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Study 
Finnish Competitiveness 

and 
Communication English 

in 
Finland 

 
กับ 

คณะเศรษฐศาสตร   **   Finnish Youth Institute  
 

รุนที ่2 
 

ระหวาง 22 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2550 
 

สมัครไดตั้งแตบัดน้ี - 23 กุมภาพันธ 2550 
 

สําหรับนิสิต นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป 
(นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสามารถนับหนวยกิตได) 

 

สมัครดวน 
รับจํานวนจํากัด 
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เรียนรู และ สนุก เพลิดเพลิน 
 

• ไปใชชีวิตยามฤดูรอนทามกลางความหนาวเย็น 
 
• เรียนรูถึงปจจัยตางๆที่ทําใหฟนแลนดสามารถแขงขัน

กับประเทศอ่ืนๆได 
 
• ฝก ฟง อาน และพูดภาษาอังกฤษ  
• สรางประสบการณการใชชีวิตในตางแดน 
 
 
• สัมผัสวัฒนธรรม ความเปนอยู ของชาวฟนน ไปสัมผัสกับ      real Finnish sauna 

(smoked and modern), fresh & smoked salmon, muikku, summer/winter 
cottage, Finnish Farm, Finnish resort,  

การตกปลาบนแผนน้ําแข็ง การกอไฟปง       
ไสกรอก ระบบการศึกษา โรงเรียน หนวยงาน  
มหาวิทยาลยั กิจการเอกชน และองคการตางๆ  

 
 

 

ระยะเวลา 
4 สัปดาห    ระหวาง 22 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2550 
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รายละเอียดของโครงการ 
การเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

เรยีน และ ฝกทักษะการฟง พูด อาน อยางเขมขน สัปดาห ละ 20 
ชั่วโมง 
การบรรยายโดยอาจารย และ ผูที่เกี่ยวของ เชี่ยวชาญกับการแขงขัน
ของประเทศฟนแลนด 
 
บูรณาการทักษะและการนําเสนอผลงาน 
เรยีนรูวัฒนธรรมของชาวฟนน 
 

การเยี่ยมชม มหาวิทยาลยั ฟารม 
หนวยงานของ รัฐ เอกชน NGO 
และ โรงเรยีน  

 
 
 

 

ทัศนศึกษาและทองเที่ยว 
 ชมธรรมชาตแิละแหลง

ทองเที่ยวที่มีช่ือของ Helsinki 
Tampere and Kuopio   
Helsinki port,  
Olympic stadium,  

National Church, National Assembly, Museum, Helsinki park, thousands of beautiful lakes, etc. 
 
 
 

 

  



 4

ที่พกัและอาหาร 
พักอาศัยที่ หอพักของ Finnish Youth Institute เมือง Mikkeli ซึ่งมี
บริการ การทําความสะอาด เปลี่ยนผาปูทีน่อน ปลอกหมอน มี
หองครัว common room, sauna, indoor gymnasium, fitness facilities, 
laundry facilities, heater, and cafeteria, etc.    

 มี บริการ Internet facilities, mobile phone signal 
บริการ อาหารเชา กลางวัน และเย็น สําหรับวันจนัทร – ศุกร 
โดยรวมอยูในคาใชจาย  

สําหรับเสาร-อาทิตย  ตองเตรยีม 
หรือซื้ออาหารรับประทานเอง  
หอพักอยูหางจาก shopping center ที่ใหญที่สุดของเมือง โดยใชเวลา
เดินไมถึง 10 นาที และหางจาก downtown ของเมือง โดยใชเวลาเดิน
ไมถึง 20 นาท ี

 

คาใชจาย 
รวมท้ังสิ้น 129,000 บาท ตอผูเขารวม 1 คน   (คามัดจํา 50,000 บาท) 
*หมายเหตุ ราคานี้ไมรวมคาภาษีสนามบิน กรุงเทพฯและ Finland 
 

การสมัคร 
1. ย่ืนใบสมัคร พรอมเอกสารตาง ๆ และเงินคามัดจํา 50,000 บาท ไดที่ฝายวิเทศสัมพันธ ช้ัน 2 
คณะ เศรษฐศาสตร  
2. ชําระสวนท่ีเหลือ 79,000 บาท ภายในวนัที่ 15 มีนาคม 2550 
โดยชําระเงนิเปน 

2.1 เงินสด 
2.2 เช็คเงินสด ส่ังจายในนาม โครงการเสรมิสรางทักษะและประสบการณชวีิต ณ ประเทศฟนแลนด 
2.3 โอนเงนิเขาธนาคาร 

- ธนาคารไทยพาณิชย จํากดั (มหาชน) บัญชีออมทรัพย 
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร        เลขที่บัญช ี235-2-03764-0 
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คุณสมบัติของผูสมัคร 

• เปนนิสิตปริญญาตร ีและนิสิตระดับบัณฑติศึกษา  
• มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารบาง  
• มีความสามารถพิเศษดานการแสดงและกจิกรรมเพื่อเผยแพรศลิปวัฒนธรรมไทย  
• เปนผูมีมนุษยสัมพันธมีความรูรอบตัวด ีและมีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว  

 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. สําเนาบัตรประจําตวันิสิต จํานวน 1 ชุด  
2. หนังสือแสดงผลการศึกษารายวิชา จนถึงภาคตนปการศึกษา 2549 
3. หนังสือรับรองจากอาจารยทีป่รึกษา 
4. หนังสืออนุญาตใหเขารวมโครงการของผูปกครอง 
5. สําเนาทะเบยีนบาน 
6. หนังสือรับรองการทํางานของผูปกครอง 
7. สําเนาทะเบยีนการคา (กรณทีําธรุกิจสวนตัว) 
8. หลักฐานการเงินของผูปกครอง (Bank Statement) หรอืหนังสือรับรองจากธนาคาร 
9. รูปถาย ขนาด 2 น้ิว × 2 น้ิว (ขนาดของรูปตองเทากับขนาดที่ใชทําวีซาเขาประเทศฟนแลนด) จํานวน 4 

รูป พื้นดานหลังรูปเปนฉากสีขาวเทานั้น  
10. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่อายุไมต่ํากวา 6 เดือน 

 
 

สอบถามรายละเอียดไดที ่
ดร. จารกึ สิงหปรีชา   โทร. 081-868-0306 หรือ 02-942-8649-51, 02-561-3467 
ดร. ประพิณวดี   ศิริศภุลกัษณ โทร. 081-829-8769 หรือ 02-942-8649-51, 02-561-3467 
ผศ. นุกูล กรยนืยงค โทร. 081-839-8125 หรือ 02-561-3468, 02-940-6511 
ผศ. ดร. สาโรช อังสุมาลิน โทร. 081-921-7259 หรือ 02-561-3468, 02-940-6511 


