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ด ้วยองค์การสหสากลวิทยาลัย1หรือ1United1World1Colleges1(UWC)1มีความประสงค์จะมอบทุน1
ึ ษาแก่นักเรียนไทย1ประจําปี การศก
ึ ษา125591เพือ
ึ ษาในระดับมัธยมศก
ึ ษาตอนปลายตาม1
การศก
e เข ้าศก
หลักสูตร1International1Baccalaureate1เป็ นเวลา121ปี 1ณ1วิทยาลัยในเครือ1UWC1โดยมีกําหนดเริม
e รับ1
ึ ษาตอนปลายเพือ
ึ ษา1ณ1วิทยาลัยในเครือ1UWC1ประจําปี 1
สมัครคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศก
e รับทุนเข ้าศก
ึ ษา125591ในวันที1e 11เดือนธันวาคม125581
การศก
1
ความเป็นมาขององค์การสหสากลวิทยาล ัย1
องค์การสหสากลวิทยาลัย1หรือ1United1World1Colleges1(UWC)1เป็ นองค์การนานาชาติอส
ิ ระ11ไม่ขน
ึr กับ1
ํ
รัฐบาลใดมีสานักงานใหญ่อยูท
่ ก
ีe รุงลอนดอน1สหราชอาณาจักร1โดยมี1Lord11Mountbatten1เป็ นประธาน1
ตังr แต่ปี1พ.ศ.125101I125211และตังr แต่ปี11พ.ศ.125221I1พ.ศ.125381Prince11Charles,1The11Prince11of11
Wales1มกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษเป็ นองค์ประธาน1ปั จจุบน
ั องค์ประธานคือ1HM1Queen1Noor1แห่งจอร์แดน1
1
องค์การสหสากลวิทยาล ัยประจําประเทศไทย1
ในปี 1พ.ศ.125191Sir1Ian1Gourlay1ประธานกรรมการบริหารขององค์การสหสากลวิทยาลัย11ได ้เดินทางมาพบ111
ึ ษาแก่นักเรียนจากประเทศไทยและหารือ1
ม.ร.ว.คึกฤทธิ1Ö 1ปราโมช11นายกรัฐมนตรีสมัยนัน
r 1เพือ
e ให ้ทุนการศก
เรือ
e งการแต่งตังr บุคคลทีเe หมาะสม1ให ้ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการระดับชาติขององค์การสหสากลวิทยาลัย1
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ิ ฉั ยกุล11(อดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง1
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Ö พ
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ึ ษา1UWC1ประจําปี 125591
รายละเอียดทุนการศก
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ด ้วยองค์การสหสากลวิทยาลัย1หรือ1United1World1Colleges1(UWC)1มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน1
ไทย1ประจําปี 1การศึกษา125591เพือ
e ไปศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย1ตามหลักสูตร1International11
Baccalaureate1เป็ นเวลา121ปี 1ณ1วิทยาลัยในเครือ1UWC1ดังต่อไปนี1r 1

1

หน่วยที1e 11UWC1Adriatic1เมือง1Duino1ประเทศ1Italy1พร ้อมทุนการศึกษา111ทุน*11
โดยจํานวนทีไe ด ้รับจะขึน
r อยูก
่ บ
ั ฐานะทางการเงินของผู ้ปกครอง1

1

หน่วยที1e 21UWC1Dilijan1ประเทศ1Armenia1พร ้อมทุนการศึกษา111ทุน*11
โดยจํานวนทีไe ด ้รับจะขึน
r อยูก
่ บ
ั ฐานะทางการเงินของผู ้ปกครอง1
11
หน่วยที1e 31UWC1Changshu1China1มณฑล1Jiangsu1สาธารณรัฐประชาชนจีน1พร ้อมทุนการศึกษา111ทุน*11
โดยจํานวนทีไe ด ้รับ1จะขึน
r อยูก
่ บ
ั ฐานะทางการเงินของผู ้ปกครอง1ในจํานวนไม่เกิน175%1ของค่าเล่าเรียน1
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หน่วยที1e 41UWC1Changshu1China1มณฑล1Jiangsu1สาธารณรัฐประชาชนจีน1พร ้อมทุนการศึกษา111ทุน*11
โดยจํานวนทีไe ด ้รับ1จะขึน
r อยูก
่ บ
ั ฐานะทางการเงินของผู ้ปกครอง1ในจํานวนไม่เกิน155%1ของค่าเล่าเรียน1
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หน่วยที1e 51UWC1Costa1Rica1เมือง1San1Jose1สาธารณรัฐคอสตาริกา1พร ้อมทุนการศึกษา111ทุน*11
โดยจํานวนทีไe ด ้รับจะขึน
r อยูก
่ บ
ั ฐานะทางการเงินของผู ้ปกครอง1ในจํานวนไม่เกิน150%1ของค่าเล่าเรียน1
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หน่วยที1e 61และ171Li1Po1Chun1UWC1of1Hong1Kong1เขตบริหารพิเศษฮ่องกง1สาธารณรัฐประชาชนจีน11
พร ้อมทุนการศึกษา121ทุน*1โดยจํานวนทีไe ด ้รับจะขึน
r อยูก
่ บ
ั ฐานะทางการเงินของผู ้ปกครอง1

1

หน่วยที1e 81UWC1Red1Cross1Nordic1ประเทศ1Norway1พร ้อมทุนการศึกษา111ทุน*11
โดยจํานวนทีไe ด ้รับจะขึน
r อยูก
่ บ
ั ฐานะทางการเงินของผู ้ปกครอง1ในจํานวนไม่เกิน190%1ของค่าเล่าเรียน1
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หน่วยที1e 91UWC1South1East1Asia1ประเทศ1Singapore1พร ้อมทุนการศึกษา111ทุน*11
โดยจํานวนทีไe ด ้รับจะขึน
r อยูก
่ บ
ั ฐานะทางการเงินของผู ้ปกครอง11

1

หน่วยที1e 101UWC1Atlantic1College1เมือง1Vale1of1Glamorgan1แคว ้น1Wales1สหราชอาณาจักร1เป็ นโควตาทีน
e ัeงเรียน11
จํานวน111ที1e โดยผู ้ปกครองต ้องรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายเต็มจํานวน11

1

*1ทุนทีใe ห ้จะครอบคลุมเฉพาะ1ค่าเล่าเรียน1ค่าทีพ
e ัก1ค่าอาหาร1นักเรียนจะได ้รับทุนเป็ นจํานวนเท่าใดขึน
r อยูก
่ บ
ั ฐานะ1
ทางการเงินของผู ้ปกครองเป็ นสําคัญ1โดยจะได ้รับไม่เกินจํานวนสูงสุดตามทีรe ะบุไว ้ในแต่ละหน่วย1ทังr นีย
r งั ไม่รวมค่าเดิน1
ทางไป1–กลับ1และค่าใช ้จ่ายอืน
e 1ๆ1ทีอ
e าจจะเกิดขึน
r ในระหว่างเข ้าเรียน111
1
้ า่ ยและวิธก
ึ ษารายละเอียดของทุน!ค่าใชจ
ผูส
้ ม ัครสามารถศก
ี ารสม ัครได้ในเว็บไซต์ของ!UWC!
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http://thailand.uwc.org/howatoaapply1
1
ผู ้สนใจสามารถศึกษาข ้อมูลเพิม
e เติมเกีย
e วกับ1UWC1ได ้ที1e www.uwc.org1หรือชมวีดโิ อทาง1Youtube1โดยพิมพ์คําว่า1
“What1is1UWC?”1และ1“United1World1Colleges1Student1Promo1Video12014”1

1
1

฿บสมัครคัดลือกพืไอรับทุนขຌาศึกษา
ณ วิทยาลัย฿นครือ United World Colleges ประจาปีการศึกษา ๎๑๑๕
ขຌาพจຌา นาย/นางสาว .....................................................................................................
คานะนา฿นการสมัคร
ํ. ฿บสมัครมีทงัๅ ภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ดยบงออกป็น ๐ สวน คือ
สว นทีไ ํ สาหรับ ผูຌ สมั คร (ผูຌส มัค รจะตຌ องกรอก฿บสมั ครละขี ย นรีย งความดຌ วยลายมือ ของตนอง ทัๅงสว นทีไ ป็ น
ภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ดยนักรียนตຌองกรอกทัๅงสองภาษา)
สวนทีไ ๎ สาหรับผูຌปกครอง
สวนทีไ ๏ สาหรับรงรียน (หลังจากกรอกรียบรຌอยลຌว ทางรงรียนจะนา฿สซองปຂดผนึก สงคืนผูຌสมัคร ขอ฿หຌผูຌสมัคร
นาสงคณะกรรมการฯ ดยเมตຌองปຂดซอง)
ส ว นทีไ ๐ ส าหรั บ ผูຌ ทีไ รูຌ จั ก ผูຌ ส มั ค รจากการท ากิ จ กรรมนอกหนื อ จากการรี ย น (หลั ง จากกรอกรี ย บรຌ อ ยลຌ ว
ผูຌรับรองจะนา฿สซองปຂดผนึกสงคืนผูຌสมัคร ขอ฿หຌผูຌสมัครนาสงคณะกรรมการฯ ดยเมตຌองปຂดซอง)
๎. อกสารทีไจะตຌองยืไนพรຌอม฿บสมัคร คือ
๎.ํ สานา฿บระบียนสดงผลการรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกภาครียน จานวน ํ ชุด
๎.๎ สานาทะบียนบຌาน ํ ชุด
๎.๏ อกสาร หลักฐานซึไงสดงผลงาน หรือกิจกรรมทางการศึกษา (ถຌามี) ชน หนังสือรับรองการขຌารวมกิจกรรมตางโ
การเดຌรับรางวัล หรือครืไองหมายชิดชูกียรติ ทุนการศึกษา ป็นตຌน
๎.๐ เปรษณีย์ธนาณัติคาธรรมนียมสอบ จานวน ๏์์ บาท (เมรับชาระป็นงินสด ผูຌสมัคร ํ คน ตอธนาณัติ ํ ฿บ)
สัไงจายปลายทาง ณ ทีไทาการเปรษณีย์ ปณศ. นนทบุรี ํํ์์์ ชืไอผูຌรับงิน สานักงาน ก.พ.
สานาอกสารทุกฉบับ ฿หຌขียนรับรอง สานาถูกตຌอง ละลงชืไอกากับเวຌดຌวย
๏. สง฿บสมัครพรຌอมอกสารตามขຌอ ๎.ํ – ๎.๐ เปยัง กลุมงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาละลือกสรร สานักงาน ก.พ.
๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ (วงลใบมุมซองวา สมัคร “WC)
ภาย฿นวันทีไ ๎์ มกราคม ๎๑๑๕ ทัๅงนีๅ คณะกรรมการดานินการฯ จะถือวันทีไทีไเปรษณีย์ตຌนทางประทับตรารับจดหมายของ
ผูຌสมัครคัดลือกป็นสาคัญ ฿บสมัคร ละอกสารหลักฐานตางโ ทีไสงหลังวันทีไ ๎์ มกราคม ๎๑๑๕ จะเมรับสมัคร
๐. คณะกรรมการดานินการฯ จะพิจารณากลัไนกรองผูຌสมัครจากรายละอียด฿น฿บสมัครละหลักฐานทีไสงมาทัๅงหมด ละจะประกาศ
รายชืไ อ ผูຌ ส มั ค รทีไ ผ า นการพิ จ ารณาละมี สิ ท ธิ  ขຌ า รั บการสั ม ภาษณ์ ฿นวั น ทีไ ๔ กุ ม ภาพั นธ์ ๎๑๑๕ ทาง Internet ทีไ
http://thailand.uwc.org/how-to-apply
๑. กาหนดวันทากิจกรรมกลุม ละวันสัมภาษณ์ ฿นวันทีไ ๎๓ ละ ๎๔ ดือนกุมภาพันธ์ ๎๑๑๕ วลา ๕.์์ ถึง ํ๒.์์
ณ. สานักงาน ก.พ. ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์
 เดຌอานละทาความขຌา฿จคานะนา฿นการสมัครอยางดีลຌว
ลงลายมือชืไอ.............................……………......... ผูຌสมัคร
(......................................……………...)
วันทีไ..........ดือน.......................พ.ศ................
ลขประจาตัว....................………

฿บสมัครคัดลือกพืไอขຌาศึกษา ณ วิทยาลัย฿นครือ United World Colleges ประจาปีการศึกษา ๎๑๑๕
สวนทีไ ํ สาหรับผูຌสมัคร สวนนีๅมีทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ
- ผูຌสมัครจะตຌองกรอก฿บสมัครดຌวยลายมือของตนอง พรຌอมทัๅงลงลายมือชืไอ฿หຌถูกตຌองละ
ครบถຌวน
- ติดรูปถาย จานวน ํ รูปทีไ฿บสมัคร
------------------------------------------------------------------------ติดรูปถายขนาด
รียน ประธานกรรมการระดับชาติขององค์การสหสากลวิทยาลัย ประจาประทศเทย
ํ x ํ.๑ นิๅว
ดຌวยขຌาพจຌา นาย/นางสาว.....................................................................................
(ถายเวຌเมกิน
มีความประสงค์จะสมัครขຌารับการคัดลือกพืไอรับทุนขຌาศึกษา ณ วิทยาลัย฿นครือ UWC
๒ ดือนี
ประจาปการศึกษา ๎๑๑๕ จึงขอจຌงรายละอียดพืไอประกอบการพิจารณา ดังตอเปนีๅ
ํ. ขຌาพจຌามีความประสงค์จะสมัครคัดลือกพืไอรับทุนขຌาศึกษา ดังนีๅ

(การลือกหนวยทีสไ มัครสามารถลือกเดຌเมจากัดจานวน ดย฿หຌทาครืไองหมาย √ ฉพาะหนวยทีไตຌองการ
พรຌอมทัๅงระบุลาดับทีไลือก฿หຌชัดจน)
ทุน รายละอียดทุน
คา฿ชຌจายทีไตຌอง
รับผิดชอบ
ํ UWC Adriatic มือง Duino ประทศ Italy พรຌอมทุนการศึกษา ํ ทุน* ๎ํ,๑์์ ยูร
ดยจานวนทีเไ ดຌรับจะขึๅนอยูกับฐานะทางการงินของผูຌปกครอง
ิประมาณ ๔๏์,๑๐๑
บาที
๎ UWC Dilijan ประทศ Armenia พรຌอมทุนการศึกษา ํ ทุน* ดย
จานวนทีไเดຌรับจะขึๅนอยูกับฐานะทางการงินของผูຌปกครอง
๏ UWC Changshu China มณฑล Jiangsu สาธารณรัฐประชาชนจีน
๒๎,๑์์ หยวน
พรຌอมทุนการศึกษา ํ ทุน* ดยจานวนทีไเดຌรับ จะขึๅนอยูกับฐานะทางการ ิประมาณ ๏๒๑,๒๎๑
งินของผูຌปกครอง ฿นจานวนเมกิน ๓๑% ของคาลารียน
บาที
๐ UWC Changshu China มณฑล Jiangsu สาธารณรัฐประชาชนจีน
ํ๎๑,์์์ หยวน
พรຌอมทุนการศึกษา ํ ทุน* ดยจานวนทีไเดຌรับ จะขึๅนอยูกับฐานะทางการ ิประมาณ ๓๏ํ,๎๑์
งินของผูຌปกครอง ฿นจานวนเมกิน ๑๑% ของคาลารียน
บาท
๑ UWC Costa Rica มือง San Jose สาธารณรัฐคอสตาริกา พรຌอม
ํ๔,์์์
ทุนการศึกษา ํ ทุน* ดยจานวนทีไเดຌรับจะขึๅนอยูกับฐานะทางการงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
ของผูຌปกครอง ฿นจานวนเมกิน ๑์% ของคาลารียน
ิประมาณ ๒๏ํ,๎๎๑
บาที
๒ - Li Po Chun UWC of Hong Kong ขตบริหารพิศษฮองกง สาธารณรัฐ
๓ ประชาชนจีน พรຌอมทุนการศึกษา ๎ ทุน* ดยจานวนทีไเดຌรับจะขึๅนอยูกับ
ฐานะทางการงินของผูຌปกครอง
๔ UWC Red Cross Nordic ประทศ Norway พรຌอมทุนการศึกษา ํ ทุน*
ดยจานวนทีเไ ดຌรับจะขึๅนอยูกับฐานะทางการงินของผูຌปกครอง ฿นจานวน
เมกิน ๕์% ของคาลารียน
๕ UWC South East Asia ประทศ Singapore พรຌอมทุนการศึกษา ํ
ทุน* ดยจานวนทีไเดຌรับจะขึๅนอยูกบั ฐานะทางการงินของผูຌปกครอง
ํ์ UWC Atlantic College มือง Vale of Glamorgan ควຌน Wales
๑๒,ํ๎์ ปอนด์
สหราชอาณาจักร ป็นควตาทีไนัไงรียน จานวน ํ ทีไ ดยผูຌปกครองตຌอง
ิประมาณ
รับผิดชอบคา฿ชຌจายตใมจานวน
๏,์๕์,๐๎๒ บาที

ลือก

อันดับทีไ

หมายหตุ – มืไอเดຌระบุลาดับทีไลือกลຌว จะปลีไยนปลงเมเดຌ ละมืไอเดຌรับการคัดลือก฿หຌขຌา ศึกษา฿นลาดับตຌนลຌว จะถือวา
สละสิทธิ฿นลาดับถัดเป

-๏-

๎. ขຌาพจຌา สัญชาติ................................................ อายุ ํ๒ – ํ๔ ปบริบูรณ์
กิดวันทีไ......ดือน..................พ.ศ...................... มีอายุ (นับถึงวันทีไ ํ กันยายน ๎๑๑๕) …….......ป……........ดือน
(กิดระหวางวันทีไ ํ กันยายน ๎๑๐ํ – ํ กันยายน ๎๑๐๏ี ทรศัพท์ทีไติดตอเดຌ...….…..........................................
๏. ขຌาพจຌากาลังศึกษาอยู฿นชัๅน...............รงรียน.............................................จังหวัด.............................................
มีผลการรียนฉลีไย฿นชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลายทากับ........................................................................................
๐. ชืไอบิดา................................................................อาชีพ.................................................…....................................
สถานทีไทางาน......................................................................................ทรศัพท์ทีไติดตอเดຌ...….….........................
รายเดຌดยฉลีไยตอดือน........................................................................................................................................
๑. ชืไอมารดา.............................................................อาชีพ....................................................…................................
สถานทีไทางาน....................................................................................ทรศัพท์ทีไติดตอเดຌ..........................…......
รายเดຌดยฉลีไยตอดือน......................................................................................................................................
๒. ชืไอผูຌปกครอง (กรณีเม฿ชบิดา-มารดา)..................................................................................................................
กีไยวขຌองป็น...........................................................อาชีพ...............................................…................................
สถานทีไทางาน....................................................................................ทรศัพท์ทีไติดตอเดຌ..........................…......
รายเดຌดยฉลีไยตอดือน.....................................................................................................................................
๓. ขຌาพจຌาขอสงคาธรรมนียมคัดลือกป็นเปรษณีย์ธนาณัติซืๅอทีไ ปณ. ............….………..ลงวันทีไ............................
จานวนงิน ๏์์ บาท (สามรຌอยบาทถຌวน)
๔. สถานทีไทีไสามารถติดตอเดຌรวดรใวทีไสุด คือ บຌานลขทีไ...............ตรอก/ซอย....................………..หมูทีไ..……………
ถนน.....................ตาบล/ขวง..........................................อาภอ/ขต................................................................
จังหวัด.....................................................รหัสเปรษณีย์.........……...........ทรศัพท์......…..…..........……………........
๕. ความรูຌความสามารถกีไยวกับภาษาตางประทศ
ภาษา

ระดับความรูຌความสามารถ
(฿หຌระบุวา฿ชຌเดຌ฿นระดับ ดีมาก ดี พอ฿ชຌ หรือ฿ชຌเมเดຌ)
ขียน
อาน
พูด

-๐-

ศึกษาดยวิธี฿ด

ํ์. ความสามารถพิศษ (ชน ศิลปะการสดง ดนตรี กีฬา ฯลฯ ละระดับความสามารถพิศษดังกลาวดຌวย)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ํํ. ความสน฿จพิศษ (ชน วิชา฿นหลักสูตรการรียน หตุการณ์ปัจจุบันทางดຌานศรษฐกิจ การมือง สังคม ฯลฯ)
........................................................................................................................................................................ ..........
..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ํ๎. งานอดิรก คือ
...................................................................................................................................................................................
ํ๏. การรวมกิจกรรมตาง โ ของสถานศึกษา ทีไป็นความภาคภูมิ฿จ
 เมคย
 คย
(ระบุ).........................................................................…………………………………………………………………………………....
ํ๐. การป็นสมาชิก สมาคม/สมสร
 เมป็น
 ป็น
(ระบุ)........................................................................………………………………………………………………………………...….
บทบาทของตนอง฿นสมาคม/สมสรนัๅนโ
(ระบุ)........................................................................…………………………………………………………………………….……...
ํ๑. การเดຌรับรางวัล/ครืไองหมายชิดชูกียรติ/ทุนการศึกษา/ป็นตัวทนของสถานศึกษา
 เมคย
 คย
(ระบุ)...................................................................……………………………………………………………………........................
ํ๒. การบาพใญประยชน์ตอสังคม
 เมคย  คย
(ระบุ)...........................................................................................................................................….........................

-๑-

ํ๓. ฿นปัจจุบันมีปัญหาตางโกิดขึๅนมากมายทัๅง฿นระดับประทศ ภูมิภาค ละระดับลก ทานมีความสน฿จประดใน
หรื อ สถานการณ์ ฿ ดมากทีไ สุ ด พราะหตุ ฿ ด ละท า นมี ค วามหใ น ช น ฿ดกีไ ย วกั บ สถานการณ์ นัๅ น โ
(฿หຌขียนดຌวยลายมือป็นภาษาเทย฿นกระดาษยกตางหาก ความยาวเมกิน ํ หนຌากระดาษ A๐)
ํ๔. ขຌาพจຌาวางผนชีวิตการศึกษาละการทางาน฿นอนาคตเวຌ ดังนีๅ
(฿หຌขียนดຌวยลายมือป็นภาษาเทย฿นกระดาษยกตางหาก ความยาวเมกิน ํ หนຌากระดาษ A๐)
ขຌาพจຌา ขอรับรองวาขຌาพจຌาป็นผูຌมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดลือก ดยขຌอความ
ทีไจຌงเวຌ฿น฿บสมัครนีๅ ถูกตຌองละป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏวา ขຌาพจຌามีคุณสมบัติดังกลาวเมตรงตาม
ประกาศรับสมัครคัดลือก ฿หຌถือวาขຌาพจຌาป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครคัดลือกครัๅงนีๅ
ลงลายมือชืไอ.............................……………......... ผูຌสมัคร
(......................................……………...)
วันทีไ..........ดือน.......................พ.ศ................

UWC School and College
Student Application Form
Applicant Information (Please type or write clearly in dark ink and ensure you complete all the sections
that are applicable to you)

Personal information
Family name/ Surname/ Last name:
First name/ given name(s):
Middle name (only if noted on passport):
Gender:

Male/ Female (delete as appropriate)

Date of birth (dd/mm/yyyy):
Nationality:
Country of Birth:
Country of citizenship (on which passport would you travel):
Email address:
Home Phone:
Cell phone:
Fax:

Permanent Home Address
Address line 1:
Address line 2:
City:
Province/ Territory/ Region:
Post code:
Country:
Home Phone:
Fax:
Courier Address (to receive posted mail, if different from home address)
Address line 1:
Address line 2:
City:
Province/ Territory/ Region:
Post code:
Country:
Phone:
Fax:

UWC School and College
Student Application Form
School information
Name of school:
Address of school:

Telephone number of school:
Email address of school:
Name of Head of School:
List the subjects that you currently study at school and your most recent grades or predicted grades:

Do you participate in any extra-curricular clubs or activities at school for example creative activities,
sports, volunteer projects etc? Please list up to 5 areas of involvement indicating the level and time of
involvement and responsibilities.

What are your plans after high school?

UWC School and College
Student Application Form
Life outside school
What are your favourite activities outside of school? How do you spend your leisure time? For
example, creative activities, employment, sports, volunteer projects or other hobbies. Please list up to
5 areas of involvement indicating the level and time of involvement and responsibilities.

What do you consider your best qualities?

1.
2.
3.

What do you consider your best accomplishments?
1.
2.
3.

What language do you speak at home?

What other languages do you speak (please list the language and the level of understanding)?

How did you hear about UWC?

UWC School and College
Student Application Form
Essay questions
1. Please provide a statement (on a separate piece of paper and with a limit of 300 words)
explaining why you are interested in attending a UWC school/college and reflecting on
UWC’s mission and values, what you might contribute to the school/college and what
you would hope to gain from the experience.
2. Please provide a statement (on a separate piece of paper and with a limit of 300 words)
describing the community in which you live and proposing a service project that could
help that community.
Applicant’s signature
I have read and understood the information section at the beginning of this application form. I have
discussed all aspects of the commitment involved in applying for entry to a UWC school/college with
my parent(s)/guardian(s). Should the application be successful, I hereby undertake to observe the
rules, regulations and guidelines of the school/college. I recognise that the school/college has the
right to exclude me for violations of such rules, regulations and guidelines.

Signature of applicant:

Date:

สวนทีไ ๎ สาหรับผูຌปกครอง สวนนีมๅ ีทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ

------------------------------------------------------------------------หนังสือรับรองละสดงความยินยอมของผูຌปกครอง
ขียนที.ไ .........................................................................
วันทีไ................ดือน...................................พ.ศ. ...............
ขຌาพจຌา...................................................................………….....……..........................ป็นบิดา/มารดา ของ
นาย/นางสาว.............................................................................................................…….....…………เดຌทราบรายละอียด
ละงืไอนเขกีไยวกับการรับทุนขຌาศึกษาขององค์การสหสากลวิทยาลัยลຌว ยินยอม฿หຌนักรียนผูຌนีๅสมัครขຌารับการคัดลือก
พืไอรับทุนขຌาศึกษาเดຌ หากปรากฏวา นักรียนผูຌนีๅป็นผูຌผานการคัดลือกดังกลาว ขຌาพจຌายินดีปฏิบัติตามงืไอนเขของวิทยาลัย
ทุกประการ ละขຌาพจຌาทราบลຌววา หากเดຌรับการคัดลือกพืไอรับทุนขຌาศึกษาลຌวเมสามารถรับงืไอนเขเดຌละสละสิทธิ์
฿นภายหลัง จะป็นการกระทบกระทือนถึงชืไอสียงของประทศเทยเดຌ
ทัๅงนีๅขຌาพจຌาขอรับรองวานาย/นางสาว............................................................................................ขຌารวม
กิจกรรมตาง โ ของสถานศึกษา ทีไป็นความภาคภูมิ฿จ / ป็นสมาชิก สมาคม หรือสมสร/ เดຌรับรางวัล หรือครืไองหมาย
ชิดชูกียรติ หรือป็นตัวทนของสถานศึกษา /มีการบาพใญประยชน์ตอสังคม ดังตอเปนีๅ
กิจกรรมตางโ ของ
สถานศึกษา
ทีไป็นความภาคภูมิ฿จ

ป็นสมาชิก สมาคม
หรือสมสร

เดຌรับรางวัล หรือ
กิจกรรมทีไบาพใญประยชน์
ครืไองหมายชิดชูกียรติ
ตอสังคมทีไดน
หรือป็นตัวทนของสถานศึกษา

(ลงชืไอ)...................................................................................ผูຌรับรอง
(…....................………..…………………………………………………..)
ผูຌปกครอง

UWC School and College
Student Application Form
To be completed by the person(s) who has legal duty of care for the student
Person 1
Relationship to student:
Family name/ Surname/ Last name:
First name/ given name(s):
Permanent Home Address (if different from student’s)
Address line 1:
Address line 2:
City:
Province/ Territory:
Post code:
Country:
Home Phone:
Cell phone:
Fax:
Email:

Person 2 (if applicable)
Relationship to student:
Family name/ Surname/ Last name:
First name/ given name(s):
Permanent Home Address (if different from student’s)
Address line 1:
Address line 2:
City:
Province/ Territory:
Post code:
Country:
Home Phone:
Cell phone:
Fax:
Email:

UWC School and College
Student Application Form
To be completed by the person who has legal duty of care for the student.
Please give a brief description of any medical or mental health concerns, physical impairments,
serious illnesses or allergies that the applicant may have had:

Please list any special dietary requirements that the applicant may have for medical, religious or
ethical reasons?

I

I have read and understood the information section at the beginning of this application form and the
application for entry to UWC made by my son/daughter/ward; we have discussed all aspects of the
commitment involved and this application has my full approval. Should the application be successful,
I hereby undertake for myself and for him/her to observe the rules, regulations and guidelines of the
school/college. I recognise that the school/college has the right to exclude my son/daughter/ward for
violations of such rules, regulations and guidelines. While my son/daughter/ward is in residence at a
UWC school/college, I authorise the school /college to act ‘in loco parentis’ in decisions directly
effecting his/her health and welfare when it is neither possible nor practical to contact me
beforehand.

Signature(s) of the person(s) who has legal duty of care over the applicant:

Date:

สวนทีไ ๏ สาหรับรงรียน สวนนีๅมที ัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ สาหรับภาษาอังกฤษ มืไอทานกรอกรายละอียด฿นบบฟอร์ม
รียบรຌอยลຌว ขอความกรุณาทานขียนจดหมายนะนาผูຌสมัคร (Recommendation Letter) รายละอียดตามทีไจຌงเวຌ฿นบบฟอร์ม
นาอกสารทัๅงหมด฿สซอง ปຂดผนึก ละซในชืไอกากับบริวณทีไปดຂ ซอง ลຌวสงคืนผูสຌ มัคร –ขอขอบพระคุณป็นอยางสูง–

------------------------------------------------------------------------หนังสือรับรองของรงรียน
ขียนที.ไ .................................................................
วันทีไ...................ดือน......................พ.ศ. ...........
ขຌาพจຌา.....................................................ตาหนง.........................................................................
ขอรับรองวา นาย/นางสาว..........................................................................................................ผูຌสมัครขຌารับการคัดลือก
พืไอรับทุนขຌาศึกษา ณ วิทยาลัย฿นครือ United World Colleges ป็นผูຌมีคุณสมบัติครบถຌวนตามประกาศรับสมัคร คือ
ํ. ป็นผูຌทีไกาลังศึกษาอยู฿นรงรียนนีๅ฿นชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ...............ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
๎. ป็นผูຌทีไมีผลการรียนฉลีไยเมตไากวา ๏.๎๑ หรือทียบเดຌเมตไากวานีๅ ฿นปการศึกษาสุดทຌาย ละ ทอมสุดทຌาย
กอนสมัครรับทุน
๏. ป็นผูຌมีสุขภาพละพลานามัยสมบูรณ์
๐. ขຌารวมกิจกรรมตาง โ ของรงรียนทีไป็นความภาคภูมิ฿จ/ป็นสมาชิก สมาคม หรือสมสร/เดຌรับรางวัล
หรือครืไองหมายชิดชูกียรติ หรือป็นตัวทนของสถานศึกษา/มีการบาพใญประยชน์ตอสังคม ดังตอเปนีๅ.กิจกรรมตาง โ ของ
สถานศึกษา
ทีไป็นความภาคภูมิ฿จ

ป็นสมาชิก สมาคม
หรือสมสร

เดຌรับรางวัล หรือ
ครืไองหมายชิดชูกียรติ
หรือป็นตัวทนของสถานศึกษา

กิจกรรมทีไบาพใญประยชน์
ตอสังคมทีไดน

(ลงชืไอ)....................................................………..ผูຌรับรอง
(…………………………………………………….……..)
ตาหนง…..................………………………………..
ประทับตราของรงรียน
หมายหตุ: ผูຌรับรองตຌองป็นผูຌอานวยการรงรียน หรือ อาจารย์฿หญ หรือครูประจาชัๅน

UWC School and College
Student Application Form
School Principal Reference Form – to be completed by the Principal of your current school.
Applicant name:

The above student has applied to attend a UWC school/college.
UWC schools, colleges and programmes deliver a challenging and transformative education
experience to a diverse cross section of students, inspiring them to create a more peaceful and
sustainable future.
UWC has 15 schools and colleges across 5 continents all with distinctive characters but sharing the
same mission, ethos and values.
Although strong academic achievement is valued highly at UWC, academic achievements are put
into perspective with a demanding mix of community engagement, international affairs, physical
activities and creative pursuits.
Our student intake is deliberately diverse and each of the schools and colleges draws together
students from many different nations and backgrounds. Our bursaries, scholarships and fee
structures aim to ensure a broad socio-economic mix within the student body that adds value to the
student experience and the organisation. Please go to www.uwc.org for further information.
Places are offered on a competitive basis. The UWC selection committee would greatly appreciate
your comments on the applicant. Your frank assessment of the student would be invaluable.
Please comment on the student’s performance and participation at school, personality and
character and consider the following aspects:










Academic motivation and interests
Ability to organise self, work and time
Interaction with others
Maturity and balance
Adaptability
Initiative
Communication and listening skills
Ability to deal with stress
Other strengths and weaknesses

School Principal Name:
School Name:
Telephone Number:
Email:
Signature:

Date:

Many thanks for your help.

สวนทีไ ๐ สาหรับผูຌทีไรูຌจักผูຌสมัครจากการทากิจกรรมนอกหนือจากการรียน
สวนนีๅมีฉพาะภาษาอังกฤษ มืไอทานกรอกรายละอียด฿นบบฟอร์มรียบรຌอยลຌว ขอความกรุณาทานขียน
จดหมายนะนาผูຌสมัคร ิRecommendation Letter) รายละอียดตามทีไจຌงเวຌ฿นบบฟอร์ม นาอกสาร
ทัๅงหมด฿สซอง ปຂดผนึก ละซในชืไอกากับบริวณทีไปຂดซอง ลຌวสงคืนผูຌสมัคร –ขอขอบพระคุณป็นอยางสูง–
-------------------------------------------------------------------------

UWC School and College
Student Application Form
General Reference Form – to be completed by someone who knows you well through your
out of school activities or hobbies
Applicant name:

Thank you for agreeing to write a reference for the above student who has applied to attend a UWC
school/college.
UWC schools, colleges and programmes deliver a challenging and transformative education
experience to a diverse cross section of students, inspiring them to create a more peaceful and
sustainable future.
UWC has 15 schools and colleges across 5 continents all with distinctive characters but sharing the
same mission, ethos and values.
Although strong academic achievement is valued highly at UWC, academic achievements are put
into perspective with a demanding mix of community engagement, international affairs, physical
activities and creative pursuits.
Our student intake is deliberately diverse and each of the schools and colleges draws together
students from many different nations and backgrounds. Our bursaries, scholarships and fee
structures aim to ensure a broad socio-economic mix within the student body that adds value to the
student experience and the organisation. Please go to www.uwc.org for further information.
Places are offered on a competitive basis. The UWC selection committee would greatly appreciate
your comments on the applicant. Your frank assessment of the applicant would be invaluable.
Please indicate how you know the applicant and comment on his/her strengths and weaknesses,
personality and character (giving examples) and consider the following aspects:








Ability to organise self, work and time
Interaction with others
Maturity and balance
Adaptability
Initiative
Communication and listening skills
Ability to deal with stress

Evaluator Name:
Connection to the applicant:
Telephone Number:
Email:
Signature:

Date:

Many thanks for your help.

