
การย้ายถิ่นฐาน
การเรียน

การเรียน - มหาวิทยาลัย
ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนท
ี่มหาวิทยาลัย

Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học

การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนห
ลักสูตร _____________

Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.

การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร

ปริญญาตรี đại học
ประเภทหลักสูตร

บัณฑิตวิทยาลัย thạc sỹ
ประเภทหลักสูตร

ปริญญาเอก tiến sĩ
ประเภทหลักสูตร

เต็มเวลา toàn thời gian
ประเภทหลักสูตร

นอกเวลา bán thời gian
ประเภทหลักสูตร

ออนไลน์ trực tuyến
ประเภทหลักสูตร

ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทย
าลัยของคุณเป็นเวลา ___________

Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn
trong_________.

การแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของคุณ

หนึ่งภาคการศึกษา một kì
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

หนึ่งปีการศึกษา một năm học
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
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การย้ายถิ่นฐาน
การเรียน
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเ
รียนมีอะไรบ้าง

Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?

การสอบถามเกี่ยวกับข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียน

ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสาร
ต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ

Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?

การสอบถามความจำเป็นในการใช้ระหว่างเอกสารต้นฉบับกับสำเนา

ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในม
หาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง

Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?

ใช้เมื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นท
างการให้ฉันไหม

Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?

การสอบถามความเป็นไปได้ในการได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการ

มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักใ
ห้ฉันไหม

Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?

การสอบถามเกี่ยวกับที่พักที่จัดโดยมหาวิทยาลัย

การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลั
กสูตรด้วยไหม

Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?

การสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานระหว่างหลักสูตร

มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเ
รียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยา
ลัยของคุณไหม

Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường
này hay không?

การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในม
หาวิทยาลัยนั้น

ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบ
สมัครของฉันได้อย่างไร

Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?

การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณ

ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื
่อภาษา]มีอะไรบ้าง

Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?

การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษาที่ต้องมี
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น
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การย้ายถิ่นฐาน
การเรียน
ระบบ ____________ เป็นยังไง Hệ thống _________ như thế nào?

การสอบถามเกี่ยวกับระบบ

หน่วยกิตวิชา tín chỉ
ประเภทของระบบ

การให้คะแนน chấm điểm
ประเภทของระบบ

ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศ
ึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนส
ิ้นสุดลงไหม

Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này
không?

การสอบถามเกี่ยวกับใบรับรองผลการศึกษาที่จะได้รับหลังจากการแ
ลกเปลี่ยนสิ้นสุดลง

รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน

มี _____________ ไหม Có_________ hay không?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน

การบรรยาย bài giảng
ประเภทของชั้นเรียน

การสัมมนา hội thảo
ประเภทของชั้นเรียน

การกวดวิชา hướng dẫn riêng
ประเภทของชั้นเรียน

การประชุม hội nghị
ประเภทของชั้นเรียน

มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤด
ูร้อน

Có những khóa học mùa hè nào?

การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรที่มีในช่วงภาคฤดูร้อน

การสอบจัดขึ้นเมื่อไร Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการสอบ
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การย้ายถิ่นฐาน
การเรียน
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุก
หลักสูตรที่มีได้ที่ไหน

Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?

การสอบถามสถานที่สำหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ

มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
การสอบถามเกี่ยวกับศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย

ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียน
ได้อย่างไร

Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?

การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมชมรมนักเรียน

ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือ
ง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร

Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?

การสอบถามเกี่ยวกับค่าครองชีพโดยประมาณ

การเรียน - หลักสูตรภาษา
ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถล
งเรียนได้ที่โรงเรียนของคุ
ณ

Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?

การสอบถามเกี่ยวกับภาษาที่คุณจะสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนน
ั้น

มีการทดสอบสำหรับวัดระดับข
องฉันไหม

Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?

การสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบสำหรับวัดระดับของคุณ

ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื
่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้
าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน

Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không
phù hợp với tôi hay không?

การสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียน
ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับระดับที่คุณเข้าร่วมอยู่

คุณมีรายละเอียดของหลักสูต
รไหม

Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?

การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร

จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ
่งชั้นเรียนคือเท่าไร

Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?

การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนสูงสุดในชั้นเรียน
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การย้ายถิ่นฐาน
การเรียน
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ
้างในโรงเรียน

Cơ sở vật chất ở trường có những gì?

การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน

คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือ
ทริประยะสั้นไหม

Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?

การสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นที่จัดโดยโร
งเรียน

คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง Có những chương trình nào?
การสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่มี

การเรียน - ทุนการศึกษา
ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับ
โอกาสในการหาเงินทุน

Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng

การสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน

หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้าง
ที่สามารถให้เงินทุนสำหรับ
การศึกษาของฉัน

Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?

การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่สามารถให้เงินทุนสำ
หรับการศึกษาของคุณ

ฉันต้องการความช่วยเหลือด้
านการเงินสำหรับ ____________

Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.

การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน

ค่าเล่าเรียน học phí
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน

ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของ
ฉัน

chi phí sinh hoạt

สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน

การดูแลเด็ก chăm sóc trẻ em
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน

หน้า 5 24.05.2023



การย้ายถิ่นฐาน
การเรียน
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง Có những loại học bổng nào hiện có?

การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของทุนการศึกษาที่มี

การเรียน - การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศน
ียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใ
น[ประเทศ]

Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất
nước].

การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญ
ญาของคุณในประเทศนั้น

คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ไ
ด้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภ
าษา]ไหม

Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về
[tên ngôn ngữ ] không?

การสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา
ที่คุณจำเป็นต้องใช้บริการ

ฉันสามารถขอการรับรองเทียบ
คุณวุฒิได้ที่ไหน

Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu

การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุ
ฒิ
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