
Beijing Foreign Studies University :  
BFSU 

Beijing Foreign Studies University เป็นวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งแรกที่ก่อ
ตั้งโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นกองพลรัสเซีย ภายใต้
การนําของกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงหลังจากปี 2523 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
มหาวิทยาลัยการศึกษาต่อต่างประเทศปักกิ่งในปี 2537 

Beijing Foreign Studies University เปิดสอนวิชาเอกระดับปริญญาตรี 121 วิชา
โดย 44 วิชาเป็นวิชาเอกเดียวในประเทศ ปัจจุบันโรงเรียนมีสาขาวิชาหลักในประเทศ 4 
สาขา หลักสูตรระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร (ภาษาและวรรณคดีต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์การจัดการและวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรปริญญาโท 11 หลักสูตร
แรก 8 หลักสูตรมืออาชีพระดับปริญญาโท (การเงิน, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การ
ศึกษานานาชาติจีน, การแปล, วารสารศาสตร์และการสื่อสาร, กฎหมาย, การบัญชี, 
MBA) วรรณคดีเศรษฐศาสตร์การจัดการกฎหมายการศึกษาและประวัติศาสตร์เป็น
หกวิชาของมหาวิทยาลัย 

ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 5,600 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากว่า 
3,100 คน (ปริญญาโทและปริญญาเอก) และนักศึกษาต่างชาติกว่า 1,600 คน



คู่มือการรับนักศึกษาต่างชาติของ
มหาวิทยาลัยปักกิ่งต่างประเทศ 
ปี 2021

รายละเอียดโรงเรียน 
        ชื่อภาษาจีนของโรงเรียนคือ Beijing Foreign Studies University : BFSU หรือเรียกอีก
ชื่อว่า Beiwai เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยคือ http://www.bfsu.edu.cn สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 2/19 ถนน West Third Ring North Road เขต Haidian กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชน
จีนรหัสไปรษณีย์คือ 100089  
         Beijing Foreign Studies University เป็นวิทยาลัยการเรียนรู้ระดับสูงแบบเต็มเวลาที่
ดําเนินการโดยรัฐและอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการโดยตรง มหาลัยจะออกประกาศนียบัตรให้
กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดการสําเร็จการศึกษาของวิชาเอกภายในจํานวนปีที่
กําหนด ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องมหาลัยจะออกใบรับรองการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาทั่วไป สําหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับปริญญาที่สําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด
โรงเรียนจะออกใบรับรองจริงให้ 
         โรงเรียนรับสมัครนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นสายศิลป์ หรือสายวิทย์ 

ภาคการศึกษา 
แต่ละปีการศึกษาของ Beijing Foreign Studies University จะแบ่งออกเป็นภาคการศึกษาฤดู
ใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง โดยทั่วไปภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายนถึง
มกราคมของปีถัดไป และภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
กรกฎาคมวันที่ที่ระบุจะเป็นไปตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย



รายละเอียดโครงการ 
1. โครงการการศึกษา 
(1) โครงการระดับปริญญาตรี 
       โดยปกติเเล้วใช้เวลาเรียน 4 ปีหลังจากเสร็จสิ้นเนื้อหาการสอนที่ระบุไว้ในแผนการสอน และผ่าน
การทําวิทยานิพนธ์เพื่อสําเร็จการศึกษาเเล้วคุณจะได้รับใบรับรองการสําเร็จการศึกษา ผู้ที่มี
คุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดสําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับใบรับรองปริญญา 

(2) หลักสูตรปริญญาโท 
       ระยะเวลาการศึกษาคือ 2 หรือ 3 ปีขึ้นอยู่กับสาขาวิชา หลังจากกรอกหน่วยกิตจบ
วิทยานิพนธ์และผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์คุณจะได้รับใบรับรองการสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

(3) หลักสูตรปริญญาเอก 
       ระยะเวลาการศึกษาคือ 3 ปี กรอกหน่วยกิตรับผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทําวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอกและผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์เพื่อรับประกาศนียบัตรและปริญญาเอก 

2. รายการที่ไม่ใช่วิชาการ 
(1) โครงการเตรียมความพร้อม 
        ระยะเวลาเรียน 0.5 ถึง 1 ปี ผู้ที่ทําผลงานได้ดีสอบผ่านและมีคะแนนการทดสอบที่ยอดเยี่ยมใน
ระหว่างการศึกษาสามารถแนะนําไปเข้าเรียนในสาขาวิชาเอกระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องของมหา
ลัยของเรา 

(2) โครงการ General Scholar 
        ระยะเวลาในการเรียนคือ 0.5 ถึง 1 ปี และคุณสามารถยื่นขอขยายเวลาการศึกษาที่เหมาะสม
ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ปฏิบัติตามระเบียบการเรียนภาษาจีนหรือหลักสูตรวิชาชีพอื่น ๆ ผู้ที่สําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาการศึกษา และสอบผ่านสามารถรับใบรับรองการสําเร็จการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศปักกิ่ง 

(3) โปรแกรม Advanced Scholar 
        ระยะเวลาในการเรียนคือ 0.5 ถึง 1 ปีและคุณสามารถยื่นขอขยายเวลาการศึกษาที่เหมาะสมได้
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ปฏิบัติตามระเบียบการเรียนภาษาจีนหรือหลักสูตรวิชาชีพอื่น ๆ ผู้ที่สําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาการศึกษา และสอบผ่านสามารถรับใบรับรองการสําเร็จการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศปักกิ่ง 

(4) โครงการทุนการศึกษาระยะสั้น (ในช่วงวันหยุดฤดูหนาวและฤดูร้อน) 
ระยะเวลาการศึกษาอยู่ในช่วง 1 ถึง 8 สัปดาห์และสามารถรับใบรับรองการศึกษาที่ Beijing 
Foreign Studies University ได้เมื่อสิ้นสุดการศึกษา



คุณสมบัติ 
        1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
        2. ไม่มีสัญชาติจีน และถือหนังสือเดินทางธรรมดาที่ยังไม่หมดอายุ 
        3. ตามประกาศฉบับที่ 12 [2020] ของกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีน
มหาวิทยาลัยของเราได้จัดทําข้อบังคับเพิ่มเติมดังต่อไปนี้สําหรับการรับใบสมัครจากนักศึกษา
ต่างชาติในระดับปริญญาตรี: 

(1) ตามกฎหมายสัญชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนหากบิดามารดาทั้งสองหรือฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งเป็นคนจีนและตั้งถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศและบุคคลนั้นมีสัญชาติต่างประเทศตั้งแต่แรกเกิด
เขาจะไม่มีสัญชาติจีน ผู้สมัครที่สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของโรงเรียนในฐานะนักเรียน
ต่างชาติไม่เพียง แต่จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติอื่น ๆ ของโรงเรียนของเราเท่านั้น 
แต่ยังต้องถือหนังสือเดินทางต่างประเทศที่ถูกต้องหรือใบรับรองสัญชาติเป็นเวลามากกว่า 6 ปี 
(รวม) และ 6 ปีล่าสุด (ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) ไม่กี่วันที่ผ่านมา) อาศัยอยู่จริงในต่างประเทศ 
(การพํานักจริงในต่างประเทศเป็นเวลา 9 เดือนในหนึ่งปีสามารถคํานวณได้เป็นหนึ่งปีขึ้นอยู่กับ
ลายเซ็นการเข้าออก) 
(2) ผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินใหญ่ของมาตุภูมิ (แผ่นดินใหญ่) ฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวันที่อพยพเข้า
มาและได้รับสัญชาติต่างประเทศจะสมัครเป็นนักเรียนต่างชาติเพื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี
ของโรงเรียนของเราข้อกําหนดจะเหมือนกับข้างต้น 

        4. สุขภาพร่างกายและจิตใจมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดการตรวจสุขภาพสําหรับวีซ่า
หรือใบอนุญาต มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดการตรวจสุขภาพของมหาลัยและสามารถรับ
ประกันการศึกษาและชีวิตตามปกติในระหว่างที่คุณอยู่ในประเทศจีน 
         5. ปฏิบัติตามกฎหมายจีนและกฎระเบียบของมหาลัยและเคารพขนบธรรมเนียมและนิสัย
ของคนจีน



ค่าเล่าเรียน

ระดับปริญญาตรี

Bachelor’s degree 

คณะภาษาจีน 
- ด้านอักษรจีน 
- ด้านการเเปลภาษาจีน 
คณะบริหาร 
1. ธุรกิจระหว่างประเทศ 
2. การเงินระหว่างประเทศ 
3. การตลาดระหว่างประเทศ 
4. การวิจัยธุรกิจของจีน 
5. อีคอมเมิร์ซ 
6. เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ 
- (เรียนเป็นภาษาอังกฤษ) 
- (เรียนเป็นภาษาจีน) 
สาขาอื่นๆ 
- วารสารศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ & จีน) 
- การสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ & จีน) 
- คณะภาษาเยอรมัน 
1. วรรณคดีเยอรมัน 
2. ภาษาศาสตร์เยอรมัน 
3. การศึกษาการแปล 
4. การวิจัยข้ามวัฒนธรรม 
5. การทูตเยอรมัน 
6. เศรษฐกิจเยอรมัน 

¥26,000 / ปี 
¥28,000 / ปี 

¥39,900 / ปี 
¥34,900 / ปี 
¥26,000 / ปี



      คุณสมบัติที่จําเป็น 
  1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยผลการเรียนดี 
  2. ความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า 
    (สําหรับผู้สมัครที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา) 
  3. ได้คะแนน 180 ขึ้นไปใน HSK ระดับ 5 

วัสดุที่จําเป็นสําหรับการใช้งาน 
1. แบบฟอร์มใบสมัคร 
2. สําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง 
3. รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง 3 รูปล่าสุด 
4. เอกสารอนุญาตจากผู้ปกครอง 
5. สําเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองหรือสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
6. หลักฐานความสามารถภาษาจีน 
7. ใบรับรองก่อนสําเร็จการศึกษา (สําเนาหากภาษาที่ใช้ไม่ใช่ภาษาจีนหรืออังกฤษ

ต้องส่งคําแปลภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษพร้อมกัน) 
8. สําเนาใบรับรองก่อนสําเร็จการศึกษา (หากภาษาไม่ใช่ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ

ต้องส่งคําแปลภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษพร้อมกัน) 
9. จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (จากครู) 
10. ประวัติย่อ (มากกว่า 800 คําเขียนเป็นภาษาจีน) 
11. และแผนการฝึก (1500 คําขึ้นไปในภาษาจีน) 
12. หน้าวีซ่า (สําหรับนักเรียนที่เรียนในมหาวิทยาลัยของจีน) 
13. ค่าสมัคร 800 หยวน

- คณะภาษาอังกฤษ 
1. ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
2. วรรณคดีอังกฤษ 
3. สังคมและวัฒนธรรมศึกษา 
4. การเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
- คณะภาษาและวรรณคดีจีน (วิชาเอกภาษาจีน) 
* 1 หยวน ≈ 5 บาท



ระดับปริญญาโท

Master’s degree 

คณะบริหาร 
1. ธุรกิจระหว่างประเทศ 
2. การเงินระหว่างประเทศ 
3. การตลาดระหว่างประเทศ 
4. การวิจัยธุรกิจของจีน 
5. อีคอมเมิร์ซ 
6. เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ 
- (เรียนเป็นภาษาอังกฤษ) 
- (เรียนเป็นภาษาจีน) 

คณะกฎหมาย [2 ปี] 
ภาษาอังกฤษ 
1. กฎหมายระหว่างประเทศ 
(กฎหมายการค้าของจีนและกฎหมายธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ) 
ภาษาจีน 
1. ทฤษฎีกฎหมาย 
2. รัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง 
3. กฎหมายอาญา 
4. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
5. กฎหมายระหว่างประเทศ (ทิศทางของกฎหมายธุรกรรมการค้าระหว่าง
ประเทศ) 
6. กฎหมายระหว่างประเทศ (International Entertainment and Sports Law) 
7. กฎหมายระหว่างประเทศ (การต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศและการต่อ
ต้านการหลีกเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ และการจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศ) 

สาขาอื่นๆ 
- หลักสูตรปริญญาโทด้านการแปลภาษาสเปน [2 ปี] 
- วารสารศาสตร์ (International Journalism) [3 ปี] 
- การสื่อสาร (International Communication) [3 ปี] 
- วารสารศาสตร์ (การสื่อสารข่าวต่างประเทศ) [2 ปี] 
- ข่าวสารและการสื่อสาร (ข่าวสารและการสื่อสาร) [2 ปี]

¥45,000 / ปี 
¥50,000 / ปี 

¥64,000 / ปี 

¥30,000 / ปี

* 1 หยวน ≈ 5 บาท



- ภาษาศาสตร์ต่างประเทศและภาษาศาสตร์ประยุกต์ [3 ปี] 
1. ภาษาศาสตร์เชิงทฤษฎี 
2. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
3. การเปรียบเทียบและการแปลภาษาอังกฤษ - จีน 
4. การวิจัยนโยบายและการวางแผนภาษา 
5. การศึกษาภาษาต่างประเทศ 
6. ภาษาศาสตร์คอร์ปัส 

- โครงการนักศึกษานานาชาติของสถาบันการแปลขั้นสูง 
1. Chinese-English Conference Interpretation (MTI) [2 ปี] 
2. การตีความและการแปลภาษาจีน - อังกฤษ (MTI) [2 ปี] 
3. การแปลหลายภาษา [3 ปี] 
4. การตีความพร้อมกันระหว่างภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (MTI) [3 ปี] 

- สถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ [3 ปี] 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
2. ทฤษฎีการเมือง 
3. ระบบการเมืองจีนและต่างประเทศ 
4. การทูต 

- คณะภาษาอังกฤษ [3 ปี] 
ภาษาอังกฤษ  
1. ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
2. วรรณคดีอังกฤษและอเมริกา 
3. อเมริกันศึกษา 
4. อังกฤษศึกษา 
5. ออสเตรเลียศึกษา 
6. ไอริชศึกษา 
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
1. การตีความภาษาอังกฤษ 
2. การแปลภาษาอังกฤษ  

- คณะภาษาและวรรณคดีจีน 
1. การศึกษานานาชาติของจีน 
2. ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
3. ภาษาจีนและปรัชญา 
4. วรรณคดีจีนโบราณ 
5. วรรณคดีเปรียบเทียบและวรรณกรรมโลก 
6. วรรณกรรมและศิลปะ 
7. วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย 



      คุณสมบัติที่จําเป็น 
1. ต้องมีวุฒิปริญญาตรี  
2. ใบรับรอง HSK6 (สูงกว่า 180 คะแนน)  
3. ผลการสอบผ่าน 

วัสดุที่จําเป็นสําหรับการใช้งาน 
1. แบบฟอร์มใบสมัคร 
2. สําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง 
3. รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง 3 รูปล่าสุด 
4. เอกสารอนุญาตจากผู้ปกครอง  
5. สําเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองหรือสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
6. หลักฐานความสามารถภาษาจีน: ใบรับรองผลการเรียน HSK6 
7. สําเนาใบรับรองผลการเรียนของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หากภาษาไม่ใช่ภาษา

จีนหรือภาษาอังกฤษต้องส่งคําแปลภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษพร้อมกัน) 
8. ใบรับรองปริญญาตรีหรือใบรับรองก่อนสําเร็จการศึกษา (สําเนาหากภาษาที่ใช้

ไม่ใช่ภาษาจีนหรืออังกฤษต้องส่งคําแปลภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษพร้อมกัน) 
9. จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปหรือตําแหน่งที่เทียบเท่า) 
10. ประวัติย่อ (มากกว่า 800 คําเขียนเป็นภาษาจีนหรือสเปน) 
11. และแผนการฝึก (1500 คําขึ้นไปในภาษาจีนหรือสเปน) 
12. หน้าวีซ่า (สําหรับนักเรียนที่เรียนในมหาวิทยาลัยของจีน) 
13. ใบรับรองการลงทะเบียน 
14. ใบรับรองการโอนหรือใบรับรองการถอน 
15. จดหมายแนะนําและใบรับรองผลการเรียนของมหาวิทยาลัยปัจจุบัน  
16. ค่าสมัคร 800 หยวน



ระดับปริญญาเอก

Master’s degree 

ทุกสาขา [3 ปี]                                                    ¥34,000 / ปี 

- การสื่อสารระหว่างประเทศ 
ภาคภาษาอังกฤษและจีน 
1. การสื่อสารและการจัดการข้ามวัฒนธรรม 
2. งานวิจัยสิ่งพิมพ์ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
3. การสื่อสารทางการเมือง 
ภาคภาษาจีน 
1. การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
2. ข่าวต่างประเทศทุกสื่อ (ประวัติศาสตร์จีนของการสื่อสารข่าวต่าง
ประเทศ) 

- ภาษาศาสตร์ต่างประเทศและภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
1. การศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
2. ภาษาศาสตร์การทํางานของระบบ 
3. ภาษาศาสตร์ 
4. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
5. การศึกษาการแปล 

- คณะกฎหมาย 
ภาษาอังกฤษ 
1. กฎหมายระหว่างประเทศและการกํากับดูแลภูมิภาค (ระบบกฎหมาย
ระหว่างประเทศและระบบกฎหมายในภูมิภาค) 
ภาษาจีน 
1. กฎหมายระหว่างประเทศและการปกครองส่วนภูมิภาค (ระบบกฎหมาย
ระหว่างประเทศและระบบกฎหมายระดับภูมิภาค) 

- สถาบันการแปลขั้นสูง 
1. การวิจัยการสื่อความหมาย 
2. การศึกษาการแปล 

- สถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภูมิภาคศึกษา



- คณะภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
1. วรรณคดีอังกฤษและอเมริกา 
2. ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
3. อเมริกันและยุโรปศึกษา 
ภาษาอังกฤษและจีน 
1. การแปลภาษา (ต้องมีความสามารถทางภาษาจีน) 

- คณะภาษาและวรรณคดีจีน 
1. วรรณคดีเปรียบเทียบและการศึกษาระหว่างวัฒนธรรม 
2. การศึกษานานาชาติของจีน 
3. นโยบายและการวางแผนภาษา

      คุณสมบัติที่จําเป็น 
1. ต้องมีวุฒิปริญญาโท 
2. ใบรับรอง HSK6 (สูงกว่า 210 คะแนน)  
3. ผลการสอบผ่าน 
4. IELTS 6.5 หรือเทียบเท่า 

วัสดุที่จําเป็นสําหรับการใช้งาน 
1. แบบฟอร์มใบสมัคร 
2. สําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง 
3. รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง 3 รูปล่าสุด 
4. เอกสารอนุญาตจากผู้ปกครอง  
5. สําเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองหรือสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
6. หลักฐานความสามารถภาษาจีน: ใบรับรองผลการเรียน HSK6 
7. สําเนาใบรับรองผลการเรียนของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หากภาษาไม่ใช่ภาษา

จีนหรือภาษาอังกฤษต้องส่งคําแปลภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษพร้อมกัน) 
8. ใบรับรองปริญญาตรีหรือใบรับรองก่อนสําเร็จการศึกษา (สําเนาหากภาษาที่ใช้

ไม่ใช่ภาษาจีนหรืออังกฤษต้องส่งคําแปลภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษพร้อมกัน) 
9. จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปหรือตําแหน่งที่เทียบเท่า)



10.   ประวัติย่อ (มากกว่า 800 คําเขียนเป็นภาษาจีนหรือสเปน) 
11.   และแผนการฝึก (1500 คําขึ้นไปในภาษาจีนหรือสเปน) 
12.   หน้าวีซ่า (สําหรับนักเรียนที่เรียนในมหาวิทยาลัยของจีน) 
13.   ใบรับรองการลงทะเบียน 
14.   ใบรับรองการโอนหรือใบรับรองการถอน 
15.   จดหมายแนะนําและใบรับรองผลการเรียนของมหาวิทยาลัยปัจจุบัน  
16.   ค่าสมัคร 800 หยวน

ตารางค่าเล่าเรียน



เกี่ยวกับประกันสุขภาพ 
        นักเรียนต่างชาติต้องซื้อประกันแบบครอบคลุมสําหรับกลุ่มที่โรงเรียนกําหนด สําหรับผู้ที่ไม่ซื้อ
ประกันตามที่กําหนดโรงเรียนของเราจะไม่ดําเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียน 
สามารถซื้อประกันได้ก่อนลงทะเบียนหรือในวันลงทะเบียน มาตรฐานคือ : RMB 400 / ครึ่งปี เเละ 
800 หยวน / ปี 

เกี่ยวกับที่พัก 
        เนื่องจากมีจํานวนเตียงที่จํากัดในหอพักนักเรียนจึงไม่รับจองห้องพักสําหรับภาคการศึกษา
แรกทางโรงเรียนให้การสนับสนุนที่จําเป็นสําหรับนักเรียนใหม่ที่ต้องการใช้หอพักประเภทห้องขึ้นอยู่
กับการจัดชุดเครื่องแบบของโรงเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของการรับเข้าหอพักนักเรียน

เพิ่มเติม

ประเภทห้อง ราคา
ราคาลด 

(สําหรับคนที่ชําระครั้ง
เดียวตามภาคการเรียน)

อื่นๆ

ห้องเดี่ยว (ตึกขาวฝั่งตะวันตก) 80 หยวน / วัน 60 หยวน / วัน ห้องนํ้ารวม

ห้องเดี่ยว (ตึกขาวฝั่งตะวันตก) 90 หยวน / วัน 70 หยวน / วัน ห้องนํ้าส่วนตัว

ห้องเดี่ยว (ตึกอพาร์ตเมนต์
นักเรียนต่างชาติฝั่งตะวันออก)

90 หยวน / วัน 70 หยวน / วัน ห้องนํ้ารวม

ห้องเดี่ยว (ตึกอพาร์ตเมนต์
นักเรียนต่างชาติฝั่งตะวันออก)

110 หยวน / วัน 90 หยวน / วัน ห้องนํ้าส่วนตัว

ห้องคู่ 50 หยวน / วัน 40 หยวน / วัน ห้องนํ้ารวม

ห้องคู่ (ตึกฝั่งตะวันออกชั้น 1) 35 หยวน / วัน 30 หยวน / วัน ห้องนํ้ารวม

ห้อง 3 คน (ตึกฝั่งตะวันออกชั้น 1) 30 หยวน / วัน 25 หยวน / วัน ห้องนํ้ารวม

ห้อง 4 คน  
(อพาร์ตเมนต์นักเรียนต่างชาติ)

80 หยวน / วัน 60 หยวน / วัน ห้องนํ้าส่วนตัว

ห้องคู่  
(อพาร์ตเมนต์นักเรียนต่างชาติ)

140 หยวน / วัน 120 หยวน / วัน ห้องนํ้าส่วนตัว



* ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
เเต่ละปีการศึกษาของมหาลัย ซึ่งขอให้ผู้ปกครองติดต่อ
สอบถามทางเราเพื่อความมั่นใจในการตัดสินใจขอบคุณค่ะ 

( ช่องทางการติดต่ออยู่หน้าสุดท้าย )








