Call for CSU full scholarship candidates 2019
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย Central South University (CSU) ประเทศจีน ประจาปี 2019
หมดเขตสมัครสัมภาษณ์ 21 เมษายน 2562
ขอเชิญนักศึกษา มจพ. สัญชาติไทย ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา และศิษย์เก่า มจพ. ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว
สมัครเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์รับทุนประเภท CSU Full scholarship เพื่อศึกษาต่อ
ณ มหาวิทยาลัย Central South University เมืองฉางชา ประเทศจีน http://en.csu.edu.cn/
ในระดับปริญญาโท (3 ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน
ในสาขา Civil engineering (จานวน 4 ทุน) และสาขา Railway Transportation (จานวน 4 ทุน)
CSU Full scholarships covers tuition, accommodation,
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medical insurance fees as well as a monthly stipend of 2500 RMB for master students.
Deadline 21 April 2019
กาหนดการสาคัญ
วันนี้ – 21 เมษายน 2562 ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ผ่าน QR-code หรือที่ https://goo.gl/K72vxQ
29 เมษายน 2562
วันสัมภาษณ์ทุน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี
เวลา 08.30 - 09.30 น.
- รายงานตัว พร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัครรับทุน
เพื่อรับบัตรคิวเข้าสัมภาษณ์ โปรดศึกษา “เอกสารประกอบการสมัครรับทุน” โดยละเอียด
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
- รับฟังการบรรยาย แนะนามหาวิทยาลัย CSU และข้อมูลทุน
- เริ่มการสัมภาษณ์ ตามลาดับคิว
สัปดาห์ที่ 2 ของ พ.ค.
แจ้งผลผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน
31 พฤษภาคม 2562
วันสุดท้ายยื่นเอกสารเพิ่มเติม เฉพาะผู้ที่ผา่ นการสัมภาษณ์
นักศึกษาผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผา่ น จะต้องยื่นเอกสารสมัครตามขั้นตอนทั่วไปของมหาวิทยาลัย Central
South University และกรอกฟอร์ม online ตามระเบียบของ CSU อีกครั้ง
พร้อมชาระค่ายื่นเอกสาร RMB 500 or USD 90
โดยเงื่อนไข และสิ่งที่ต้องดาเนินการจะแจ้งให้ทราบในลาดับต่อไป
หากยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน แม้ผ่านการสัมภาษณ์ ก็ถือว่าสละสิทธิ์ในการยืนยันเข้ารับทุน
เอกสารที่จะต้องใช้ยื่นเพื่อประกอบการสัมภาษณ์ในวันที่ 29 เมษายน 2562
**สงวนสิทธิ์ผู้ที่ลงชื่อสมัคร มารายงานตัวตามกาหนด และยื่นเอกสาร ข้อที่ 1. – 5. ครบถ้วน จะได้รับคิวเข้าสัมภาษณ์ก่อนเป็นกลุ่มแรก**
เอกสารข้อที่ 6. – 9. สามารถยื่นเพิ่มเติมภายหลังได้ อย่างไรก็ตามการมีเอกสารประกอบครบถ้วนมีผลอย่างมากต่อการพิจารณารับทุน

1. Application form กรอกใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
Download แบบฟอร์มที่นี่ https://goo.gl/wv64PH
2. A copy of Passport สาเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) หากไม่มีให้ใช้สาเนาบัตรประชาชนแทน
3. An Official Transcript
ทรานสคริปฉบับสมบูรณ์ สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว และฉบับกาลังศึกษาอยู่ สาหรับผู้ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา
4. Study Plan of no less than 800 words
แผนการศึกษา (แผนการทาวิทยานิพนธ์ หรือเขียนเรียงความแสดงวิสัยทัศน์แผนการเรียน รวมทั้งแนวทางงานวิจัยที่สนใจ)
5. Two letters of recommendation from professors with signature and detailed contact information
จดหมายรับรองความประพฤตินักศึกษาจากอาจารย์ผู้สอน หรืออาจาร์ที่ปรึกษา อย่างน้อย 2 ท่านๆ ละ 1 ฉบับ
Letters of recommendation คือจดหมายรับรองแนะนาตัวนักศึกษาเขียนโดยอาจารย์ทเี่ คยสอน หรืออาจารย์ที่ปรึกษาของ
นักศึกษาเอง ไม่มีแบบฟอร์มตายตัว มีตัวอย่างทั่วไปหาได้จาก google
6. Language proficiency certificates
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษอายุไม่เกิน 2 ปี : IELTS ไม่ต่ากว่า 6 และ TOEFL Internet-based ไม่ตากว่
่ า 85
หลักสูตรภาษาจีน ยื่นผลคะแนนภาษาจีนอายุไม่เกิน 2 ปี : HSK4 for Chinese-taught programs
หากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์/ผลหมดอายุ หรือมีผลภาษาจากสถาบันภาษาอื่นๆ แนะนาให้ลองยื่นเอกสารเพื่อพิจารณา

7. Highest diploma or Pre-graduation certificate issued by the school
- ประกาศนียบัตรสาเร็จการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ สาหรับผู้ที่รับปริญญาแล้ว
- หรือหนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษา สาหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่เข้ารับปริญญา
- หรือหนังสือรับรองว่าจะสาเร็จการศึกษา/หนังสือรับรองคะแนนเฉลี่ยเพื่อขอรับทุนการศึกษา สาหรับผู้ที่ยังศึกษาชั้นปีสุดท้าย
(ขอได้ที่งานทะเบียน แบบฟอร์มคาร้องขอเอกสารการศึกษา http://acdserv.kmutnb.ac.th/downloads-for-students)
8. Non-criminal record with an official stamp
หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม ดูวิธีการขอเอกสารที่นี่ http://pcscenter.sb.police.go.th/ourservice.php หากได้รับ
เอกสารไม่ทันกาหนดให้สาเนาใบนัดรับเอกสารมายื่นแทนก่อน เนื่องจากสามารถยื่นเพิ่มเติมภายหลังได้ อย่างไรก็ตามเอกสารนี้ใช้
เวลาในการยื่นขอเอกสารประมาณ 45 วัน จึงควรยื่นขอเอกสารไว้ก่อนสาหรับผู้ที่คาดว่าจะผ่านการคัดเลือก เพื่อให้ทันกาหนดวัน
สุดท้ายยื่นเอกสารเพิ่มเติมสาหรับผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์
9. Physical Examination Record for Foreigner. (Photocopy) and copies of blood test reports and reports of
ECG and X-ray of chest (within 6 months’ validity)
จัดพิมพ์แบบฟอร์มนี้ออกมากแล้วนาไปตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลที่เชื่อถือได้ โดยตรวจร่างกายตามรายการที่แจ้งในแบบฟอร์ม
และให้สถานพยาบาลลงนาม/ประทับรับรองเอกสารในแบบฟอร์ม Download แบบฟอร์มที่นี่
http://en.csu.edu.cn/Physical_Examination_Record.pdf
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
- ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ International Cooperation Centre (ICC), Office of the President, KMUTNB
Room 1018, 10th Floor, Anekprasong Building
- โทร 02-555-2000 ต่อ 1026, 1023, 1024
- ศึกษาเงื่อนไขทุน Full scholarship เพิ่มเติมได้ที่ http://en.csu.edu.cn/info/1039/1913.htm

