่ีประเทศจีน ทางบริษทัฯจึงเขา้
ร่วมโครงการมอบทุนเรียนฟรีเต็มจ  านวนกบัประเทศจีน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
รายละเอยีดทุน   

โดยนักเรียนไม่จ าเป็นต้องใช้ทุนคืนให้แก่ทางมหาวทิยาลยั  
  1.   นักเรียนจะไดทุ้นเรียนในระดับภาษาจีน (Chinese Foundation Course) แต่จะมีการให้ทุน
เพียงบางมหาวทิยาลยั (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในแต่ละมหาวทิยาลยั) ในการเรียนภาษาจีนน้ีนกัเรียน
ตอ้งสอบผ่านใหไ้ดม้ากกวา่ 65 %  
 2.   นกัเรียนจะไดรั้บทุนเรียนต่อระดบัปริญญาตรีต่อเน่ืองทุกปี เป็นระยะเวลา 4 ปี  โดยนกัเรียน
ตอ้งมีผลการ เรียนรายวชิาไม่ต ่ากวา่ 60% หรือ 65 %  (เง่ือนไขข้ึนอยู่กบัมหาวทิยาลยัท่ีเลือกเรียน)  
รายละเอยีดค่าโครงการฯ 

1. นกัเรียนตอ้งช าระค่าโครงการฯ เป็นเงินจ านวน 89,000 บาท เพียงคร้ังเดียว ทั้งน้ีไม่รวมค่า 
หอพกั  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั ค่าธรรมเนียมวซ่ีา และค่าตัว๋เคร่ืองบิน 

2. นกัเรียนจะไดรั้บสิทธ์ิฟรี รถรับท่ีสนามบินเม่ือเดินทางไปถึงคร้ังแรก  
3. มีเจา้หนา้ท่ีดูแลท่ีประเทศจีนตลอดระยะเวลาโครงการฯ 

คณุสมบตัินักเรียนที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ 
1. นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงก าลงัจะส าเร็จการศึกษาในเดือน 

มีนาคม 2563 หรือส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แลว้  
2. นกัเรียนตอ้งมีผลการเรียนเฉล่ีย (G.P.A) ไม่ต ่ากวา่ 2.5  
3. นกัเรียนตอ้งเป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
4. นกัเรียนไม่จ  าเป็นตอ้งมีพ้ืนฐานภาษาจีน ก็สามารถเขา้ร่วมโครงการฯได ้
5.  ถา้นกัเรียนมีผลภาษาจีน (HSK) อยู่ท่ีระดบั 4 หรือ สูงกวา่ สามารถเขา้เรียนต่อปริญญาตรีปี 1 

ได้เลย โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนภาษาจีนเพ่ิมอีก (ยกเวน้บางมหาวิทยาลยัท่ีต้องการให้นักเรียนเขา้เรียน
ตั้งแต่ระดบั Chinese Foundation Course)   

รายละเอยีดมหาวทิยาลยัที่ให้ทุนระดบัปริญญาตรีมีรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้ 
** มหาวทิยาลยั และคณะอาจจะมีการเปลีย่นแปลง กรุณาสอบถามเพิม่เติม 
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1. Nanjing University of Finance and Economics 
  มหาวิทยาลยัของรัฐบาลจีน ในเมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู  เป็นมหาวิทยาลยัท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของ
ประเทศจีน  โดยมีสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เป็นสาขาวิชาหลกั    พ้ืนท่ีของมหาวิทยลยัน้ีมี
ทั้งหมดประมาณ 1,252 ไร่  โดยมีนักษึกษาปริญญาตรีประมาณ 15,000 คน และ นักศึกษาปริญญาโทมี
จ  านวน 2,000 คน  มีนกัเรียนต่างชาติ และนกัเรียนไทยจ านวนหน่ึงท่ีก  าลงัศึกษาอยูท่ี่มหาวิทยาลยัน้ี  

 

 
 

 

 

 

 ปริญญาตรี ภาคภาษาจนี  :  ระยะเวลาเรียน 4 ปี 

นกัเรียนจะตอ้งเขา้เรียนหลกัสูตรภาษาจีนเป็นเวลา 1 ปี  (Foundation Language program)                         
(No Direct Bachelors Entry) 

 คณะที่เปิดรับ  :    

Visual Designing International Economics and Business  E-Commerce 

Management   Computer Science and Technology         Advertising 

Accounting  Human Resource Management    Marketing 

Finance   Logistics Management     English  

Tourist   Software Engineering    French 

 

 เง่ือนไขการรับทุน  : 

 

 

 

 

 

คา่เรยีนหลกัสตูรภาษาจนี  1 ปี  ราคา CNY11,000 หรอื 49,500 บาท  

นกัเรยีนจะไดร้บัทนุเรยีนฟรปีรญิญาตร ี4 ปี (ทัง้น้ี นักเรยีนจะตอ้งสอบผ่านทุกวชิา 65% ขึน้ไป) 

ปกตคิา่หอพัก (หอ้งคู)่ ปีละ :  ￥4,000  หรอื 18,000 บาท 

 

 

 

 
        :  WEC Edeucation          :  wec_pu                       : 02-136-6460 

      www.weceducation.com         info@weceducation.com                   098-270-7665
  

 

 

  

http://www.weceducation.com/
mailto:info@weceducation.com


2. China Pharmaceutical University  

  มหาวิทยาลยัน้ีก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ.2479  เป็นหน่ึงในมหาวิทาลยัท่ีส าคญัของประเทศจีนโดยมีเภสัช
ศาสตร์เป็นเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัน้ีมีจ  านวนนักศึกษาทั้งหมด 15,449 คน โดยมีก  าลงั
ศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 11,749 คน ก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาโทจ านวน 3,491 คน มหาวิทยลยัมา
ทั้งหมด 12 คณะ เช่น เภสชัศาสตร์, เภสชัภณัฑ,์ สมุนไพรจีน  
 

 

 

 

 

 

 ปริญญาตรี ภาคภาษาจนี  :  ระยะเวลาเรียน 4 ปี                                                                     
นกัเรียนจะตอ้งเขา้เรียนหลกัสูตรภาษาจีนเป็นเวลา 1 ปี  (Foundation Language program) 

 คณะที่เปิดรับ  :                

Marketing             Economics            Bioengineering           Medicinal Chemistry 
Bio-pharmacy             Clinical Pharmacy        Biotechnology    Environmental Science 

Pharmaceutical Administration                        Pharmacy                   Food Quality and Safety 

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 

 ปริญญาตรี ภาคภาษาองักฤษ  :  ตอ้งใชผ้ล IELTS = 6.5 

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

 เง่ือนไขการรับทุน  : 

 

 

 

เรยีนหลกัสตูรภาษาจนี ฟร ี 1 ปี   

นกัเรยีนจะไดร้บัทุนเรยีนฟร ีปรญิญาตร ี4 ปี (นักเรยีนจะตอ้งสอบผ่านทกุวชิา 60% ขึน้ไป) 

คา่หอพัก (หอ้งคู)่ ปีละ :  XWM Campus = ￥7,800 หรอื 35,100 บาท และ 

Jiangning Campus = ￥6,000 -￥7,200  หรอื  27,000 – 32,400 บาท  (ราคาขึน้อยูก่ับประเภทหอพัก) 
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3. Yancheng Institute of Technology 

  มหาวิทยา 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 มีนักศึกษาจ านวน 15,000 คน มีหลกัสูตรถึง 39 หลกัสูตรใน 14 คณะวิชา และมีท่ีตั้ งอยู่ท่ี
เมืองหยานเฉิงซ่ึงเป็นเมืองชายฝ่ังทะเล เป็นสถาบนัท่ีมีความร่มร่ืน มีห้องสมุดท่ีมีหนังสือมากกว่า 1,156,900 
เล่ม และยงัเป็นสมาชิกวารสารและหนังสือพิมพ์มากกว่า 1,500 ฉบับทั้งภาษาจีนและภาษาต่างประเทศ 
สินทรัพยถ์าวรมีมูลค่าประมาณ 520 ลา้นหยวน  

 

 

 

 

 

 ปริญญาตรี ภาคภาษาจนี  :  ระยะเวลาเรียน 4 ปี 

นกัเรียนจะตอ้งเขา้เรียนหลกัสูตรภาษาจีนเป็นเวลา 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  : 

 

 

 

คา่เรยีนหลกัสตูรภาษาจนี  1 ปี  ราคา CNY11,000 หรอื 49,500 บาท   

นกัเรยีนจะไดร้บัทนุเรยีนฟร ีปรญิญาตร ี4 ปี (นักเรยีนจะตอ้งสอบผ่านทุกวชิา 60% ขึน้ไป) 

คา่หอพัก (หอ้งคู)่ ปีละ :  ￥3,000 หรอื 13,500 บาท    
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