
ใบสมัคร 

นิสิตแลกเปลี่ยนระยะยาว 
ภายใตโ้ครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS)  

กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น 
ประจำปีการศึกษา 2565 

ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2565 

1. ชื่อผูส้มัคร นาย / นางสาว.................................... นามสกุล............................................... 

 Name (Capital Letter) Mr./Miss……………………………. Surname………………………………………………. 

 รหัสนสิิต................................... ช้ันปี .......................... คณะ............................................. 

 สาขาวิชา/ภาควิชา................................................................ GPA…................................... 

 อาจารย์ที่ปรึกษา ............................................................................................................... 

 หมายเลขโทรศัพท์ของผูส้มัคร............................................................................................. 

 E-mail …………………….…………………………………………… ID Line…………………………………………………… 

 วัน/เดือน/ปี เกิด........................................ อายุ.................ปี หมู่เลอืด................................. 

 ศาสนา .....................................  

 ปัญหาสุขภาพ (เช่น แพ้อาหาร แพ้ยา โรคประจำตัว) .......................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 ที่อยู่ตามบัตรประชาชน บ้านเลขที่................. ซอย.......................... ถนน........................... 

 แขวง/ตำบล.......................... เขต/อำเภอ.............................. จังหวัด................................ 

 รหัสไปรษณีย์.......................... 

  

 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ไม่ต้องกรอกส่วนนีห้ากเป็นที่อยู่เดียวกันกับบัตรประชาชน)  

  หอพัก            พักอาศัยกับญาติ 

 ชื่อผู้ร่วมพัก เช่น เพื่อนหรอืญาต(ิถ้ามี)......................................... เกี่ยวข้องเป็น................. 

 ชื่อหอพัก........................... เลขหอ้ง............ช้ัน ..... เลขที่.................... ซอย....................... 

 ถนน............................ แขวง*/ตำบล.......................... เขต/อำเภอ..................................... 

 จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย์.......................... 

  

2. สนใจเป็นนิสติแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยใด (โปรดระบุอันดับ) 

 ........... Ibaraki University 

 ........... Hiroshima University 

 ........... Tokyo University of Agriculture and Technology 

 ........... University of Tsukuba 



  

3. เหตุผลที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตภายใต้โครงการ ASEAN International 
Mobility for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

  

4 หลักฐานประกอบการสมัคร 

         ใบสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนนิสิตโครงการ AIMS พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 

         ใบรายงานคะแนน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ 

         สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต 1 ฉบับ 

         สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ 

         สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 1 ปีขึ้นไป (ถ้ามี) 
         ผลคะแนน IELTS หรือ TOEFL หรือเทียบเท่า 
  

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบ

ภายหลังแล้วพบว่ามีข้อความที่ไม่เป็นจริง ข้าพเจ้ายินดีให้ตัดสิทธิ์การสมัครและการเข้าร่วม

โครงการโดยไม่มีเงื่อนไข รวมถึงยินยอมให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาโทษตามที่

เห็นสมควร และข้าพเจ้าจะคืนงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนทั้งหมดแก่มหาวิทยาเกษตรศาสตร์

เต็มจำนวน 

2. ผูส้มัครจะต้องมาร่วมและช่วยงานกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ของคณะเกษตร หรอืงานวิเทศสัมพันธ์

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง  

3. หากผู้สมัครได้รับเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิต จะต้องนำส่งรายงานการศึกษาดู

งาน / การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในรูปแบเอกสาร จำนวน 2 ฉบับ และในรูปแบบไฟล์

โดยบันทึกลงแผ่น CD จำนวน 2 แผ่น และบัตรโดยสารเครื่องบิน (Boarding Pass) ให้แก่คณะ

เกษตร และกองวิเทศสัมพันธ์ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เสร็จสิน้การเข้าร่วมโครงการ 

4. กรณีที่ผู้สมัครได้รับงบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม แต่มีเหตุให้ไม่สามารถเข้าร่วม

โครงการได้ครบตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้ ผู้สมัครจะไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายใดๆ ได้

ทั้งสิ้น รวมทั้งต้องคืนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดแก่มหาวิทยาเกษตรศาสตร์เต็ม

จำนวน 



5. ผู้สมัครจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตโครงการอื่นใดของ

กองวิเทศสัมพันธ์ เว้นแต่โครงการนั้นจะได้สิ้นสุดกระบวนการพิจารณาและประกาศผลการ

คัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

6. ผูส้มัครยินดีปฏิบัติตามประกาศ ข้อบังคับ ข้อกำหนดใด ๆ ทุกประการอันเกี่ยวข้องกับกิจกรรม

แลกเปลี่ยนนิสิต ทั้งของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ร่วมจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นับแต่วันที่ส่งใบสมัครนี้ จนสิ้นสุดการจัด

กิจกรรม หากผู้สมัครฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนด จะยินยอมให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิจารณาลงโทษตามที่เห็นสมควร 

 

 

ข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิต

ข้างตน้ทุกประการ 

 

                                                 ลงช่ือ                                   ผูส้มัคร 

                                                 (...........................................................) 

                                                    วัน/เดือน/ปี .................................... 

 

 

ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาของผู้สมัครลงนามพร้อมให้ความเห็น  

            ข้าพเจา้ นาย/นาง/นางสาว................................... นามสกุล............................... 

 ตำแหน่งทางวิชาการ.................................. ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสติคือ 

 นาย/นาง/นางสาว................................... นามสกุล.................................. ช้ันปี.................... 

 สาขาวิชา/ภาควิชา............................................... คณะ....................... วิทยาเขต................. 

 มีความเห็นต่อการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสติ ของนิสิตตามรายชื่อข้างต้น ดังนี้ 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

  

                                            ลงชื่อ 

                                                   (...........................................................) 

                                                                 อาจารย์ที่ปรึกษา 

                                                      วัน/เดือน/ปี .................................... 



ใบอนญุาตและยนิยอมรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย 

 
เขียนที่................................................ 

วัน.........เดือน.................... พ.ศ.......... 

 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................... นามสกุล............................... ขอรับรองว่า

เป็นผู้ปกครองของ นาย/นาง/นางสาว...................... นามสกุล............................... ช้ันปี....................

สาขาวิชา/ภาควิชา................................................... คณะ....................... วิทยาเขต.........................

เกี่ยวข้องเป็น.............................. และอนุญาตให.้............................................................................ 
 

1. สมัครและเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ภายใต้โครงการ ASEAN 

International Mobility for Students (AIMS) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยใน

ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 

2. รับทราบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาวดังกล่าว 

อ ันได้แก ่ ค ่าธรรมเนียมวีซ ่า ค ่าธรรมเนียมในการขอเอกสารประกอบการเข ้าร ่วมกิจกรรม                 

ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น   

ค่าประกันชีวติ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. หากนิสิตได้รับคัดเลือก ผู้ปกครองยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 ไม่ว่า

นิสติจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่นหรอืไม่ก็ตาม 

 

 

                                   ลงช่ือ............................................................. 

                                          (...........................................................) 

                                                              ผูป้กครอง 


