
 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา งานวิเทศสัมพันธ์  โทร. ๐๕๓ ๙๒๑๔๔๔ ต่อ ๑๐๐๑ 
ท่ี  ศธ ๐๕๘๓.๐๘ (วท)/ว๐๕๐                       วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจ าประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   คณบดีทุกคณะ/ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจ า
ประเทศไทย ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก แก่นักศึกษา และบุคลากร มทร.ล้านนา 
ดังนี้ 

๑. ทุนการศึกษา 2019 Taiwan ICDF International Higher Education Scholarship Program 
ท้ังนี้ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามท่ีระบุไว้ตามเอกสารแนบ ภายในวันท่ี ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๖๒   

๒. ทุนเรียนภาษาจีน  ประจ าปี  ๒๕๖๒ (2019 Huayu Enrichment Scholarship(HES) For 
Thailand Students) ท้ังนี้ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามท่ีระบุไว้ตามเอกสารแนบ 
ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒  
 ๓. ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจ าปี ๒๕๖๒  (2019 Taiwan Scholarship Program Directions for 
Thai Students) ท้ังนี้ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามท่ีระบุไว้ตามเอกสารแนบ 
ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  
 ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาดังกล่าว พร้อมท้ัง
ได้แนบรายละเอียดมาพร้อมด้วยนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดทุน ได้ท่ี Facebook: Oir Rmutl  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์                 
                                                

                                                  
 (นางสุภรพรรณ คนเฉียบ) 

                                                                   หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 



ทุนการศึกษาจากศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจ าประเทศไทย 

1. 2019 Taiwan ICDF International Higher Education Scholarship Program 
- ทุนเต็มจ ำนวน ประกอบด้วย 
(1) ต๋ัวเครื่องบินไปและกลับ 
(2) หอพัก 
(3) ค่ำเทอม 
(4) ประกันสังคม 
(5) ค่ำหนังสือ 
(6) ค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน  
- ปริญญำตรี NTD 12,000 
- ปริญญำโท NTD 15,000  
- ปริญญำเอก NTD 17,000 

- รับสมัครถึง 15 มีนำคม 2019 

- เอกสำรรำยละเอียดทุน 
http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/8122816114422.pdf 

- เอกสำรกำรสมัคร 
http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12507&CtNode=30493&mp=2 

- ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/8122816111190.PDF 

1. สมัครกับทำงมหำวิทยำลัยท่ีเข้ำร่วมโครงกำร  
2. รวบรวมเอกสำรกำรสมัครของแต่ละมหำวิทยำลัยเพื่อน ำมำยื่นพร้อมกับเอกสำรสมัครทุน 

-ลิงค์สมัครทุน 
http://web.icdf.org.tw/ICDF_TSP/WelcomeStart.aspx 

- ส่งเอกสำรกำรสมัครทุนได้ท่ี 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจ ำประเทศไทย (แผนกทุน ICDF)  
ท่ีต้ัง : 20th Fl.,Empire Tower, 1 South Sathorn Rd.,Bangkok 10120,Thailand. 
เบอร์โทรติดต่อ 02-670-0200 

 

 

http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/8122816114422.pdf?fbclid=IwAR3qU0HbzZf2Z9k9WmVSiqhgwl4EttWC2_TFiLRix9vNPJIisIH46T2LByk
http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12507&CtNode=30493&mp=2&fbclid=IwAR09yxJ9CYrFQ_6OHoMCVy0xceZuqJem6tLWIr3UiDQYuEgAkaW27u5FHs0
http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/8122816111190.PDF?fbclid=IwAR1XK52_8wBsXYH5k17fMlpVIzT1eeF0GM3p_CK2kVRK7H7Rq7pCnbBFn_M
http://web.icdf.org.tw/ICDF_TSP/WelcomeStart.aspx?fbclid=IwAR3w4-GHcpYeprZJJHQdeMb3-CaJTDy--1ftMMlPvLKWh3I8J4iBlEuSa38


2. ทุนเรียนภาษาจีน ประจ าปี 2019 

(Huayu Enrichment Scholarship(HES) For Thailand Students) 

- จ ำนวนทุน ท้ังหมด 120 เดือน  
- ช่วงเวลำเปิดรับสมัคร สมัครได้ต้ังแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนำคม 2019 

- รำยละเอียดทุน 
ค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน NTD 25,000 ต่อเดือน 

- ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ขั้นตอนท่ี 1 สมัครกับทำงศูนย์ภำษำมหำวิทยำลัยท่ีไต้หวัน 
ขัน้ตอนท่ี 2 รวบรวมเอกสำรกำรสมัครของแต่ละศูนย์ภำษำฯเพื่อน ำมำยื่นพร้อมกับเอกสำรสมัครทุน 

- เอกสำรส ำหรับกำรสมัครทุน 

(1) แบบฟอร์มกำรสมัครท่ีกรอกรำยละเอียดเรียบร้อยแล้วทั้งหมด  
(2) ส ำเนำหนังสือเดินทำงและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร 
(3) ส ำเนำกำรศึกษำข้ันสูงสุดและส ำเนำใบรับรองผลกำรเรียน (บบับภำษำอังกษษหรือจีน  
(4) หลักฐำนเอกสำรกำรสมัครกับทำงศูนย์ภำษำฯท่ีไต้หวัน อำทิ ส ำเนำเอกสำรกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 
แบบฟอร์มกำรสมัคร เอกสำรแจ้งหรืออีเมลจำกทำงศูนย์ภำษำฯท่ีแจ้งยืนยันกำรสมัคร อย่ำงน้อย 1 บบับ  
(5) จดหมำยรับรอง 2 บบับ จำกสถำบันกำรศึกษำหรือหน่วยงำน (จดหมำยรับรองต้องเซ็นและปิดใส่ซอง  
(6) เอกสำรรับรองทักษะทำงด้ำนภำษำ 
- ส ำหรับผู้สมัครเรียนภำษำ 9-12 เดือน : จะต้องใช้ประกำศนียบัตรรับรองทักษะทำงด้ำนภำษำจีน “Test of 
Chinese as a Foreign Language (TOCFL)” ระดับ 3 (Level 3) หรือมำกกว่ำ  
- ส ำหรับผู้สมัครเรียนภำษำ 2-6 เดือน : สำมำรถใช้ประกำศนียบัตรรับรองทักษะทำงด้ำนภำษำจีน “Test of 
Chinese as a Foreign Language (TOCFL)” ระดับ 2 (Level 2) หรือมำกกว่ำ หรือสำมำรถใช้ผลคะแนนวัด
ระดับควำมรู้ภำษำอังกษษ TOEFL score 500 หรือผลคะแนนวัดระดับควำมรู้ภำษำอังกษษอื่นๆ  
*** ไม่สำมำรถใช้ผลสอบ HSK ในกำรยื่นสมัคร *** 

- ลิงค์ดำวน์โหลดเอกสำรทุน 

รำยละเอียดทุนและแบบฟอร์มกำรสมัครทุน 
https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/2642.html 

รำยช่ือศูนย์ภำษำ: 
https://english.moe.gov.tw/cp-23-17677-b4bb4-1.html 
- จัดส่งเอกสำรกำรสมัครทุนมำได้ท่ี : 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.roc-taiwan.org%2Fth_en%2Fpost%2F2642.html%3Ffbclid%3DIwAR2ItAJzG1wOymW397k0w9cDqq5TZ7LaJuGHVP1F173nIumFvYmlBcOcjBs&h=AT1X5huqqS3PO4tCC_7H1AZM3vNw0YXIMLwPvzOkK2AEhWV5Cwlqo5U_3R_GAPl8pNDPxgHRMjb3UDdDS_SyCObITyaOqs2AgFrKz5Moz8V0GeDWI13347gzGO4iYfdOUtVMuLdtIIBxz8NC8qTcgg0koh2gMHR2
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fenglish.moe.gov.tw%2Fcp-23-17677-b4bb4-1.html%3Ffbclid%3DIwAR0ztCrm4hd3CB9bgNNgrdprVIX78vrdqem7E68zI4RyUOaCDy4uaonwGes&h=AT1tguvI7JkpPpBgt62HiduRqa3WZRuQuBWsd3LBUGJ6pHqYWVz3vEGDYJuhSZtiNWaXko8BNSSHrlt9k1z71SIUEe0oOTtdL5Z7fV6qVH03MwBl3lOc3WizOs7XLb-v_WvfYtPJljkmvGXAM4dq8n3Fy-0lw4Ta


Educational Division 
Taipei Economic and Cultural Office in Thailand 
20th Fl., Empire Tower, 1 South Sathorn Road, Bangkok 10120 

 

3. ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจ าปี 2562 (2019 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai 
Students) 
ช่วงเวลำรับสมัคร : ปิดรับสมัครภำยในวันท่ี 31 มีนำคม 2562 

รำยละเอียดทุน  
- ค่ำเทอม จ ำนวน 40,000 NTD/ เทอม (ผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบในส่วนต่ำง หำกค่ำเทอมมำกกว่ำ 40,000 
NTD) 
- ค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน  
- ปริญญำตรี (4ปี  15,000 NTD/ เดือน  
- ปริญญำโท (2ปี  และเอก (4ปี  20,000 NTD/ เดือน 

เอกสำรส ำหรับกำรยื่นสมัคร 
1. แบบฟอร์มกำรสมัคร  
2. ส ำเนำหนังสือเดินทำงและส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
3. ส ำเนำหลักฐำนกำรศึกษำสูงสุดและผลกำรเรียน (ภำษำอังกษษหรือภำษำจีน  
4. ส ำเนำหลักฐำนกำรสมัครของแต่ละมหำวิทยำลัย (อำทิ ส ำเนำกำรช ำระค่ำสมัคร แบบฟอร์มกำรสมัคร ประกำศ
หรืออีเมลตอบกลับจำกมหำวิทยำลัยทำงไต้หวัน  
5. เอกสำรรับรองควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำ 
5.1. ส ำหรับกำรสมัครหลักสูตรภำษำอังกษษ 
- TOEFL 550 (CBT 213 or IBT 79),  
- IELTS 6.0, 
- TOEIC 750 ขึ้นไป  
5.2. ส ำหรับกำรสมัครหลักสูตรภำษำจีน 
- Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL) ระดับ 4 ขึ้นไป (ไม่สำมำรถใช้ผล HSK ในกำรยื่นสมัคร
ทุน  
6. จดหมำยรับรอง 2 บบับ (ภำษำอังกษษหรือภำษำจีน  

 



จัดส่งเอกสำรกำรสมัครได้ท่ี 
Educational Division 
Taipei Economic and Cultural Office in Thailand 
20th Fl., Empire Tower, 195 South Sathorn Road, Bangkok 10120 

ลิงค์รำยละเอียดทุนและแบบฟอร์มกำรสมัคร 
ภำษำอังกษษ 
https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/2632.html 

ภำษำจีน  
https://www.roc-taiwan.org/th/post/9808.html 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.roc-taiwan.org%2Fth_en%2Fpost%2F2632.html%3Ffbclid%3DIwAR1BDvAD16Z5aGsdNQsMQGXCQg1MoKJPIJE-H0YQE9uHre5s1S6pIWQiMRY&h=AT3TXFilGR8guM0_grenjtuF3QMN7qIc7CVSoXm8CQQiBT-8W1HuP_1mgAgQp15kBG-wMNFv-FDXdrwloTF3uZC-P7OKQCBO_bZchjYY70IivFjaspPQrkEBKlxp6m13o_2ECPy8J7GJRqN3H-pCnYyWCIgusAYS
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.roc-taiwan.org%2Fth%2Fpost%2F9808.html%3Ffbclid%3DIwAR27GUN7MbY0Y1b1qp9u8v0xYvtD-R5Y6iikLT1_WYhC8L1JiQB0KLdnt_I&h=AT0-xXDquAmTRyiMAvhKH7iDRViAhwdj81rS75VXdxhHy-PQFzWyEc7TcFM0sxb5bsWASkZFJ0-FAFps5uHMLYQWZ70_UDYfefBZT8qSm_PmbF-ErxUwh-PN7K4X-zwO5JvUS5ip5bqbJ_rSfgpWljs2YMAo1Ssq



