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Application Guidelines for Thai Applicants 
2018-2019 Global Undergraduate Exchange Program 

** Online application must be submitted and printed by January 1, 2018, 5 a.m. Thailand time. ** 

If you have any questions, please contact Ms. Supawaree Patravanich at tusef@fulbrightthai.org or call  

02-285-0581-2 ext. 106 during Monday-Friday, 8:30 AM – 4:30 PM. 
Global UGRAD Application 2018-2019 

• Please provide all answers in English. 

• Answer every question completely and carefully. 

• Respond to essay questions as instructed, adhering to indicated word limits. 

• (*) Indicates the question requires an answer. Applicant cannot leave it blank. 

• If a question is listed as “optional”, an applicant may skip the question. 

• IMPORTANT: Press “save” to save your responses and continue editing later. Press “submit” to 

complete the form. Forms will not be marked as complete unless submitted. 

 Questions Descriptions 

1. Family Name (*) นามสกลุ 

2. First Name (*) ช่ือจริง 

3. Middle Name ช่ือกลาง (ถ้าไม่มี ไม่ต้องใส ่ให้เว้นไว้) 

4. Gender (*) 
Please select one: Female/Male/Other 

เพศ (หญิง/ชาย/อ่ืน ๆ) 

5. Date of Birth (*) Format: mm/dd/yyyy วนัเกิด เดือน/วนั/ปี ค.ศ. **เดือนขึน้ก่อน และเป็นตวัเลขทัง้หมด 

6. Where were you born? (*)  
Please list your birth city and country. 

สถานท่ีเกิด ใสจ่งัหวดัและประเทศ 
เช่น Chiang Mai, Thailand 

7. Country of Citizenship (*) 
Please select one from the list. 

สญัชาต ิเลือก Thailand 

8. Do you have dual citizenship? (*)  
Please select one: Yes/No 
If yes, please list all countries in which you have 
citizenship. 

คณุถือสองสญัชาตหิรือไม่ เลือกใช่/ไม่ใช ่
หากตอบใช่ ให้เลือกประเทศท่ีถือสญัชาตร่ิวม  
(นอกเหนือจากประเทศไทย) 

9. Primary Email  Address (*) อีเมลล์หลกัที่ใช้ในการตดิตอ่ 

10. Primary Telephone Number (*) เบอร์โทรศพัท์หลกัที่ใช้ในการตดิตอ่  
ให้ใส ่รหสัประเทศ + หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ตดั 0 หน้า 9 และ 8 
ออก เช่น +66 86 123 4567 

11. Permanent Address:  
Street Name and Number (*) 
Your permanent address is a long-term address at 
which you may receive mail, or someone may do so 
on your behalf. 
(Maximum 4,000 characters) 

ท่ีอยู่ถาวรท่ีบ้านท่ีใช้สง่ไปรษณีย์ถึงได้ (อาจเป็นท่ีอยู่บ้านผู้ปกครอง) 
ใสบ้่านเลขท่ี หมู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ 
 
(ความยาวทัง้หมดไมเ่กิน 4,000 ตวัอกัษร) 

12. Permanent Address: City and Country (*) ใสจ่งัหวดัและประเทศ 

13. Permanent Address: State/Province and Postal Code 
(optional) 
(Maximum 4,000 characters) 

ใสจ่งัหวดัและรหสัไปรษณีย์ 
(ความยาวทัง้หมดไมเ่กิน 4,000 ตวัอกัษร) 

14. Emergency Contact Person: 
Name (fist and last) (*) 

ช่ือและนามสกลุ ของบคุคลท่ีสามารถตดิตอ่ได้ในยามฉกุเฉิน  
(ควรเป็นบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง พ่ีน้อง ญาต ิหรือครู/อาจารย์) 

mailto:tusef@fulbrightthai.org
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 Questions Descriptions 

15. Emergency Contact Person: 
Relationship to you (*) 

ความสมัพนัธ์ของผู้สมคัรและบคุคลท่ีสามารถตดิตอ่ได้ในยามฉกุเฉิน 
เช่น บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง พ่ีน้อง ญาต ิหรือครู/อาจารย์ 

16. Emergency Contact Person: 
Telephone Number (*) 
Please include country code and area if applicable. 

หมายเลขโทรศพัท์ท่ีบ้านหรือมือถือ ของบคุคลท่ีสามารถตดิตอ่ได้ใน
ยามฉกุเฉิน ให้ใส ่รหสัประเทศ + หมายเลขโทรศพัท์ เช่น +66 86 123 
4567 ส าหรับมือถือ หรือ +66 53 123 456 โทรศพัท์ปกต ิ

17. Emergency Contact Person: 
Email Address (*) 

อีเมลล์ ของบคุคลท่ีสามารถตดิตอ่ได้ในยามฉกุเฉิน 

18. Voluntary Disability Disclosure (optional) 
 
Note: World Learning encourages all students, 
including those with disabilities, to apply to the 
Global UGRAD program. All qualified applicants will 
be considered for the program. 
Please select one of the following: 

- Yes, I do have a disability. 
- No, I do not have a disability. 
- I do not wish to answer. 

 

ความสมคัรใจในการเปิดเผยข้อมลูด้านความทพุพลภาพ  
(ตอบหรือไม่ตอบก็ได้) 
หมายเหต:ุ World Learning สนบัสนนุให้นกัเรียนทกุคน รวมถึงผู้
ทพุพลภาพ สมคัรแข่งขนัเข้าร่วมโครงการ Global UGRAD ผู้สมคัรทกุ
คนท่ีผ่านคณุสมบตัขิัน้ต้นจะได้รับการพิจารณา 
 
หากต้องการตอบค าถาม กรุณาเลือกจาก 3 ค าตอบตอ่ไปนี ้

- ใช่ ฉนัมีความทพุพลภาพ (หากตอบข้อนี ้กรุณาอธิบาย) 

- ฉนัไม่มีความทพุพลภาพ 

- ฉนัไม่อยากตอบค าถามข้อนี ้

19. If you answer “yes” in question #18, please explain 
(optional). 
(Maximum 4,000 characters) 

หากคณุตอบใช่ในข้อ 18 กรุณาอธิบาย (ตอบหรือไม่ตอบก็ได้) 
(ความยาวทัง้หมดไมเ่กิน 4,000 ตวัอกัษร) 

20. Have you ever been arrested, charged with or 
convicted of a crime? (*)  
Please select one: Yes/No  
 
If you select yes, please explain in the space 
provided. 

คณุเคยถกูจบัหรือมีประวตักิารก่ออาชญากรรมหรือไม่ ตอบ ใช่/ไมใ่ช ่ 
ถ้าตอบใช่ กรุณาอธิบาย 

21. Are you currently enrolled as a full-time student in 
an institution of higher education? (*)  
Please select one: Yes/No 
If you select no, please explain. 

ตอนนีค้ณุลงทะเบียนเป็นนกัศกึษาเรียนเตม็เวลาในสถาบนัอดุมศกึษา
หรือไม่ ตอบ ใช่/ไม่ใช ่(ทกุคนควรตอบว่าใช่) 
ถ้าตอบไม่ใช ่กรุณาอธิบาย 

22. Please provide the name and city of the 
college/university you attend. (*) 

ช่ือและจงัหวดัของมหาวิทยาลยัที่คณุสงักดั 
เช่น Mae Fah Luang University, Chiang Rai 

23. Please provide the dates of your attendance at this 
college/university. (*) 
 
Please include the month and year you started 
attending this school and the month and year you 
expect to complete your studies at this school. 

เดือน-ปี วนัท่ีเร่ิมเรียนท่ีสถาบนัในข้อ 21  
และเดือน-ปี ที่คาดว่าจะเรียนจบจากสถาบนันี ้
เช่น August 2015 – May 2019 

24. What is the name of your faculty/department? (*) ช่ือคณะท่ีก าลงัศกึษาอยู ่เช่น Faculty of Science 

25. (University) What is your field of study? (*) ช่ือสาขาวิชาท่ีก าลงัศกึษาอยู ่เช่น Biology 

26. What courses would you like to take in the United 
States? (*) 
 
Please list any courses and subjects you would like 
to take while in the United States. 
 
(Maximum 4,000 characters) 

ใสช่ื่อวิชาท่ีคณุสนใจอยากจะเรียนในประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างร่วม
โครงการแลกเปล่ียนฯ (ทัง้ในสาขาวิชาและนอกสาขาวิชา/วิชาเลือก) 
 
หมายเหต ุ

- ไม่มีการรับรองแน่นอนว่าคณุจะได้เรียนในวิชาท่ีเลือกมา
ดงักลา่ว 

- หากคณุได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ ทางผู้บริหารทนุจะใช้
ข้อมลูเหลา่นีใ้นการพิจารณาเลือกมหาวิทยาลยัที่เหมาะสม 

(ความยาวทัง้หมดไมเ่กิน 4,000 ตวัอกัษร) 
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 Questions Descriptions 

27. What is your current cumulative GPA? (*) 
 
Please indicate your grade point average according 
to the system used at the institution at which you 
study. Do not convert your GPA to the U.S. 
educational system’s equivalent. 
 
(Numeric data only) 

ผลการเรียนรวมเฉล่ียทกุภาคการศกึษา เช่น 3.33 
(ใช้ตามระบบเกรดท่ีมหาวิทยาลยัออกให้ใน Transcript 
 ไม่ต้องแปลงให้เป็นระบบของสหรัฐอเมริกา) 
 
(ตวัเลขเทา่นัน้) 

28. Please indicate your current year of study. (*) 
Please select one: 1/2/3/4/Other 

ชัน้ปีการศกึษาของผู้สมคัรในปัจจบุนั 
เลือกปี 1/2/3/4/อ่ืน ๆ 

29. If you selected “other” for the question above (#28), 
please write your current year of study. 
(Numeric data only) 

ถ้าในข้อ 28 เลือกอ่ืน ๆ ให้ใสช่ัน้ปีการศกึษาท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นปัจจบุนั 
(ตวัเลขเทา่นัน้) 

30. How many years does it take to complete your 
undergraduate degree program? (*) 
(Numeric data only) 

หลกัสตูรปริญญาตรีขอบคณุ ใช้เวลาก่ีปีในการจบการศกึษา 
(ตวัเลขเทา่นัน้) 

31. What is the date you expect to receive your degree? 
(*) (Please indicate the month and year you expect 
to receive your degree.) 

คณุคาดว่าจะจบการศกึษาระดบัปริญญาตรีเม่ือไหร่ 
ใสเ่ดือนและปีท่ีคาดว่าจะจบ เช่น May 2019 

32. Dean’s and/or academic advisor’s name and 
telephone number or email address. (*) 
(Maximum 4,000 characters) 

ช่ือ-สกลุ หมายเลขโทรศพัท์หรืออีเมลล์  
ของคณบดีหรืออาจารย์ท่ีปรึกษา 
(ความยาวทัง้หมดไมเ่กิน 4,000 ตวัอกัษร) 

33. (University) What is the academic calendar at your 
university? (*) 
e.g. March-December, August-May 
(Maximum 4,000 characters) 

ปีปฏิทนิการศกึษาของสถาบนัของทา่นเป็นอย่างไร  
เช่น August – May (เร่ิมปีการศกึษาเดือนสงิหาคม จบปีเดือน
พฤษภาคม) 
(ความยาวทัง้หมดไมเ่กิน 4,000 ตวัอกัษร) 

34. Have you attended any other universities? (*) 
Please select one: Yes/No 
 
If you select yes, please provide the name of the 
university and the dates of your attendance. 

ทา่นเคยเรียนท่ีมหาวิทยาลยัอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกรอกในข้อ 21 หรือไม ่
ตอบ ใช่/ไมใ่ช่  
ถ้าตอบใช่ กรุณาใสช่ื่อมหาวิทยาลยั จงัหวดั และช่วงระยะเวลาท่ีเรียน 
(เดือน-ปี ถึง เดือน-ปี) เช่น Maejo University, Chiang Mai, Thailand. 
August 2015 – May 2016. 

35. Have you ever been dismissed from a school or 
university? (*) 
Please select one: Yes/No 
If yes, please explain. 

ทา่นเคยถกูไลอ่อกจากโรงเรียนหรือมหาวทิยาลยัหรือไม่ 
ตอบ ใช่/ไมใ่ช ่
หากตอบใช่ กรุณาอธิบาย 

36. Have you ever studied in the United States? (*) 
Please select one: Yes/No 
If yes, please give the name of the institution where 
you studied, the name of your program, and your 
dates of attendance. 

คณุเคยเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่  
(ในทกุระดบัชัน้ ทัง้ระยะสัน้และยาว) ตอบ ใช่/ไมใ่ช่  
หากตอบใช่ กรุณาใสช่ื่อสถาบนั (โรงเรียน/มหาวิทยาลยั) เมือง รัฐ  
ช่ือโปรแกรม และชว่งระยะเวลาท่ีเรียนในสหรัฐอเมริกา (เดือน-ปี ถงึ 
เดือน-ปี) เช่น Lafayette High School, St. Joseph, MO, USA. 
AFS Intercultural Programs, August 2013 – July 2014. 

37. Please list your native language(s). (*) ภาษาแมข่องทา่นคือภาษาอะไร เช่น Thai 
ถ้ามีภาษาแม่หลายภาษา สามารถตอบได้โดยใช้ , คัน่ระหว่างค าตอบ 

38. How many years have you studied English? (*) 
(Numeric data only) 

คณุเรียนภาษาองักฤษมาแล้วก่ีปี 
(ตวัเลขเทา่นัน้) 

39. Where have you studied English? (*) 
Please provide the name(s) of the institution(s). 
(Maximum 4,000 characters) 

คณุเรียนภาษาองักฤษท่ีไหน กรุณาใสช่ื่อสถาบนัท่ีเรียน 
เช่น ช่ือโรงเรียนประถมศกึษา/มธัยมศกึษา มหาวิทยาลยั  
สถาบนัภาษา และอ่ืน ๆ 
(ความยาวทัง้หมดไมเ่กิน 4,000 ตวัอกัษร) 
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40. Please rate your reading ability in English. (*) 
Please select one: Excellent/Good/Fair 
 

กรุณาประเมินความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษของคณุ 
37. ความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษ 
38. ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ 
39.ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ 
 
Excellent: ดีเย่ียม เทียบเทา่เจ้าของภาษา 
Good: ดี สื่อสารเข้าใจ มีข้อผิดพลาดด้านหลกัภาษาน้อย 
Fair: พอใช้ สื่อสารเข้าใจ อาจมีข้อผิดพลาดด้านหลกัภาษา 

41. Please rate your writing ability in English. (*) 
Please select one: Excellent/Good/Fair 
 

42. Please rate your speaking ability in English. (*) 
Please select one: Excellent/Good/Fair 
 

43. Have you taken the TOEFL? (optional)  
Please select one: Yes/No 
 
If you have taken the TOEFL, please choose “yes” 
indicating the date of the exam and your score. 
Please indicate the type of test you took: internet-
based, or paper-based. 

คณุเคยสอบโทเฟิล (TOEFL) หรือไม ่
ตอบ ใช่/ไมใช่  
ถ้าตอบใช่ กรุณาใสป่ระเภทข้อสอบท่ีใช้สอบ วนัท่ีท่ีสอบ และคะแนนท่ี
ได้ เช่น TOEFL iBT (Internet-based), Feb 2015, Score: 83 
หรือ TOEFL ITP (Paper-based), Dec 2014, Score: 560 

44. Have you taken the IELTS? (optional) 
Please select one: Yes/No 
 
If you have taken the IELTS, please choose “yes” 
indicating the date of the exam and your score. 

คณุเคยสอบไอเอลท์ส (IELTS) หรือไม ่
ตอบ ใช่/ไมใช่  
ถ้าตอบใช่ กรุณาใส ่วนัท่ีท่ีสอบ และคะแนนท่ีได้ 
เช่น January 2016, Overall band score: 6.5 

45. Please list any honors or scholarships you have 
received (optional). 
 
Please indicate the name(s) of the award(s) you 
received and the year. 
(Maximum 4,000 characters) 

รางวลัหรือทนุการศกึษาท่ีเคยได้รับ (ถ้าไมมี่ ให้เว้นไว้) 
หากมี ให้ใสช่ื่อรางวลั/ทนุการศกึษา และปีท่ีได้รับ 
เช่น Excellent Academic Achievement Awards from  
Mae Fah Luang University, 2014 
(ความยาวทัง้หมดไมเ่กิน 4,000 ตวัอกัษร) 

46. Are you currently employed? (*) 
Please select one: Yes/No 
 
If you answered “yes” to this question, describe your 
position(s) and the dates of employment. 

ตอนนีค้ณุท างานด้วยหรือไม่ 
ตอบ ใช่/ไมใช่ ถ้าตอบใช่ กรุณาอธิบายถงึต าแหน่งงานและช่วง
ระยะเวลาท่ีท า เช่น Private Tutor, Jan 2015 - present 

47. What is your father’s occupation? (*) อาชีพของบิดา 

48. What is your mother’s occupation? (*) อาชีพของมารดา 

49. 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) 

กรุณาอธิบายกิจกรรมการกศุลหรืออาสาสมคัรท่ีคณุท าเป็นประจ า  
เลือกใสเ่ฉพาะกิจกรรมท่ีท าในระยะ 2 ปีท่ีผ่านมา 
(ความยาวทัง้หมดไมเ่กิน 4,000 ตวัอกัษร) 

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

งานอดเิรกและความสนใจสว่นตวั 
(ความยาวทัง้หมดไมเ่กิน 4,000 ตวัอกัษร) 

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

ชมรมหรือกิจกรรมนอกเวลาเรียนท่ีคณุสนใจอยากเข้าร่วม 
(ความยาวทัง้หมดไมเ่กิน 4,000 ตวัอกัษร) 

52. In which semester would you prefer to participate 
on the program? (*) 
Please select one: Fall/Spring 

- Fall semester: August – December 2017 
- Spring semester: January – May 2018 
- No preference 

 
Note: We cannot guarantee that you will be given 
your preference. 

หากเลือกได้ คณุอยากเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนในภาคการศกึษาใด 
ตอบ Fall/Spring/No preference  

- Fall semester: สงิหาคม – ธนัวาคม 2017 

- Spring semester: มกราคม – พฤษภาคม 2018 

- No preference: ภาคการศกึษาใดก็ได้ 
หมายเหต ุ– ไมรั่บรองว่าจะได้ตามท่ีขอ 
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53. How did you hear about the UGRAD program? (*) 
Please select one: 

- Association Membership 
- Former UGRAD Participant 
- Language or Cultural Center 
- Newspaper/Radio 
- Peace Corps Volunteer 
- Presentation/Fair 
- Social Media (Facebook, Twitter, Line, group 

messaging, other) 
- Someone told me (speaking, email, text) 
- US Embassy (staff, webpage, email or letter) 
- University or High School Teacher 

(professor, lecturer, etc.) 
- Website 
- Other 

 

- คณุได้ยินเก่ียวกบัโครงการ Global UGRAD จากท่ีใด 

- สมาชิกสมาคม 

- ผู้ ทีเคยเข้าร่วมโครงการ Global UGRAD มาก่อน 

- สถาบนัภาษาหรือสถาบนัวฒันธรรม 

- หนงัสือพิมพ์/วิทย ุ

- อาสาสมคัรหน่วยสนัตภิาพสหรัฐอเมริกา 

- งานออกบธูประชาสมัพนัธ์ 

- สื่อสงัคมออนไลน์ (เฟซบคุ, ทวิตเตอร์, ไลน์, ข้อความกลุม่, 
อ่ืนๆ) 

- มีคนบอกเลา่มา (เลา่ให้ฟัง, สง่อีเมลล์, ข้อความ) 

- สถานทตูสหรัฐอเมริกา (เจ้าหน้าท่ี, เวบ็ไซต์, อีเมลล์/
จดหมาย) 

- บคุลากรมหาวิทยาลยัหรือโรงเรียน (ครู/อาจารย์, 
เจ้าหน้าท่ี) 

- เว็บไซต์ Global UGRAD 

- อ่ืน ๆ 

54. If you selected "other" for the question above (#53), 
please explain. 
(Maximum 4,000 characters) 

หากคณุเลือก “อ่ืน ๆ” ในข้อ 53 กรุณาอธิบายว่ารู้จกัโครงการ  
Global UGRAD จากที่ใด 
(ความยาวทัง้หมดไมเ่กิน 4,000 ตวัอกัษร) 

55. Certification (*) พิมพ์ช่ือ-นามสกลุ เพ่ือรับรองว่าผู้สมคัร: 
- กรอกข้อมลู ครบถ้วน ถกูต้อง และเป็นความจริง  
- ท าการกรอกใบสมคัรด้วยตนเอง โดยมไิด้รับความช่วยเหลือ

จากผู้ อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นบคุคลหรือองค์กร 
- เข้าใจและตระหนกัวา่ หากสง่ใบสมคัรท่ีมีข้อมลูท่ีไม่เป็นความ

จริง บิดเบือน คดัลอกจากท่ีอ่ืน หรือท าให้เข้าใจผิด จะสง่ผลให้
ไม่ได้รับการพิจารณาหรือถกูปลดออกจากโครงการ 

- หากได้รับเลือก ผู้สมคัรเข้าใจและตกลงยนิยอมท่ีจะปฏิบตัติาม
กฎและข้อก าหนดของ Global UGRAD Program ท่ีวางไว้โดย
กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐอเมริกา, มหาวิทยาลยั, World 
Learning Inc., และวีซา่ประเภท J-1.  

- หากได้รับเลือก ผู้สมคัรเข้าใจและตกลงยนิยอมท่ีจะกลบัสู่
ประเทศไทยทนัทีหลงัจากจบโครงการ 

- หากคณุเหน็ด้วยกบัข้อตกลงทัง้หมดท่ีกลา่วมา กรุณาพิมพ์ช่ือ
จริงและนามสกลุในช่องว่าง 
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Global UGRAD: Essay 

• Please provide all answers in English. 

• Please write in the provided space. If you have written your essay in a Word document, please copy 

and paste the text in the provided space. 

• (*) Indicates the question is required. 

• IMPORTANT: Press “save” to save your responses and continue editing later. Press “submit” to 

complete the form. Forms will not be marked as complete unless submitted. 

 Questions Descriptions 

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

เรียงความ #1 
ท าไมคณุถึงอยากเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Global UGRAD  
(ความยาวระหว่าง 400-600 ค า, พิมพ์ในช่องว่างท่ีจดัให้) 
 
หากผู้สมคัรพิมพ์เรียงความไว้ใน Microsoft Word หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ 
ให้คดัลอก แล้ววางในช่องว่างท่ีจดัให้ 

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:  
John Quincy Adams said, “If your actions inspire 
others to dream more, learn more, do more and 
become more, you are a leader.” Everyone’s 
approach to leadership is different. How would you 
describe your personal leadership style? What 
values do you consider the most important when 
leading others? How do you inspire and influence 
others to get behind your vision? 
 

Essay Choice B:  
“If serving is below you, then leadership is beyond 
you.” A key component of the Global UGRAD 
Program is service to the campus community. Why is 
service important to the development of future 
leaders? What motivates you to give back to the 
community? 
 
Essay Choice C:  
According to Martin Luther King Jr., “The ultimate 
measure of a person is not where they stand in 
moments of comfort, but where they stand at times 
of challenge and controversy.” Describe a time when 
you encountered a conflict and how you handled it. 
What strategies did you use to reach a resolution? 
What values guided your thoughts and actions? 
 

เรียงความ #2 
เลือก 1 หวัข้อจากตวัเลือก A, B, หรือ C ซึง่ระบอุยูใ่นระบบ Online 
Application (ความยาวระหว่าง 400-600 ค า, พมิพ์ในช่องว่างท่ีจดัให้) 
 
หากผู้สมคัรพิมพ์เรียงความไว้ใน Microsoft Word หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ 
ให้คดัลอก แล้ววางในช่องว่างท่ีจดัให้ 
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Global UGRAD: Letters of Recommendation 1 and 2 

• Please see instructions for letters of recommendation in the table below. More specific detailed  

guidelines for letters of recommendation are provided in a separate document. 

• It is highly recommended that both letters of recommendation are in English. 

• There are two separate pages for Letters of Recommendation 1 and 2. Please follow the same 

instructions for both letters. 

• Please scan the recommendation form (as a cover page) and actual letters of recommendation into  

1 PDF file before uploading it to the online application system. 

• IMPORTANT: Press “save” to save your responses and continue editing later. Press “submit” to 

complete the form. Forms will not be marked as complete unless submitted. 

 Questions Descriptions 

1. Upload Letter of Recommendation to your 
application. (*) 
 
For detailed instructions on completing the 
recommendation forms, please see the  
“Global UGRAD: Recommendation Guidelines” 
 
To upload your document, click on the little yellow 
folder below this text. Press “browse” on the box 
that pops up, and then select your completed form 
that is saved on your computer. Finally, please press 
“submit” at the bottom of the page. 
 
Do not fill in any other text into the box provided. 
 

อพัโหลดจดหมายรับรอง 1 ในหน้า Letter of Recommendation #1  
อพัโหลดจดหมายรับรอง 2 ในหน้า Letter of Recommendation #2 
 
ข้อก าหนดของผู้ให้ Recommendation ทัง้ 1 และ 2 มีความตา่งกนั 
กรุณาด ูAcademic Recommendation Form Guidelines 1 และ 2  
ท่ีแนบและในระบบ Online Application 

1. ผู้ เขียน Letter of Recommendation คนท่ี 1 ควรเป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษา หรืออาจารย์มหาวิทยาลยัในสาขา
วิชาเอกท่ีนิสติ/นกัศกึษาก าลงัเรียน/เคยเรียนด้วย 

2. ผู้ เขียน Letter of Recommendation คนท่ี 2 ควรเป็น
บคุคลอ่ืนท่ีนิสติ/นกัศกึษาเคยร่วมงานด้วย เช่น หวัหน้า
งานท่ีเคยฝึกงาน, อาจารย์หวัหน้าชมรม, โค้ช, หรือหวัหน้า
ฝ่ายแลกเปล่ียนทางการศกึษาของมหาวิทยาลยั (หากเคย
ร่วมโครงการแลกเปล่ียน) เป็นต้น ทัง้นี ้ผู้สมคัรไม่ควรให้
เพ่ือนหรือบคุคลในครอบครัวออกจดหมายรับรองให้ 

 
ใน 1 ไฟลข์อง Letter of Recommendation ต้องมีอย่างน้อย 2 หน้า 

- หน้าแรก คือ Academic Recommendation Form 
Guidelines (ใช้เป็นใบปะหน้า) 

- หน้าตอ่ไป คือ Letter of Recommendation ไม่จ ากดั
จ านวนหน้า 

 
ผู้สมคัรสามารถอพัโหลดเอกสาร (.pdf) หรือภาพ (.jpeg) ได้โดย 

- เลือกรูปแฟ้มสเีหลือง 
- กด “browse” ในหน้าตา่งท่ีขึน้มา 
- เลือกไฟล์ท่ีต้องการ 
- กด “submit” ด้านลา่งเพ่ืออพัโหลด  

โดยไม่ต้องพิมพ์อะไรในช่องว่าง 
 

2. Upload translation of Letter of Recommendation. 
(Optional) 

หากจดหมายรับรองข้างต้นไม่เป็นภาษาองักฤษ  
กรุณาอพัโหลดเอกสารท่ีแปลเป็นภาษาองักฤษประกอบ 
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Global UGRAD: International Passport or National Identification 

• Please upload your document as a .pdf or .jpeg file. (The .pdf format is highly recommended.) 

• IMPORTANT: Press “save” to save your responses and continue editing later. Press “submit” to 

complete the form. Forms will not be marked as complete unless submitted. 

 Questions Descriptions 

1. Upload a photocopy of the face of your passport or 
national government-issued identification. (*) 
 
Please use the passport you use to travel 
internationally (international passport).  
Please upload a copy of your national, government-
issued identification card if you do not have a 
passport. 
 
To upload your document, click on the little yellow 
folder below this text. Press “browse” on the box 
that pops up, then select your completed form that 
is saved on your computer. Finally, please press 
“submit” at the bottom of the page. 
 
Do not fill in any other text into the box provided. 

- ถ้ามีพาสปอร์ต ให้อพัโหลดส าเนาหน้าพาสปอร์ต 
- ถ้าไม่มีพาสปอร์ต ให้อพัโหลดส าเนาบตัรประชาชนแทน 

 
ผู้สมคัรสามารถอพัโหลดเอกสาร (.pdf) หรือภาพ (.jpeg) ได้โดย 

- เลือกรูปแฟ้มสเีหลือง 
- กด “browse” ในหน้าตา่งท่ีขึน้มา 
- เลือกไฟล์ท่ีต้องการ 
- กด “submit” ด้านลา่งเพ่ืออพัโหลด  

โดยไม่ต้องพิมพ์อะไรในช่องว่าง 

2. Do you currently have an international passport? (*) 
Please select one: Yes/No 
 
If you do not currently have an international 
passport, please explain. Are you applying for one? 
At what point are you in the passport application 
process? 

คณุมีพาสปอร์ตหรือไม ่ตอบ ใช/่ไม่ใช ่

 
ถ้าไม่มีพาสปอร์ต กรุณาอธิบายว่าจะท าพาสปอร์ตหรือไม่  
หากท าอยู่ อยู่ในระหว่างขัน้ตอนใด 

 

Global UGRAD: Official Transcripts 

• It is highly recommended that your transcript(s) are in English. 

• Please upload your document as a .pdf or .jpeg file. (The .pdf format is highly recommended.) 

• IMPORTANT: Press “save” to save your responses and continue editing later. Press “submit” to 

complete the form. Forms will not be marked as complete unless submitted. 

 Questions Descriptions 

1. Your transcripts are an official statement of your 
grades. 
 
Please upload your official transcript(s) here. (*) 
If you have more than 1 page of transcripts, please 
combine all pages into 1 file and upload. 
 
To upload your document, click on the little yellow 
folder below this text. Press “browse” on the box 
that pops up, and then select your completed form 
that is saved on your computer. Finally, please press 
“submit” at the bottom of the page. 
 
Do not fill in any other text into the box provided. 

อพัโหลด Transcript(s) ของมหาวิทยาลยัท่ีน่ี หากมีมากกวา่ 1 หน้า 
กรุณาสแกนเอกสารทัง้หมดรวมเป็น 1 ไฟล์แล้วอพัโหลด 
 
ผู้สมคัรสามารถอพัโหลดเอกสาร (.pdf) หรือภาพ (.jpeg) ได้โดย 

- เลือกรูปแฟ้มสเีหลือง 
- กด “browse” ในหน้าตา่งท่ีขึน้มา 
- เลือกไฟล์ท่ีต้องการ 
- กด “submit” ด้านลา่งเพ่ืออพัโหลด  

โดยไม่ต้องพิมพ์อะไรในช่องว่าง 

2. Please upload translation of your official transcript(s) 
to your application. (Optional) 

หาก Transcript(s) ข้างต้นไมเ่ป็นภาษาองักฤษ  
กรุณาอพัโหลดเอกสารท่ีแปลเป็นภาษาองักฤษประกอบ 
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Global UGRAD: Portfolio Upload 

• Portfolio is optional, and is not required. Not submitting a portfolio will not jeopardize your chance of 

being selected. 

If you would like to upload a portfolio, it is highly recommended it is in English. 

• Please upload your document as a .pdf or .jpeg file. (The .pdf format is highly recommended.) 

• IMPORTANT: Press “save” to save your responses and continue editing later. Press “submit” to 

complete the form. Forms will not be marked as complete unless submitted. 

 Questions Descriptions 

1. The portfolio is intended for arts and architecture 
students to upload a portfolio of their work.  
 
Would you like to upload a portfolio you created as 
part of your academic program (examples: art, 
architecture, etc.)?  
 
This is an optional component of the UGRAD 
application, even if you have a portfolio you are not 
required to upload it. 
 
Please select: Yes/No 
 

สว่นนีมี้ไว้ส าหรับนิสติ/นกัศกึษาท่ีเรียนในด้านศลิปกรรมและ
สถาปัตยกรรม อพัโหลด Portfolio ท่ีเป็นผลงานเทา่นัน้ 

 
คณุอยากจะอพัโหลด Portfolio ท่ีคณุรวบรวมผลงานของคณุ  
(เช่น งานด้านศลิปะ งานด้านสถาปัตยกรรม โครงงาน และอ่ืน ๆ  
ท่ีไม่ใช่ใบประกาศนียบตัร) ที่เป็นสว่นหนึง่ของการเรียนในหลกัสตูร 
ของคณุหรือไม่  

 
Portfolio เป็นเพียงสว่นเพิ่มเตมิของใบสมคัรเทา่นัน้ แม้ผู้สมคัรจะมี 
Portfolio แตส่ามารถเลือกที่จะอพัโหลดหรือไม่ก็ได้ 

 
ตอบ ใช่/ไมใ่ช ่
 

 Upload your portfolio to your application (optional). 
 
If you have created a portfolio as part of your 
academic program (art, architecture, etc.), you can 
upload materials from it to your application.  
 
This is an optional component of the UGRAD 
application, even if you have a portfolio, you are not 
required to upload any materials from it. 

อพัโหลด Portfolio ขอบคณุได้ท่ีน่ี 
 
หากคณุมี Portfolio ท่ีคณุรวบรวมผลงานของคณุ (เช่น งานด้านศลิปะ 
งานด้านสถาปัตยกรรม โครงงาน และอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใชใ่บประกาศนียบตัร) 
และเป็นสว่นหนึง่ของการเรียนในหลกัสตูรของคณุ คณุสามารถอพั
โหลดเข้าไปในระบบได้ในสว่นนี ้
 
หมายเหต ุ
Portfolio เป็นเพียงสว่นเพิ่มเตมิของใบสมคัรเทา่นัน้  
ถึงผู้สมคัรจะมี Portfolio แตส่ามารถเลือกท่ีจะจะอพัโหลดหรือไม่ก็ได้ 
ไม่เป็นต้องใช้ในการสมคัรเข้าร่วมโครงการ 
 
หากมีมากกว่า 1 หน้า กรุณาสแกนเอกสารทัง้หมดรวมเป็น 1 ไฟล์แล้ว
อพัโหลด 
 
ผู้สมคัรสามารถอพัโหลดเอกสาร (.pdf) หรือภาพ (.jpeg) ได้โดย 

- เลือกรูปแฟ้มสเีหลือง 
- กด “browse” ในหน้าตา่งท่ีขึน้มา 
- เลือกไฟล์ท่ีต้องการ 
- กด “submit” ด้านลา่งเพ่ืออพัโหลด  

โดยไม่ต้องพิมพ์อะไรในช่องว่าง 
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Application Checklist 
2018-2019 Global Undergraduate Exchange Program 

** Applicants must submit the same documents typed/uploaded in the online application system to the Office 

of International Affairs ** 

 

Documents 

Step 1: 
Submit through Online  

Application System 

Step 2: 
Submit to International 

Affairs Office 

1. 
 

Application Apply at  
https://goo.gl/uz2CkM  

 

 
 
 
 
 

Print from the online 
application system. 

2. Essay 1 Type in space provided. Print from the online 
application system. 3. Essay 2 

4. Letter of Recommendation 1 Complete the forms 
provided.  

Scan and upload files. 

Submit two original 
Letters of Recommendation. 5. Letter of Recommendation 2 

6. Official Transcript(s) Scan and upload file(s). Submit original documents. 

7. Photocopy of Passport (if available) 
or Photocopy of National ID 

Scan and upload file. Make a copy from  
original document. 

8. TOEFL or IELTS Score Report  
(If available) 

Upload PDF Score Report. Print or make a copy from  
original document. 

9. Portfolio (optional) Scan and upload file. Submit original document. 

 

Note: 

- Everything must be copied/printed one-sided. 

- Please do not staple documents, but use paper clips instead. 

 

https://goo.gl/uz2CkM

