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       มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิแลัะมหาวิิทยาลััยปัักีกิี�ง 
ปัระกีาศควิามสำำาเร็จหลัักีสูำติรผูู้�นำำาไทย-จีนำ (วิทจ.) อีีกีครั�ง  กัีบกีารสำร�าง   
     ผูู้�นำำาระดัับแถวิหนำ�าผูู้�มีบทบาทหนำ�าที�สำำาคัญขอีงปัระเทศไทยที�เข�าศึกีษา   
        ในำหลัักีสูำติร วิทจ. สำำาเร็จเป็ันำร่�นำที� 3  จำานำวินำ 111 คนำ โดัยพิธีีปิัดั     
          กีารศึกีษา ไดั�รับเกีียรติิเป็ันำอีย�างสูำงจากี ศาสำติราจารย์เกีียรติิค่ณ  
           นำายแพทย์เกีษม วัิฒนำชััย อีงคมนำติรี เป็ันำปัระธีานำในำพิธีี จัดัขึ�นำ         
          เม่�อีวัินำที� 10 พฤศจิกีายนำ 2563 ณ โรงแรม ยู สำาธีร กีร่งเทพฯ         
        ควิามสำำาเร็จครั�งนำี�เกีิดัจากีควิามร�วิมม่อีฉีันำพี�นำ�อีงขอีงทั�งสำอีง                  
    มหาวิิทยาลััยที �แนำ�นำแฟ้้นำเฟ้้นำหาควิามโดัดัเดั�นำแลัะมีเปั้าหมาย   
 สำำาคัญร�วิมกีันำ ในำกีารสำร�างผูู้�นำำาย่คใหม�ให� “เข�าใจ เข�าถึง พัฒนำา”                
ค่อี เข�าใจเร่�อีงจีนำอีย�างถ�อีงแท�  เข�าถึงแกี�นำกีารพัฒนำาศักียภาพขอีงจีนำ      
แลัะเพิ�มโอีกีาสำกีารสำร�างสำัมพันำธีภาพระหวิ�างสำอีงปัระเทศอีย�างยั�งย่นำ    
ดึังดูัดัให�ผูู้�นำำาระดัับปัระเทศสำนำใจติบเท�าเข�าศึกีษาในำหลัักีสูำติรเพิ�มมากีขึ�นำ 
ท่กีปัี ถ่อีไดั�วิ�าเปั็นำเคร่�อีงย่นำยันำกีารันำติีถึงศักียภาพกีารเปัน็ำผูู้�นำำาดั�านำจีนำ 
ขอีงทั�งสำอีงสำถาบันำ 

ม.หััวเฉีียวฯ และ ม.ปัักก่�ง  ม.หััวเฉีียวฯ และ ม.ปัักก่�ง  
ปัระกาศความสำำาเร็จสำร้างผู้้้นำำาไทย-จีนำ  ร่�นำที�  3ปัระกาศความสำำาเร็จสำร้างผู้้้นำำาไทย-จีนำ  ร่�นำที�  3

 
2020年11月10日，华侨崇圣大学和北京大学联合开办的第三届泰中
新时代精英领导研修班顺利结业，学校特邀请枢密院大臣陈国光荣
誉教授为主席，在曼谷沙吞U酒店为111位学员举办了结业典礼，学
员们的顺利结业也体现了两所大学的友好关系。泰中新时代领导精
英研修班旨在培养对中国“了解、达到、发展”的新时代领导精英
人才，深入了解中国发展的现状，并为中泰两国的交流合作创造更
多机会。

华侨-北大 第三届泰中新时代领导精英研修班顺利结业华侨-北大 第三届泰中新时代领导精英研修班顺利结业
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สารบััญ ม.หััวเฉ่ยวฯ                                                                                 

และ ม.ปีักก่�ง                                                        

ประกาศความสำาเร็จ                                                   

สำร้างผู้้้นำาไทย-จีนำ                                          

ร่�นที่่�  3

กว่าจะเป็นำ                          

ปีลาสล่ด                    

ที�ครบวงจร

ม.หััวเฉ่ยวฯ                                                                                          

จับมือ 14 รร.                                                                                                  

เครือข่่ายลงนำาม                                                             

เป็นำ ม.พี่ี�-รร.นำ้อง
                                                                                       

ม.หััวเฉ่ยวฯ                                                                          

สำานำสำมัพี่ันำธ์ย์ั�งยืนำ                                                                               

ข่ับเคลื�อนำ “ม.พีี่�                                                                       

ถึึง รร.นำ้อง” 
                                                                                       

ม.หััวเฉ่ยวฯ                                                                           

พี่ร้อมดู้แลผู้้้สำง้อายุเปิดู                                                            

“ศ้นำย์สำุข่ภาพี่ศรีวารี                                                                                    

ชีีวารักษ์์” 
                                                                                                                                                      

แจกฟรี                 

ข่้าวกล่อง                                               

ส�าหัรับันักศึกษา                                                                          

หอในำ

                                                                                                                                                      

รับสำมัคร            

ออนำไลนำ์ ง่าย ๆ     

6 ข่ั้นำตอนำ
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  沙丽鱼的经济价值研究是华侨崇圣大学的一项研究成
果，旨在推广北榄府邦波县的著名农产品沙丽鱼及其经
济价值。2020年9月10日，由泰国区域发展基金管理处
（ADFAMU）主办的Virtual Conference Transforming 
University for the Future学术研讨会在曼谷奇迹大酒店
成功举办，华侨崇圣大学副校长曾勋副教授带领团队在
研讨会中发表了5项研究成果，成为华侨崇圣大学“学成
服务社会”的又一成果。

     华侨崇圣大学首次与北榄府警局合作开设法学专业 
2020年9月11日，华侨崇圣大学校长邬莱攀副教授与北榄
府警察局局长春蓬少将，联合学校法学院院长尼克助理
教授、挽披县警察局局长匹拉萨上校，在学校副校长曾
勋、法学院副院长、各级警员的见证下，共同签署了谅
解备忘录。双方将合作开设针对北榄府警察的法学专
业。此外，双方还将在人力资源、学术、学术福利、大
学周边社区等方面进行相关合作，以提高社区群众的主
人翁意识和社会责任意识。这次合作是双方的首次合
作，也为将来进一步的合作打下了坚实基础。

有关沙丽鱼经济价值的研究成果发表有关沙丽鱼经济价值的研究成果发表

      ผู้ลังานำวิิจัยขอีงมหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลัิมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) เปั็นำงานำวิิจัยเพ่�อีขับเคลั่�อีนำเศรษฐกีิจปัลัาสำลัิดั 
สิำนำค�าขึ�นำช่ั�อีขอีงอีำาเภอีบางบ�อี  จังหวัิดัสำม่ทรปัรากีาร  เป็ันำ 1 ในำ 5 งานำวิิจัยที�ไดั�นำำาเสำนำอีในำงานำปัระช่ัมวิิชัากีาร Virtual 
Conference Transforming University for the Future : บทบาทใหม�มหาวิิทยาลััยพัฒนำาพ่�นำที�  จัดัขึ�นำเม่�อีวัินำพฤหัสำบดีัที� 
10 กัีนำยายนำ 2563 โดัยหนำ�วิยบริหารแลัะจัดักีารท่นำดั�านำกีารพัฒนำาระดัับพ่�นำที� (บพท.) ณ โรงแรมมิราเคลัแกีรนำด์ั  คอีนำเวินำชัั�นำ 
กีร ่งเทพฯ งานำนำ ี �ท ีมวิ ิจ ัยขอีงเรานำ ำาโดัย รอีงศาสำติราจารย ์อี ิสำยา จ ันำทร ์วิ ิทยานำ ่ชั ิติ รอีงอีธี ิกีารบดั ี  
เข�าร�วิมงานำแลัะนำำาเสำนำอีผู้ลังานำวิิจัย เปั็นำอีีกีหนำึ �งผู้ลังานำชัั �นำเยี �ยมที �ดัำาเนำินำรอียติามปัณิธีานำขอีงมหาวิิทยาลััย 
"เรียนำรู�เพ่�อีรับใชั�สัำงคม"

กว�าจะเป็ันำปัลาสำล่ดที�ครบวงจร กว�าจะเป็ันำปัลาสำล่ดที�ครบวงจร 
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2020年10月26日，华侨崇圣大学校长邬莱攀副教授携副校长曾勋
副教授，在校信息中心多媒体会议室与14所中小学的代表签订合作
协议，以促进合作学校学术及双方关系的发展。
     14所中小学有：Saint Joseph Rayong School、公立建华学校、 
Bangkaewprachasan School、Hadammara Aksornluckwittaya 
School、 Debsirin Samutprakarn School、Songvithaya Theparak 
School、Poolcharoen Withayakom School、Sawang Boriboon 
Wittaya School、Sarasas Witaed Klongluang School、Sarasas 
W i t a e d  R a n g s i t  S c h o o l 、 W a c h i r a t h a m  S a t h i t 
School、Phanatpittayakarn School、Navaminthrachinuthit 
Satriwittaya 2 School与 Sriracha School。
     双方合作协议内容有：提供设立在线测试、IS学校导师、免费
Pre-Degree大学预备学分教学、引导研究方向、奖学金、助力发
展各科课程的附加活动项目与实践等，需在学校门前挂牌展示。
如果有意愿成为我校合作对象，请联系我校招生办，联系电话： 
02-312-6300-79 转 1139，或拨打报名热线：085-489-3710-13   
Line @huachiew

      รอีงศาสำติราจารย์ ดัร.อ่ีไรพรรณ เจนำวิาณิชันำานำนำท์ อีธิีกีารบดีั
มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลัิมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) รอีงศาสำติราจารย์ 
อิีสำยา จันำทร์วิิทยาน่ำชิัติ รอีงอีธิีกีารบดีั แลัะผูู้�บริหารจากี 14 รร. 
เคร่อีข�ายขอีงมหาวิิทยาลััย ไดั�แกี� รร.เซนำต์ิโยเซฟ้ ระยอีง รร.เจี�ยนำหัวิ 
รร.บางแกี�วิปัระชัาสำรรค์ รร.หาดัอีมราอีักีษรลัักีษณ์วิิทยา     
รร.เทพศิร ินำทร ์ สำม ่ทรปัรากีาร รร.ทรงวิ ิทยาเทพาร ักีษ ์         
รร.พูลัเจริญวิิทยาคม รร.สำวิ�างบริบูรณ์วิิทยา รร.สำารสำาสำน์ำวิิเทศ 
คลัอีงหลัวิง รร.สำารสำาสำ์นำวิิเทศรังสำ ิติ รร.วิชัิรธีรรมสำาธีิติ      
รร.พนำัสำพิทยาคาร รร.นำวิมินำทราชัินำูทิศ สำติรีวิิทยา 2 แลัะ  
รร.ศรีราชัา ร�วิมลังนำามควิามร�วิมม่อีทางวิิชัากีารดั�านำกีารศึกีษาเป็ันำ 
ม.พี�-รร.นำ�อีง เม่�อีวิันำจันำทร์ที� 26 ติ่ลัาคม 2563 ณ ห�อีงสำ่�อีปัระสำม 
ชัั�นำ 2 อีาคารบรรณสำาร มฉีกี. โดัยมีแนำวิทางควิามร�วิมม่อี เพ่�อีให�เกิีดั 
ผู้ลัควิามสำัมฤทธีิ �ดั�านำกีารศึกีษาอีย�างเปั็นำรูปัธีรรม  แลัะเพ่�อี          
ควิามสัำมพันำธ์ีที�ยั�งย่นำระหวิ�างกัีนำ อีาทิเชั�นำ กีารจัดัค�ายเพ่�อีกีารเรียนำรู� 
กีารจัดัติิวิข�อีสำอีบ O-Net กีารเปั็นำอีาจารย์ที�ปัรึกีษากีล่ั�ม รร. IS 
ระดัับมัธียมศึกีษาติอีนำติ�นำ-ติอีนำปัลัาย โครงกีารเรียนำลั�วิงหนำ�า  
(Pre- Degree) โดัยไม�เสีำยค�าใชั�จ�ายในำกีารเรียนำ  เม่�อีสำำาเร็จกีารศึกีษา    
ระดัับมัธียมศึกีษาติอีนำปัลัายสำามารถนำำารายวิิชัามาเทียบโอีนำ     
เรียนำติ�อีที�มหาวิิทยาลััยติามเง่�อีนำไขที�กีำาหนำดั สำนำับสำนำ่นำแนำะแนำวิ 
กีารศึกีษา กีารรับสำมัครนัำกีศึกีษาใหม� โควิติา ท่นำ รวิมถึงกีารพัฒนำา
หลัักีสูำติรควิามรู�ดั�านำติ�าง ๆ จัดักิีจกีรรมเสำริมทักีษะ ฝึึกีอีบรม แลัะ 
ขอีติิดัตัิ�งป้ัายเพ่�อีกีารปัระชัาสัำมพันำธ์ีที�ดั�านำหนำ�าขอีง รร. โดัยสำามารถ 
สำอีบถามข�อีมูลัเพิ �มเติิมหร่อีสำนำใจเข�าร�วิมเปั็นำ รร.เคร่อีข�าย        
ม.พี�-รร.นำ�อีง ติิดัติ�อีไดั�ที� แผู้นำกีรับนัำกีศึกีษา มฉีกี. หมายเลั ขโทรศัพท์   
02-312-6300-79 ติ�อี 1139 หร่อีสำายดั�วินำรับสำมัคร 085-489-3710-13 
หร่อีไลัน์ำ @huachiew

华侨崇圣大学联手14所中小学，助力中小学发展华侨崇圣大学联手14所中小学，助力中小学发展

ม.หััวเฉีียวฯ จับมือ 14 รร.                                  ม.หััวเฉีียวฯ จับมือ 14 รร.                                  
เครือข่�ายลงนำามเป็ันำ ม.พีี่�-รร.น้ำอง เครือข่�ายลงนำามเป็ันำ ม.พีี่�-รร.น้ำอง 
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2020年9月15日，华侨崇圣大学校长邬莱攀副教授携学校领导在校
图书馆多媒体会议室接待了来自23所中、小学的代表，为其提供以
下项目：
1.  在健康科学、汉语与商务三个方面进行Pre-Degree预备学分              
    教学。
2. 设置包含语言的应用、写作与阅读能力的在线测试。
3. 设立汉语与英语生活技能、健康科学学习营、打开社会学的           
大门，以及数码技术学习营这四个方向的专业培养计划。
4. 由大学教师作为IS学校的导师，引导学生的独立研究技能。
   以上项目均免费，并且没有附加条件，华侨崇圣大学向所有有兴  
   趣参与进来的中小学敞开大门。

      รอีงศาสำติราจารย์ ดัร.อ่ีไรพรรณ  เจนำวิาณิชันำานำนำท์  อีธิีกีารบดีัมหาวิิทยาลััย
หัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) พร�อีมดั�วิย คณะผูู้�บริหารแลัะคณาจารย์ติ�อีนำรับผูู้�แทนำ           
จากี 23  โรงเรียนำ  เข�าร�วิมปัระชั่มหาร่อี “ม.พี�-รร.นำ�อีง” โครงกีารโรงเรียนำเคร่อีข�าย      
เพ่�อีควิามสำัมพันำธี์ยั�งย่นำทางกีารศึกีษาระหวิ�างมหาวิิทยาลััยแลัะโรงเรียนำมัธียมศึกีษา 
ติอีนำปัลัาย เม่�อีวัินำอัีงคารที� 15  กัีนำยายนำ  2563 ณ ห�อีงส่ำ�อีปัระสำม  ชัั�นำ  2  อีาคารบรรณสำาร  
มฉีกี. โครงกีารนีำ�ปัระกีอีบดั�วิยกิีจกีรรมหลัักี 4 รูปัแบบ เพ่�อีพัฒนำาทักีษะทางวิิชัากีารแลัะ 
วิางแนำวิทางกีารศึกีษาติ�อีในำระดัับอ่ีดัมศึกีษาให�กัีบโรงเรียนำเคร่อีข�าย  ไดั�แกี� รูปัแบบที�  1  
จัดักีารเรียนำกีารสำอีนำแบบ Pre-Degree ในำ 3 ดั�านำ ค่อี ดั�านำวิิทยาศาสำติร์สำ่ขภาพ  
ดั�านำภาษาจีนำ แลัะดั�านำสัำงคมเพ่�อีธ่ีรกิีจ รูปัแบบที� 2 จัดัติิวิข�อีสำอีบ O-Net ปัระกีอีบดั�วิยเน่ำ�อีหา 
ค่อี Language Use, Writing Ability แลัะ Reading  รูปัแบบที�  3  จัดั  4  ค�ายเพ่�อีกีารเรียนำรู�  
ไดั�แกี�  ค�ายที�  1  พัฒนำาทักีษะอีาชีัพทางดั�านำภาษาจีนำแลัะภาษาอัีงกีฤษ   ค�ายที�  2  HCU 
Health Science Camp#1 ค�ายที� 3 เปัิดัโลักีกีารเรียนำรู�ดั�านำสำังคมศาสำติร์ “Self-
Discovery ค�นำหาตัิวิตินำ  คนำค�นำคณะ” แลัะค�ายที�  4  Digital Camp  แลัะรูปัแบบที�  4  
อีาจารย์ที�ปัรึกีษากีล่ั�มโรงเรียนำ IS  ซึ�งโรงเรียนำที�เข�าร�วิมโครงกีารไม�เสีำยค�าใชั�จ�ายแลัะไม�มี 
ข�อีผูู้กีมัดั โดัยมหาวิิทยาลััยพร�อีมร�วิมหาร่อีกีับโรงเรียนำที�มีควิามสำนำใจเข�าร�วิมเปั็นำ 
โรงเรียนำเคร่อีข�าย  

ม.หััวเฉีียวฯ สำานำสัำมพัี่นำธ์์ยั�งยืนำขั่บเคลื�อนำ “ม.พีี่�-รร.น้ำอง” ม.หััวเฉีียวฯ สำานำสัำมพัี่นำธ์์ยั�งยืนำขั่บเคลื�อนำ “ม.พีี่�-รร.น้ำอง” 

华侨崇圣大学助力合作中小学发展华侨崇圣大学助力合作中小学发展
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      มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) จัดัตัิ�ง “ศูนำย์ส่ำขภาพ                                                                               
ศรีวิารีชีัวิารักีษ์” เพ่�อีดูัแลัส่ำขภาพขอีงผูู้�สูำงอีาย่ โดัยระดัมคณาจารย์แลัะ 
ผูู้�เชัี�ยวิชัาญดั�านำสำ่ขภาพหลัากีหลัายสำาขาวิิชัาทั�งพยาบาลั แพทย์แผู้นำจีนำ  
แลัะกีายภาพบำาบัดั ดูัแลัผูู้�สูำงอีาย่แบบครบวิงจรเพ่�อีให�ไดั�รับควิามสำะดัวิกีสำบาย 
แลัะมีควิามส่ำขทั�งกีายแลัะใจภายใติ�คำาขวิัญ “ดัูแลัห�วิงใย เสำริมศักียภาพ                                                                         
ผูู้�สูำงวัิย  ดั�วิยใจแลัะควิามเชีั�ยวิชัาญ” พิธีีเปิัดัจัดัขึ�นำเม่�อีวัินำพฤหัสำบดีัที�  29 
ติ่ลัาคม 2563 โดัยรอีงศาสำติราจารย์ ดัร.อี่ไรพรรณ เจนำวิาณิชัยานำนำท์ 
อีธีิกีารบดัีเปั็นำปัระธีานำในำพิธีี แลัะไดั�รับเกีียรติิจากีรอีงศาสำติราจารย์ 
ปัระพันำธ์ีพงศ์  เวิชัชัาชีัวิะ  ที�ปัรึกีษาอีธิีกีารบดีั  พร�อีมดั�วิยคณะผูู้�บริหาร  
คณาจารย์  แลัะเจ�าหนำ�าที�เข�าร�วิมงานำ ณ ชัั�นำ 8  มฉีกี. 2  สำามารถติิดัติ�อี
สำอีบถามรายลัะเอีียดัขอีงศูนำย์ไดั�ที�หมายเลัขโทรศัพท์ 02-713-8159,   
02-312-6300 ติ�อี 2781,085-489-3714 หร่อีอีีเมลั chivarakhcu@live.
hcu.ac.th       

 
华侨崇圣大学集合学校护理学院、中医学院、理疗学院等多学科优
秀师资与专业人士，以“用心、专业的关怀老年人”为目的，建立
了“西瓦里健康中心”，于2020年10月29日在学校HCU2校区举行
开业典礼。校长邬莱攀副教授任典礼主席，并邀请到巴攀鹏副教
授、学校领导层、学校师生、员工等参加庆典。
     咨询电话：02-713-8259,02-312-6300 转 2781，085-489-3714
；    邮件：chivarakhcu@live.hcu.ac.th

华侨崇圣大学建立专业护理老年人的“西瓦里健康中心”华侨崇圣大学建立专业护理老年人的“西瓦里健康中心”

ม.หััวเฉีียวฯ พี่ร้อมด้แลผู้้้ส้ำงอาย่     ม.หััวเฉีียวฯ พี่ร้อมด้แลผู้้้ส้ำงอาย่     

เปิัด “ศ้นำย์ส่ำข่ภาพี่ศรีวารีชีีวารักษ์์” เปิัด “ศ้นำย์ส่ำข่ภาพี่ศรีวารีชีีวารักษ์์” 
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学校向留校学生免费发放盒饭学校向留校学生免费发放盒饭

แจกฟรีข้่าวกล�องสำำาหัรับนัำกศึกษ์าหัอในำแจกฟรีข้่าวกล�องสำำาหัรับนัำกศึกษ์าหัอในำ
      รอีงศาสำติราจารย์ ดัร.อ่ีไรพรรณ เจนำวิาณิชัยานำนำท์ อีธิีกีารบดีัมหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) แลัะสำมาคมศิษย์เกี�า มฉีกี.           
มีควิามห�วิงใยแลัะพร�อีมดัูแลันำักีศึกีษาหอีพักีที �ไม�ไดั�เดัินำทางกีลัับบ�านำในำชั�วิงโควิิดั-19 แจกีฟ้รีข�าวิกีลั�อีงสำำาหรับนำักีศึกีษาหอีในำ 
ท่กีวัินำพ่ธีแลัะวัินำศ่กีร์ติลัอีดัเด่ัอีนำ พฤษภาคม 2563 โดัยเริ�มแจกีเม่�อีวัินำที� 8 พฤษภาคม 2563 ณ ลัานำกิีจกีรรมหอีพักี มฉีกี.1 แลัะ มฉีกี.2

 
学生们的慈祥母亲——华侨崇圣大学校长邬莱攀·珍娃妮查雅
侬副教授，她在照顾学生方面有着很多的成功经验，特别是在
新冠肺炎病毒疫情爆发的特殊时期，一些泰国和中国学生因各
种原因无法回家而继续住在校内宿舍，校长与其他校领导非常
担心学生的生活，特意准备盒饭派发给学生们。于2020年5月
开始，直至新冠肺炎病毒疫情解除。

“慈祥母亲的关爱”的部分语录：“此时无法回家的个别学
生….跟我们在一起的学生都是来自外府，他们父母信任我们，
觉得让学生留在宿舍中比回家更安全，所以就留在宿舍。同时
也有中国学生认为住在宿舍中应该比回家安全所以也就留了下
来。我们将对这些学生进行特殊照顾，并强制性要求这些学生
不能外出….今天我们给孩子们派发盒饭，我们将努力照顾他们
使得他们感觉像在家一样温暖，同时我们也希望孩子们能照顾
好自己，保持清洁卫生，要使用自己的餐具、吃熟食、勤洗
手，最重要的是不外出到人员聚集场所，如非必要的情况请留
在宿舍内哦”



ที�ปัรึกีษา : รศ.ดัร.อ่ีไรพรรณ เจนำวิาณิชัยานำนำท์ อีธิีกีารบดีั 

กีอีงบรรณาธิีกีาร : ดัร.ศิริวิรรณ ตัินำติระวิาณิชัย์ รศ.อิีสำยา จันำทร์วิิทยาน่ำชิัติ อี.ฉีลัอีง แขวิงอิีนำทร์ ผู้ศ.นิำกี ส่ำนำทรธัีย นำ.สำ.บรินำดัา วิิริยะเสำนำา อี.ส่ำวิรรณี มงคลัร่�งเร่อีง อี.ธีวัิชั จัต่ิรัสำ อี.ชิัดัชันำกี สิำทธีารถศักีดิั�  นำางวิิมลัพักีติร์ นำฤดัลัโชัติิ     

                       แผู้นำกีส่ำ�อีสำารอีงค์กีร นำายปัริญญา กีลิั�นำหวิลั            

แปัลัภาษาจีนำโดัย : แผู้นำกีวิิเทศสัำมพันำธ์ี กีอีงกีลัาง มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ                                                                                                                                                    

จัดัทำาโดัย : แผู้นำกีส่ำ�อีสำารอีงค์กีร กีอีงกีลัาง มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ  โทรศัพท์ 02-312-6300 ติ�อี 1138 1140 แลัะ 1141 โทรสำาร 02-312-6237

18/18 ถนำนำบางนำา-ติราดั กีม.ที� 18 ติ.บางโฉีลัง อี.บางพลีั จ.สำม่ทรปัรากีาร 10540 โทรศัพท์ 0-2312-6300 - 79   
โทรสำาร 0-2312-6237 http://www.hcu.ac.th

ชัำาระค�าฝึากีสำ�งเป็ันำรายเด่ัอีนำ 
ใบอีน่ำญาติพิเศษที� 2/2536 
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มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ
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