
รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program  

ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนส าหรับมหาวทิยาลัยในภมิูภาค 

สถานทตูอเมริกนัประจ าประเทศไทย ร่วมกบัมลูนิธิการศกึษาไทย-อเมริกนั(ฟลุไบรท์) เปิดรับสมคัรแขง่ขนัทนุ

นกัศกึษาแลกเปลีย่นส าหรับมหาวิทยาลยัในภมูิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้นกัศกึษาไทยที่เรียนดีและมภีาวะความเป็นผู้น า ได้

เรียนร่วมกบันกัศกึษาและอภิปรายกบัคณาจารย์ชาวอเมริกนั เพือ่เพิ่มพนูทกัษะภาวะผู้น า และเรียนรู้ชีวิต สงัคม 

วฒันธรรม รวมถึงระบบการศกึษาในสถาบนัการศกึษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศกึษา (4-5 เดือน) 

โดยมีให้เลอืก 2 ชว่งเวลา คอื สงิหาคม – ธนัวาคม 2560 และ มกราคม – พฤษภาคม 2561 

 ทัง้นี ้มลูนิธิฯขอให้มหาวิทยาลยัพิจารณาด าเนินการคดัเลอืกและเสนอช่ือนกัศกึษาที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนจ านวน

ไมเ่กิน 2 คน เพื่อเป็นตวัแทนมหาวิทยาลยัไปเข้าร่วมการคดัเลอืกระดบัประเทศเพื่อเป็นตวัแทนจากประเทศไทย 6 คน (ตวั

จริง 4 คน และตวัส ารอง 2 คน) ตอ่ไป 

 นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช จากทกุสาขาวิชาและจากทกุคณะ ตัง้แตช่ัน้ปีที่ 1 – 3 ทีม่ีเกรด

เฉลีย่ตัง้แต ่2.50 ขึน้ไปคนใดที่สนใจ สามารถสมคัรได้ทีศ่นูย์ภาษามหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช โดยให้สง่เอกสาร 

ตามรายละเอยีดดงันี ้

1. เขียนเรียงความเป็นภาษาองักฤษ ตามที่มลูนิธิฯ ก าหนดหวัข้อไว้ ดงันี ้

 
 

Questions Description 

1. Why would you be a great  
participant in the Global  
UGRAD program? (*) 
 
Please answer in 400 - 600 words. 
 

เรียงความ #1 

ท าไมคณุถงึอยากเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่น  

Global UGRAD  

(ความยาวระหวา่ง 400 - 600 ค า, พิมพ์ใสก่ระดาษ A4) 

 

2.  Please answer one of the following 
questions in 400-600 words. Write the 
essay choice you are responding to above 
your essay.  
Essay Choice A: 
Helen Keller once said Character  
cannot be developed in ease and quiet. 
Only through experience of trial and 
suffering can the soul be strengthened, 
ambition inspired, and success  
achieved.” Described a time that you had 
to overcome a challenge or difficulty in 
your life. How did you resolve the 
situation? What did you learn from the 
experience and how did it change you? 
 

เรียงความ #2   เลอืก 1 หวัข้อจากตวัเลอืก  

A, B, หรือ C   

 (ความยาวระหวา่ง 400 -600 ค า, พิมพ์ใสก่ระดาษ A4) 
 



Essay Choice B: According to Ronald 
Reagan,  
“The greatest leader is not necessarily the 
one who does the greatest things. He is the 
one that gets the people to do the greatest 
things.” Describe an instance where you 
had to be a leader in your community. 
What did you learn about yourself, your  
leadership style, and your capacity to 
create change? 
 
Essay Choice C: Martin Luther King J. said, 
“Everybody can be great...because 
anybody can serve. You don’t have to have 
a college degree to serve. You don’t have 
to make your subject and verb agree to 
serve. You only need a heart full of grace.  
A soul generated by love.” Describe an 
instance where you gave back to your 
community. How will the Global UGRAD 
program help you continue to serve  
your community? 
 

3.  
 

Describe any community service activities 
in which you have regularly participated.  
Only include activities you have 
participated in the last 2 years. 
(Maximum 4,000 characters) 
 

กรุณาอธิบายกิจกรรมการกุศลหรืออาสาสมคัรที่คณุ 

ท าเป็นประจ า เลอืกใสเ่ฉพาะกิจกรรมที่ท าในระยะ 2 ปีที่
ผา่นมา (ความยาวทัง้หมดไมเ่กิน 4,000 ตวัอกัษรพิมพ์
ใสก่ระดาษ A4 

4. Please list your hobbies and interests. (*)  
(Maximum 4,000 characters) 
 

งานอดเิรกและความสนใจสว่นตวั (ความยาวทัง้หมดไม่
เกิน 4,000 ตวัอกัษร, พิมพ์ใสก่ระดาษ A4 ) 
 

5. What university clubs or extracurricular 
activities would you like to participate in? 
(*) (Maximum 4,000 characters) 
 

ชมรมหรือกิจกรรมนอกเวลาเรียนที่คณุสนใจอยากเข้า
ร่วม(ความยาวทัง้หมดไมเ่กิน 4,000 ตวัอกัษร, พิมพ์ใส่
กระดาษ A4) 
 

 

2. ระบ ุช่ือ นามสกลุ  ชัน้ปี  สาขาวิชา คณะ และเบอร์โทรศพัท์ แนบมากบัเรียงความในข้อ1.  และน าสง่ที่ศนูย์ภาษา ชัน้ 1 

อาคาร 19 ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวนัที่ 9 ธนัวาคม พ.ศ.2559  หลงัจากนัน้คณะกรรมการศนูย์

ภาษาจะท าการคดัเลอืกผู้ทีเ่หมาะสมที่สดุ 2 คนตอ่ไป 

3. ผู้ที่ได้การคดัเลอืกเป็นตวัแทน 2 คน จากมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ทางศนูย์ภาษาจะประกาศรายช่ือที่บอร์ด

ประชาสมัพนัธ์หน้าห้องศนูย์ภาษา ภายในศกุร์ ท่ี 16 ธนัวาคม 2559   



4. รายละเอียดเพิม่เตมิเก่ียวกบัโครงการ สามารถดเูพิม่เตมิได้ที่ website: www.fulbrightthai.org  หรือ โทรสอบถาม

ได้ที่ศนูย์ภาษา เบอร์โทร 075-809 835  

* หมายเหต ุการตดัสนิเรียงความจะพิจารณาจากการถ่ายทอดความคิด มากกวา่เน้นหลกัไวยากรณ์ 


