
สรุปรายชื่อผู้ได้รับทุนแลกเปลี่ยน/เข้าร่วมกิจกรรม

ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน ต้นเรื่อง กิจกรรม คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ สถานภาพ (นศ./อจ.) คณะ ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระยะสั้น JENESYS2.1

รัฐบาลญี่ปุ่น สถานทูตญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนระยะสั้น Participants are required
 to visit the Disaster areas affected by the 
Great East Japan Earthquake mainly in 
Tohoku and Kita Kanto Region (Fukushima, 
Miyagi, Iwate and Ibaraki, etc.) except for 
the exclusion and evacuation zones for 
four days during their stay in Japan to see 
and learn about the current/accurate 
situation of Japan’s reconstruction from 
the disaster.

1. Understand and agree to the aims of 
the project.
2. Be university students or the equivalent 
in Thailand.
3. Applicants must be citizens of Thailand .
4. Applicants must have the intention to 
study in Japanese university, to become 
the researcher of Japan study or to work 
for Japanese company. 
5. Be capable of adjusting themselves to 
the life abroad and possess the ability to 
conduct daily conversation in English.

นางสาวเสาวณีย์ โชติสุภาพ นักศึกษา ศิลปศาสตร์ 25 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 
2555

2555

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระยะสั้น JENESYS2.1

รัฐบาลญี่ปุ่น สถานทูตญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนระยะสั้น Participants are required
 to visit the Disaster areas affected by the 
Great East Japan Earthquake mainly in 
Tohoku and Kita Kanto Region (Fukushima, 
Miyagi, Iwate and Ibaraki, etc.) except for 
the exclusion and evacuation zones for 
four days during their stay in Japan to see 
and learn about the current/accurate 
situation of Japan’s reconstruction from 
the disaster.

1. Understand and agree to the aims of 
the project.
2. Be university students or the equivalent 
in Thailand.
3. Applicants must be citizens of Thailand .
4. Applicants must have the intention to 
study in Japanese university, to become 
the researcher of Japan study or to work 
for Japanese company. 
5. Be capable of adjusting themselves to 
the life abroad and possess the ability to 
conduct daily conversation in English.

นางสาวลานันทนา ฟลูเลอร์ นักศึกษา บริหารศาสตร์ 23-30 มิถุนายน 2556 2556

หน้าที่ 1/6 ข้อมูล ณ วันที่ 3/3/2015



สรุปรายชื่อผู้ได้รับทุนแลกเปลี่ยน/เข้าร่วมกิจกรรม

ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน ต้นเรื่อง กิจกรรม คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ สถานภาพ (นศ./อจ.) คณะ ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระยะสั้น JENESYS2.1

รัฐบาลญี่ปุ่น สถานทูตญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนระยะสั้น Participants are required
 to visit the Disaster areas affected by the 
Great East Japan Earthquake mainly in 
Tohoku and Kita Kanto Region (Fukushima, 
Miyagi, Iwate and Ibaraki, etc.) except for 
the exclusion and evacuation zones for 
four days during their stay in Japan to see 
and learn about the current/accurate 
situation of Japan’s reconstruction from 
the disaster.

1. Understand and agree to the aims of 
the project.
2. Be university students or the equivalent 
in Thailand.
3. Applicants must be citizens of Thailand .
4. Applicants must have the intention to 
study in Japanese university, to become 
the researcher of Japan study or to work 
for Japanese company. 
5. Be capable of adjusting themselves to 
the life abroad and possess the ability to 
conduct daily conversation in English.

นายธนาวุฒิ ภักดียา นักศึกษา ศิลปศาสตร์ 23-30 มิถุนายน 2556 2556

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระยะสั้น JENESYS2.1

รัฐบาลญี่ปุ่น สถานทูตญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนระยะสั้น Participants are required
 to visit the Disaster areas affected by the 
Great East Japan Earthquake mainly in 
Tohoku and Kita Kanto Region (Fukushima, 
Miyagi, Iwate and Ibaraki, etc.) except for 
the exclusion and evacuation zones for 
four days during their stay in Japan to see 
and learn about the current/accurate 
situation of Japan’s reconstruction from 
the disaster.

1. Understand and agree to the aims of 
the project.
2. Be university students or the equivalent 
in Thailand.
3. Applicants must be citizens of Thailand .
4. Applicants must have the intention to 
study in Japanese university, to become 
the researcher of Japan study or to work 
for Japanese company. 
5. Be capable of adjusting themselves to 
the life abroad and possess the ability to 
conduct daily conversation in English.

นางสาวอภิญญา อบมา นักศึกษา วิทยาศาสตร์ 23-30 มิถุนายน 2556 2556

หน้าที่ 2/6 ข้อมูล ณ วันที่ 3/3/2015



สรุปรายชื่อผู้ได้รับทุนแลกเปลี่ยน/เข้าร่วมกิจกรรม

ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน ต้นเรื่อง กิจกรรม คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ สถานภาพ (นศ./อจ.) คณะ ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ
KIZUNA Project (Youth-
Exchange Project with 
Asia-Oceania and North 
America)

รัฐบาลญี่ปุ่น สถานทูตญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนระยะสั้น Participants are required
 to visit the Disaster areas affected by the 
Great East Japan Earthquake mainly in 
Tohoku and Kita Kanto Region (Fukushima, 
Miyagi, Iwate and Ibaraki, etc.) except for 
the exclusion and evacuation zones for 
four days during their stay in Japan to see 
and learn about the current/accurate 
situation of Japan’s reconstruction from 
the disaster.

1. Understand and agree to the aims of 
the project.
2. Be university students or the equivalent 
in Thailand.
3. Applicants must be citizens of Thailand .
4. Applicants must have the intention to 
study in Japanese university, to become 
the researcher of Japan study or to work 
for Japanese company. 
5. Be capable of adjusting themselves to 
the life abroad and possess the ability to 
conduct daily conversation in English.

นางสาวบุญชนิต หาดี นักศึกษา ศิลปศาสตร์ 3-13 มีนาคม 2556 2556

KIZUNA Project (Youth-
Exchange Project with 
Asia-Oceania and North 
America)

Far East University, South 
Korea

Far East University, South 
Korea

ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นํา 1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) ต้องลงทะเบียนเรียนแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา
3) ต้องมีเกรดเฉลี่ยของภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่
ต่ํากว่า 2.5
4) ต้องมีผลการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับด-ีดีมาก (A, B+, B)
5) ต้องผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอชื่อ
จากคณะต้นสังกัด

Ms. Pitchanan 
SRITHANYARAT

นักศึกษา บริหารศาสตร์ 24 มิถุนายน-15 สิงหาคม 
2556

2556

ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านการศึกษาไทย-จีน 
ประจําปีการศึกษา 2557-2558

Far East University, South 
Korea

Far East University, South 
Korea

ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นํา 1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) ต้องลงทะเบียนเรียนแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา
3) ต้องมีเกรดเฉลี่ยของภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่
ต่ํากว่า 2.5
4) ต้องมีผลการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับด-ีดีมาก (A, B+, B)
5) ต้องผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอชื่อ
จากคณะต้นสังกัด

Mr. Saen KUNNITHIRAT นักศึกษา บริหารศาสตร์ 25 มิถุนายน-15 สิงหาคม 
2556

2556

หน้าที่ 3/6 ข้อมูล ณ วันที่ 3/3/2015



สรุปรายชื่อผู้ได้รับทุนแลกเปลี่ยน/เข้าร่วมกิจกรรม

ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน ต้นเรื่อง กิจกรรม คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ สถานภาพ (นศ./อจ.) คณะ ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ
โครงการค่ายเยาวชน Far East University, South 

Korea
Far East University, South 
Korea

นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) ต้องลงทะเบียนเรียนแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา
3) ต้องมีเกรดเฉลี่ยของภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่
ต่ํากว่า 2.5
4) ต้องมีผลการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับด-ีดีมาก (A, B+, B)
5) ต้องผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอชื่อ
จากคณะต้นสังกัด

Ms. Pitchanan 
SRITHANYARAT

นักศึกษา บริหารศาสตร์ 26 สิงหาคม-9 ธันวาคม 2556 2556

โครงการพัฒนาผู้นําเยาวชน
เพื่อสร้างความตระหนักถึง
ผลกระทบของการเข้าสู่

รัฐบาลจีน สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

เรียน ป.เอก สาขา Comparative Chinese 
Language and Foreign Language

- นางสาวณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล อาจารย์ ศิลปศาสตร์ 1 กันยายน 2557-15 
กรกฎาคม 2559

2557

โครงการพัฒนาผู้นําเยาวชน
เพื่อสร้างความตระหนักถึง
ผลกระทบของการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

ค่ายเยาวชน เรียน ป.ตรี ปี 2-3 
ภาษาอังกฤษพอใช/้สื่อสารได้
มนุษยสัมพันธ์ดี มุ่งมั่นเรียนรู้
มีกรอบแนวคิดที่จะนําโครงการไปต่อยอด
เข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันอย่างสม่ําเสมอ

นายปิยะชัย จันดี นักศึกษา บริหารศาสตร์ 23-29 ธันวาคม 2557 2557

โครงการพัฒนาผู้นําเยาวชน
เพื่อสร้างความตระหนักถึง
ผลกระทบของการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

Far East University, South 
Korea

Far East University, South 
Korea

ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นํา 1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) ต้องลงทะเบียนเรียนแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา
3) ต้องมีเกรดเฉลี่ยของภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่
ต่ํากว่า 2.5
4) ต้องมีผลการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับด-ีดีมาก (A, B+, B)
5) ต้องผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอชื่อ
จากคณะต้นสังกัด

Ms. Anunyaporn 
Jungjaroennorasuk

นักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

8 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ 
2557

2557

โครงการพัฒนาผู้นําเยาวชน
เพื่อสร้างความตระหนักถึง
ผลกระทบของการเข้าสู่

Far East University, South 
Korea

Far East University, South 
Korea

นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) ต้องลงทะเบียนเรียนแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค

Ms. Srithanyarat 
SRITHANYARAT

นักศึกษา บริหารศาสตร์ มีนาคม-พฤษภาคม 2557 2557

หน้าที่ 4/6 ข้อมูล ณ วันที่ 3/3/2015



สรุปรายชื่อผู้ได้รับทุนแลกเปลี่ยน/เข้าร่วมกิจกรรม

ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน ต้นเรื่อง กิจกรรม คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ สถานภาพ (นศ./อจ.) คณะ ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ
Global Leadership 
Development Program 
(GLDP)

Far East University, South 
Korea

Far East University, South 
Korea

นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) ต้องลงทะเบียนเรียนแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา
3) ต้องมีเกรดเฉลี่ยของภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่
ต่ํากว่า 2.5
4) ต้องมีผลการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับด-ีดีมาก (A, B+, B)
5) ต้องผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอชื่อ
จากคณะต้นสังกัด

Ms. Anunyaporn 
Jungjaroennorasuk

นักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

มีนาคม-พฤษภาคม 2557 2557

Global Leadership 
Development Program 
(GLDP)

Far East University, South 
Korea

Far East University, South 
Korea

ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นํา 1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) ต้องลงทะเบียนเรียนแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา
3) ต้องมีเกรดเฉลี่ยของภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่
ต่ํากว่า 2.5
4) ต้องมีผลการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับด-ีดีมาก (A, B+, B)
5) ต้องผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอชื่อ
จากคณะต้นสังกัด

นางสาวอินธน์ชญาน์ ลําภา 
(สละสิทธิ)์

นักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

ปลายเดือนมิถุนายน-
กลางเดือนสิงหาคม 2557

2557

Exchange Student (Fall 
Semester)

รัฐบาลญี่ปุ่น สถานทูตญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนระยะสั้น ศึกษาดูงานวัฒนธรรม ขนม
ธรรมเนียมประเพณีของญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อ 
Japanese Language 12th Batch ณ 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

1. นักศึกษาปี 2 หรือ 3 เรียนสาขาภาษาญี่ปุ่น
2. มีสัญชาติไทย
3. อายุระหว่าง 18-30 ปี
4. มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการและ
ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ
5. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ JENESYS, KIZUNA 
หรือ โครงการอื่นของรัฐบาลญี่ปุ่น
6. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

นายชโลทร บุรณะ นักศึกษา ศิลปศาสตร์ 12-20 มกราคม 2558 2558

Global Leadership 
Development Program 
(GLDP)

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

สร้างเครือข่ายนักศึกษาอาเซียน นักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนอาเซียน 3 คน
นักศึกษาที่เป็นผู้นําทํากิจกรรม สมาชิกสโมสร
นักศึกษา 2 คน

นายภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ นักศึกษา เภสัชศาสตร์ 13-16 พฤศจิกายน 2557 2558
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สรุปรายชื่อผู้ได้รับทุนแลกเปลี่ยน/เข้าร่วมกิจกรรม

ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน ต้นเรื่อง กิจกรรม คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ สถานภาพ (นศ./อจ.) คณะ ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ
Exchange Student (Winter 
Semester)

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

สร้างเครือข่ายนักศึกษาอาเซียน นักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนอาเซียน 3 คน
นักศึกษาที่เป็นผู้นําทํากิจกรรม สมาชิกสโมสร
นักศึกษา 2 คน

นายอาวุธ วงศ์นิคม นักศึกษา เกษตรศาสตร์ 13-16 พฤศจิกายน 2558 2558

Exchange Student (Winter 
Semester)

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

สร้างเครือข่ายนักศึกษาอาเซียน นักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนอาเซียน 3 คน
นักศึกษาที่เป็นผู้นําทํากิจกรรม สมาชิกสโมสร
นักศึกษา 2 คน

นายโชคชัย ไกยสวน นักศึกษา วิทยาศาสตร์ 13-16 พฤศจิกายน 2558 2558

Global Leadership 
Development Program 
(GLDP)

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

สร้างเครือข่ายนักศึกษาอาเซียน นักศึกษาที่มีประสบการณ์เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนอาเซียน 3 คน
นักศึกษาที่เป็นผู้นําทํากิจกรรม สมาชิกสโมสร
นักศึกษา 2 คน

นายพิพัฒนเกียรติ เต้นปักษี นักศึกษา รัฐศาสตร์ 13-16 พฤศจิกายน 2558 2558

Exchange Student (Spring 
Semester)

Far East University, South 
Korea

Far East University, South 
Korea

นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) ต้องลงทะเบียนเรียนแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา
3) ต้องมีเกรดเฉลี่ยของภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่
ต่ํากว่า 2.5
4) ต้องมีผลการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับด-ีดีมาก (A, B+, B)
5) ต้องผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอชื่อ
จากคณะต้นสังกัด

Ms. Rattana Kaewvichai 
(สละสิทธิ)์

นักศึกษา วิทยาศาสตร์ มีนาคม-พฤษภาคม 2558 2558

Exchange Student (Spring 
Semester)

Far East University, South 
Korea

Far East University, South 
Korea

นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) ต้องลงทะเบียนเรียนแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา
3) ต้องมีเกรดเฉลี่ยของภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่
ต่ํากว่า 2.5
4) ต้องมีผลการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับด-ีดีมาก (A, B+, B)
5) ต้องผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอชื่อ
จากคณะต้นสังกัด

Ms. Jenjira Khaoiem นักศึกษา บริหารศาสตร์ มีนาคม-พฤษภาคม 2558 2558

หน้าที่ 6/6 ข้อมูล ณ วันที่ 3/3/2015


