ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ິ ານທຸລະກິດ
ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລຫ
Knowledge Integrity Innovation Society

ເອກະສານປະກອບຄັດຕິດ:

More

Than

Education

ັ້ ນທີ່ ຢີ່ ແລະ ກ໋ ອບປີ່ ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ :
- ໃບຢັງຢື
- ໃບປະກາດສະນິຍະບັດ ຈົບມໍ.ປາຍ (ກ໋ ອບປີ່ ສ color copy) :

1 ສະບັບ
1 ສະບັບ

ັ ນັກສຶກສາຈົບ ມໍ ປາຍ ໃນສົກສຶກສາ 2019-20: ໃບຄະແນນ ຫ ື
(ສໍາຫບ
ັ້ ອງເສັງ ກໍີ່ສາມາດນໍາໃຊັ້ເປັນເອກະສານປະກອບເຂົາຮຽນໄດັ້
ັ້
ໃບເຂົາຫັ້
)

- ຮບຖີ່າຍຂະຫນາດ 3 x 4 ແລະ ຕິດໃສີ່ ແບບຟອມມາພັ້ອມ
ກໍລະນໄດັ້ຮຽນຈົບວິຊາສະເພາະໃດຫນຶີ່ງ (ຕໍີ່ເນືີ່ອງ)

:

ັ້ ງ (ກ໋ ອບປີ່ ສ) :
- ໃບປະກາສະນິຍະບັດຈົບວິຊາສະເພາະ / ຊັນສ
ັ້ ງ (ກ໋ ອບປີ່ ສ)
- ສໍາເນົາໃບຄະແນນຈົບວິຊາສະເພາະ / ຊັນສ
:

3 ໃບ
1 ສະບັບ
1 ສະບັບ

ຄີ່ າລົງທະບຽນສອບເສັງ 40.000 ກບ
ແຜນການຮັບນັກສຶກສາປະຈໍາສົກສຶກສາ 2021-2022
ເລີ່ ມຂາຍຄໍາຮອັ້ ງ

ຊຸດທ 1

ຊຸດທ 2

ວັນທ : 19 / 06 / 2021

ເລີ່ ມຂາຍຄໍາຮອັ້ ງ

ປິ ດຮັບຄໍາຮອັ້ ງ
ສອບເສັງເຂົາັ້

ວັນທ : 07 / 09 / 2021

ປິ ດຮັບຄໍາຮອັ້ ງ
ສອບເສັງເຂົາັ້

ແຈ ັ້ງຕາມຫລັງ

ປະກາດຜົນສອບເສັງ
ັ້
ລົງທະບຽນເຂົາຮຽນ

ວັນທ : 22 / 09 / 2021

ປະກາດຜົນສອບເສັງ
ັ້
ລົງທະບຽນເຂົາຮຽນ

ແຈ ັ້ງຕາມຫລັງ

ວັນທ : 09 / 09 / 2021
ວັນທ : 23 / 09 / 2021

ແຈ ັ້ງຕາມຫລັງ
ແຈ ັ້ງຕາມຫລັງ
ແຈ ັ້ງຕາມຫລັງ

ັ້
ັ້ ສດໍາ ຫລື ສຟັ້າແກີ່ .
ຫມາຍເຫດ: ເວລາມາສອບເສັງໃຫັ້ແຕີ່ ງກາຍສຸ ພາບໃສີ່ ເສືອຂາວ,
ໂສັ້ງ ຫລື ສິນ

ິ ານທຸລະກິດ RATTANA
ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລຫ
INSTITUTE
BUSINESS
ສາທາລະນະລັ
ດ of
ປະຊາທິ
ປະໄຕADMINISTRATION
ປະຊາຊົນລາວ

ຖະໜົນ ດົງປາຍນາ, ບາັ້ ນ ສະພານທອງເໜືອ, ເມືອງ ສສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ, ຕູ໊ ປ ນ 977
ນຕິພSisattanak
າບ ເອກະລາດ
ປະຊາທິ
ປະໄຕ
ເອກະພາບ
ດທະນາຖາວອນ
Donpaina Road, North Saphanthong ສັ
Village,
District, Vientiane
Capital,
Lao P.D.R;
Tel: +856ວັ21
413871
P.O. Box 977 Email: contact@rbac.info www.rbac.edu.la www.rbac.info facebook.com/rbacedu

%%%%%%%%%

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

More Than Education

RI21-22ເລກທີ່ …....………………

ິ ານທຸລະກິດ
ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລຫ
ໂທ: 021 423871, 413280
Knowledge Integrity Innovation Society

ຕິດຮບ
3x4

ັ້
ໃບຄໍາຮັ້ອງຂໍເຂົາສອບເສັ
ງ

ຮຽນ
ເ ລືີ່ ອ ງ

ັ້ ໍານວຍການສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລຫ
ິ ານທຸລະກິດ
: ທີ່ ານຜອ
ັ້
ັ້ ງ  ປະລິນຍາຕ
: ຂໍສອບເສັງເຂົາຮຽນ
ຫລັກສດ:  ຊັນສ

ຂັ້າພະເຈົາັ້ ທັ້າວ, ນາງ…....……………………ນາມສະກຸ ນ ……...........………… ວັນເດືອນປເກດ……........

ັ ຢີ່ ບັ້ານ ……....……………...….ເມືອງ…………..……………..…. ແຂວງ …....……..................
ປະຈຸບນ
ັ້
ີ່ ທີ່ ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລຫ
ິ ານທຸລະກິດ. ຫວັງວີ່ າທີ່ ານຄົງຈະ
ຂໍຖເື ປັ ນກຽດຮຽນມາຍັງທີ່ ານເພືີ່ອຂໍສອບເສັງເຂົາຮຽນຢ
ພິຈາລະນາຕາມຄວາມເຫມາະສົມດັ້ວຍ.

ວັນທີ່ ……………………….........
ຜຮັ້ ັ້ອງຂໍ

More Than Education

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ິ ານທຸລະກິດ
ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລຫ

ຕິດຮບ
3x4

RI21-22ເລກທີ່ ….........…………

Knowledge Integrity Innovation Society

ັ້
ບັດອະນຸຍາດເຂົາສອບເສັ
ງ

ັ້
ຄະນະຮັບຜິດຊອບການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົາຮຽນຊ
ຸ ດໃຫມີ່
ປະຈໍາສົກສຶກສາ 2021-2022

ອະນຸຍາດໃຫັ້ທາັ້ ວ,ນາງ…....………………............………………...……
ັ ຢີ່ ບັ້ານ …………...…….....
ເກດເມືີ່ອວັນທ ……………......…….ປະຈຸບນ

ັ້
ເມືອງ…..……………..……....ແຂວງ…………..…..….…… ເຂົາສອບເສັ
ງທີ່ ສນສອບເສັງ ສະຖາບັນ
ັ້ ນວີ່າຖືກຕັ້ອງຕາມລະບຽບເປັ ນ
ິ ານທຸລະກິດ. ຄະນະກໍາມະການສອບເສັງໄດັ້ກວດກາບັດສອບເສັງນເຫັ
ຣັຕນະ ບໍລຫ
ັ້
ັ້ ີ່ ຽວເຂົາສອບເສັ
ທີ່ ຮຽບຮັ້ອຍແລັ້ວ ຈຶີ່ງໄດັ້ຮັບເອົາຜກ
ງ.

ວັນທ ………………….…
ວັນທີ່ ສອບເສັງ:____________

ຫົວໜັ້າສະຖາບັນ

ເວລາ ສອບເສັງ:____________

ິ ານທຸລະກິດ RATTANA INSTITUTE of BUSINESS ADMINISTRATION
ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລຫ
ຖະໜົນ ດົງປາຍນາ, ບາັ້ ນ ສະພານທອງເໜືອ, ເມືອງ ສສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ, ຕູ໊ ປ ນ 977
Donpaina Road, North Saphanthong Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao P.D.R; Tel: +856 21 413871
P.O. Box 977 Email: contact@rbac.info www.rbac.edu.la www.rbac.info facebook.com/rbacedu
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
%%%%%%%%%

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບ ັນ ຣ ັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
Knowledge Integrity Innovation Society

ັ້
ໃບສະເໜເຂົາຮຽນ

ຕິດຮບ

(ປະຫວ ັດນ ັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນໃໝ)່

3x4

More Than Education

ົ້ ນ
I. ຂໍມ
ູ ນ ັກສຶກສາ:
ຊ່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ________________________________________________________
ຊ່ ພາສາອ ັງກິດ (First Name):________________________________________ ເພດ: ຍິງ

ຊາຍ

ນາມສະກຸນ ພາສາອ ັງກິດ (Last Name): _______________________ ວ ັນເດອນປີ ເກີດ:___/__/__
ກຣຸບເລອດ:____ບາົ້ ນເກີດ:________________ ເມອງ:_________________ແຂວງ__________
ບາົ້ ນຢູປ
ັ ຈຸບ ັນ:_________________ ເມອງ:________________ແຂວງ:_________________
່ ດ
ໂທລະສ ັບ:______________ ມຖ:._______________ Email: ________________________

ັ :__________
ສ ັນຊາດ:___________ ສາດສະໜາ:_________ ຊນເຜ່ າ:._______ ອາຊບປະຈຸບນ
ບອ
່ ນເຮັດວຽກ:.________________ ໜັ້າທີ່ :____________________ ຕໍາແໜງ: __________
ສະຖານະ: ໂສດ

ແຕງ່ ງານ

ຊ່ ແລະນາມສະກຸນ (ຜວ/ເມຍ):__________________________

ອາຊີບ:_________________ ບອ
່ ນເຮັດວຽກ:___________________ ເລກມຖ:_____________
ົ້ ນ
II. ຂໍມ
ູ ຜູປ
ົ້ ກຄອງນ ັກສຶກສາ:
ຊ່ -ນາມສະກຸນ (ພໍ່):__________________________________ ວ ັນເດອນປີ ເກີດ:____________
ລະດ ັບການສຶກສາ:______________ ອາຊີບ:_________________ ຕໍາແໜງ:. _____________
ເລກໂທລະສ ັບ:_________________ Email:______________________________________
ຊ່ -ນາມສະກຸນ (ແມ):_________________________________
ວ ັນເດອນປີ ເກີດ:____________
່
ລະດ ັບການສຶກສາ:______________ ອາຊີບ:_________________ ຕໍາແໜງ:. _____________
ເລກໂທລະສ ັບ:_________________ Email:______________________________________
ົ້ ນ
III. ຂໍມ
ູ ຕິດຕໍ່ ພວພັນໃນກໍລະນີສກ
ຸ ເສີນ ຫຶ ຜູໃົ້ ຫທ
ົ້ ຶນການສຶກສາ:
ຊ່ ແລະ ນາມສະກຸນ:.________________________________________________________
ສາຍພວພັນ:________________ ເລກໂທ:__________________ Email:________________
IV. ຫລ ັກສູດ / ພາກວິຊາ ຫ ສາຂາ ແລະ ພາກຮຽນ ທີ່ຈະເຂົ້າຮຽນ:
ຫ ັກສູດທີ່ຈະຮຽນ: ປະລິນຍາຕີ
ການບໍລິຫານ(GM)
ພາກຮຽນ: ເຊົ້ າ

ຊນສູ
ັົ້ ງ

ການເງິນ-ການທະນາຄານ(FB)
ບາ່ ຍ

ສາຍຮຽນ: ພາສາອ ັງກິດ-ທຸລະກິດ(BE)
ການຕະຫາດ(MK)

ຄາ່ ໍ

ິ ານທຸລະກິດ RATTANA INSTITUTE of BUSINESS ADMINISTRATION
ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລຫ
ຖະໜົນ ດົງປາຍນາ, ບາັ້ ນ ສະພານທອງເໜືອ, ເມືອງ ສສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ, ຕູ໊ ປ ນ 977
Donpaina Road, North Saphanthong Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao P.D.R; Tel: +856 21 413871
P.O. Box 977 Email: contact@rbac.info www.rbac.edu.la www.rbac.info facebook.com/rbacedu
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ົ້ ນ
V. ຂໍມ
ູ ສະຖານການສຶກສາທີ່ຮຽນຈບມາ:
ຊ່ ຂອງສູນສອບເສັ ງ ມໍ ປາຍ ທີ່ຮຽນຜາ່ ນມາ:_________________________________________
ຊ່ ຂອງສະຖານການສຶກສາ ທີ່ຮຽນຈບມາ:.___________________________________________

ັ້
ຈົບວິຊາສະເພາະ:____________________ ຈົບລະດັບຊັນການສຶ
ກສາ:___________________
ົ້ ຍນອ
VI. ສະພາບຄອບຄວອາົ້ ຍເອອ
ົ້ ງຂອງຕນ:

ັ້
ັ້ອງຄງຂອງຕົນເອງມ:_______ ຄົນ.
ອັ້າຍເອືອຍນ
ລໍາດັບ
ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກຸ ນ

ອາຍຸ

ັ
ທີ່ ຢີ່ ປະຈຸບນ

ອາຊບ

ົ້ ນ
VII. ຂໍມ
ູ ອງການຈ ັດຕງມະຫາຊ
ນ:
ັົ້

ັ້
ັ້
ໄດັ້ສງັ ກັດເຂົາໃນອົ
ງການຈັດຕັງ:
ັ້ ....../......./........
 - ແມີ່ ຍິງ
ວັນທີ່ ເຂົາ:

ັ້ ......../........./...........
 - ຊາວຫນຸີ່ ມ ວັນທີ່ ເຂົາ:
ັ້ ...../...../.....
 - ສະມາຊິກພັກສໍາຮອງ ວັນທີ່ ເຂົາ:

ັ້ ...../...../...........
ວັນທີ່ ເຂົາ:
ັ້ ......../......../............
 - ສະມາຊິກພັກສົມບນ ວັນທີ່ ເຂົາ:
 - ກໍາມະບານ

VIII. ເຫດຜນທີ່ເຂົ້າຮຽນຢູ່ທ່ ີ ສະຖາບນ
ັ ຣ ັຕນະ:

ື
ເປັ ນຈຸດປະສົງຂອງຕົນເອງ ພໍີ່ແມີ່ ເຄຍຮຽນມາ ໝີ່ /ພີ່ ນ ັ້ອງເຄຍຮຽນມາ ຊືີ່ ສຽງຂອງສະຖາບັ
ນ
ຫລັກສດການຮຽນ ສະດວກຢີ່ ໄກ ັ້ບັ້ານ ສະຖານທີ່ -ສິີ່ງແວດລັ້ອມ

IX. ຮູຈ
ົ້ ັກສະຖາບ ັນຣ ັຕນະມາຈາກ:

ລາຍການໂທລະພາບຣ ັຕນະ ແວັບໄຊສະຖາບັນ ເຟກບຸ ກ-ສືີ່ອອນລາຍ ໃບປິ ວ-ແຜີ່ນພັບ

ິ -ວາລະສານ ໝີ່ ເພືີ່ອນ-ພີ່ ນ ັ້ອງ-ຄົນຮຈັ້ ກ
ັ 
ໜັງສືພມ
ັ້
ັ້ ແມີ່ ນຖືກຕັ້ອງຕາມ
ັ້ ຮບ
ັ້
ັ ປະກັນວີ່າເນືອໃນທັ
ຂັ້າພະເຈົາຂໍ
ງຫມົດທີ່ ໄດັ້ຂຽນລົງໃນໃບສະຫມັກເຂົາຮຽນນ

ັ້
ັ້
ັ້ ປະຕິບດ
ັ ຕາມລະບຽບຫລັກການຂອງທາງສະ
ຄວາມເປັ ນຈິງ, ຖັ້າຫາກໄດັ້ເຂົາຮຽນ
ຂັ້າພະເຈົາຈະນັ
ບຖືການຈັດຕັງ,
ັ້
ຖາບັນຢີ່າງເຄັີ່ງຄັດ ແລະ ຄີ່າຮຽນຄີ່າທໍານຽມຕີ່າງໆພ ັ້ອມດັ້ວຍເອກະສານທຸກຢີ່າງທີ່ ປະກອບມາຍືີ່ນເຂົາຮຽນນັ
ນັ້
ແມີ່ ນຈະບໍີ່ມສິດຖອນຄືນ ຫລື ໂອນໃຫັ້ບຸກຄົນອືີ່ນມາຮຽນແທນບໍີ່ວີ່າໃນກໍລະນໃດກໍີ່ຕາມ.

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ວັນທ……………..………
ລາຍເຊັນຂອງຜປັ້ ົ ກຄອງ, ຜ ັ້ຮັບປະກັນ

ັ້ ີ່ ຽວ
ລາຍເຊັນຜກ

ຫລື ໃຫັ້ການອຸ ປະຖໍາ
ວັນທ.....................
ັ ເອກະສານ
ຜຮັ້ ບ

ິ ານທຸລະກິດ RATTANA
ສາທາລະນະລັ
ດ ປະຊາທິ
ປະໄຕADMINISTRATION
ປະຊາຊົນລາວ
ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລຫ
INSTITUTE
of BUSINESS
ຖະໜົນ ດົງປາຍນາ, ບາັ້ ນ ສະພານທອງເໜືອ, ເມືອງ ສສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ, ຕູ໊ ປ ນ 977
Donpaina Road, North Saphanthong Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao P.D.R; Tel: +856 21 413871
P.O. Box 977 Email: contact@rbac.info www.rbac.edu.la www.rbac.info facebook.com/rbacedu

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
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ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

More Than Education

ິ ານທຸລະກິດ
ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລກ
ໂທລະສັບ: 021 413871, 413280
Knowledge Integrity Innovation Society

ັ້
ໃບຮັບຮ ັ້ ແລະ ປະຕິຍານຕົນກີ່ ອນເຂົາຮຽນ
ັ້ ີ່ ແລະ ນາມສະກຸ ນ ………….....…………………….......……….....…ອາຍຸ ........
ຂັ້າພະເຈົາຊື
ັ້
ົ ລົງເປັ ນເອກະພາບລວມກັນກັບຜອັ້ ຸ ປະຖໍາໃນດັ້ານທຶນສຶກສາ ຈຶີ່ງໄດັ້ຕົກລົງເຫັນດສະຫມັກເຂົາຮຽນໃນພາກ
ໄດັ້ຕກ
ັ້
ັ້ ປະຕິຍານຕົນ
ີ່ ໃນສະຖາບັນແຫີ່ງນ,ັ້ ຂັ້າພະເຈົາຂໍ
ວິຊາແລະສາຂາ ຕາມຫລັກສດທີ່ ວາງອອກ ຖັ້າຕົນເອງໄດັ້ເຂົາຮຽນຢ
ເອງຕໍີ່ທາງສະຖາບັນຕາມລາຍລະອຽດດັີ່ງນ:ັ້
ັ ຕາມກົດລະບຽບທີ່ ສະຖາບັນວາງອອກທຸກປະການ
 ຈະເຄົາລົບນັບຖືການຈັດຕັງັ້ ແລະ ປະຕິບດ

ັ ຕົນໃຫັ້ຖກ
ື ຕັ້ອງຕາມກົດຫມາຍບັ້ານເມືອງຮດຄອງປະເພນ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງລາວ
 ຈະປະຕິບດ
ຈະບໍີ່ສັ້າງບັນຫາຊຶີ່ງຈະເປັ ນຜົນກະທົບຕໍີ່ທາງສະຖາບັນ ແລະ ການສຶກສາຂອງຕົນເອງເດັດຂາດ.

ື ຕັ້ອງຕາມເຄືີ່ອງແບບທີ່ ທາງສະຖາບັນວາງອອກຄື: ນັກສຶກສາ
 ຈະນຸີ່ ງຖືຢີ່ ໃນຄວາມເປັ ນລະບຽບໃຫັ້ຖກ
ັ້
ັ້ ຟັ້າເຂັມ
ັ້ ຫລື ດໍາ, ຜກກາລະວັດຕິດກາເຄືີ່ອງໝາຍ
ຍິງ: ນຸີ່ ງເສືອຂາວແຂນສັ
ນັ້ ຫລື ແຂນຍາວ, ສິນສ
ັ້ າໃນ
ັ້
ຂອງສະຖາບັນ. ເອົາເສືອເຂົ
ຫັ້າມຍ ັ້ອມຜົມເປັ ນສຕີ່າງໆຊຶີ່ງບໍີ່ແມີ່ ນສດໍາທໍາມະຊາດ (ບໍີ່ວີ່ານັກສຶກ
ັ້ ພາກບີ່າຍ ຫລື ພາກຄໍີ່າໃຫັ້ປະຕິບດ
ັ ຄືກນ
ັ ).
ສາຮຽນພາກເຊົາ,

ັ້
ັ້ ຟັ້າເຂັມ
ັ້ ຫລື ດໍາ, ຜກກາລະວັດ ຕິດກາ
 ນັກສຶກສາຊາຍ: ນຸີ່ ງເສືອຂາວແຂນສັ
ນັ້ ຫລື ແຂນຍາວ ສົງສ
ັ້ າໃນ
ັ້
ັ້ ີ່ າ ຫລື ຍ ັ້ອມ
ັ້ ຫ ແລະ ຫັ້າມຈົີ່ງຜົມຍາວຕັງບ
ເຄືີ່ອງຫມາຍຂອງສະຖາບັນ. ເອົາເສືອເຂົ
ຫັ້າມໃສີ່ຕຸ ມ

ັ້ ພາກບີ່າຍ ຫລື ພາກຄໍີ່າ ໃຫັ້
ຜົມເປັ ນສຕີ່າງໆຊຶີ່ງບໍີ່ແມີ່ ນສດໍາທໍາມະຊາດ (ບໍີ່ວີ່ານັກສຶກສາຮຽນພາກເຊົາ,

ັ ຄືກນ
ັ ).
ປະຕິບດ
 ຈະບໍີ່ວົນແຊວຢີ່ ໃນຫັ້ອງ ຈະບໍີ່ຂດຂຽນໃສີ່ໂຕະ, ຕັີ່ງ, ຝາ ຈະບໍີ່ສບຢາ ຫລື ກິນອາຫານ ແລະ ເຄືີ່ອງດືີ່ມ
ັ້ າດື
ັ້ ີ່ ມບໍລສ
ິ ຸ ດທີ່ ເປັ ນຂວດ) ຢີ່ ໃນຫັ້ອງຮຽນ ແລະ ຈະບໍີ່ເຮັດເປື ັ້ອນໃນຫັ້ອງຮຽນ
ທຸກຢີ່າງ (ຍົກເວັນນໍ
ແລະ ບໍລເິ ວນຂອງໂຮງຮຽນ ໂດຍເດັດຂາດ.

ັ້ ອງຮຽນ ຈາກຫັ້ອງການຈັດຕັງັ້
 ຖັ້ານັກສຶກສາມາຮຽນຊັ້າເກນ 15 ນາທຈະຕັ້ອງໄປຂໍໃບອະນຸຍາດເຂົາຫັ້
ັ້ ອງນໍາອາຈານປະຈໍາວິຊາສອນ.
ເພືີ່ອໄປສະເຫນຕົວເຂົາຫັ້

ື
 ໃນກໍລະນທີ່ ຈໍາເປັ ນບໍີ່ມເງີ່ ອນໄຂມາຮຽນໄດັ້
ເຊັີ່ນ: ເຈັບໄຂັ້ເກດອຸ ປະຕິເຫດມວຽກຈໍາເປັ ນທາງການ ຫລື
ັ້ ັ້ງຍາກອືີ່ນໆໃນຄອບຄົວ ຕັ້ອງຂຽນໃບຄໍາຮັ້ອງຂໍລາພັກຄັດຕິດເອກະສານຫລັກຖານໃນການຂາດ
ມຂໍຫຍຸ
ມາສະເໜແກີ່ ທາງສະຖາບັນ.

 ນັກສຶກສາທຸກຄົນຈະຕັ້ອງໄດັ້ຈີ່າຍຄີ່າຫນີ່ ວຍກິດເພີ່ ມ ໃນກໍລະນເວລາມການຮຽນເພີ່ ມວັນເສົາ ຫລື
ຍາມພັກແລັ້ງຕາມຈໍານວນວິຊາ ແລະ ຫນີ່ ວຍກິດທີ່ ທາງສະຖາບັນວາງອອກ ຫລື ວິຊາຕີ່າງໆທີ່ ເສັງຕົກ.
 ຄີ່າຮຽນແລະຄີ່າທໍານຽມທຸກຢີ່າງ ທີ່ ນັກສຶກສາໄດັ້ຈີ່າຍລີ່ວງຫນ ັ້າໄປແລັ້ວນັນັ້ ບໍີ່ມສິດຖອນຄືນ ຫລື ໂອນ
ົ ຫນຶີ່ງຄົນໃດມາຮຽນແທນຢີ່າງເດັດຂາດບໍີ່ວີ່າຈະເປັ ນກໍລະນໃດກໍີ່ຕາມ (ຖືວີ່າສະຫະສິດໄປເລຍ).
ໃຫັ້ຄນ
ິ ານທຸລະກິດ RATTANA INSTITUTE of BUSINESS ADMINISTRATION
ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລຫ
ຖະໜົນ ດົງປາຍນາ, ບາັ້ ນ ສະພານທອງເໜືອ, ເມືອງ ສສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ, ຕູ໊ ປ ນ 977
Donpaina Road, North Saphanthong Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao P.D.R; Tel: +856 21 413871
P.O. Box 977 Email: contact@rbac.info www.rbac.edu.la www.rbac.info facebook.com/rbacedu
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 ນັກສຶກສາທຸກຄົນຈະຕັ້ອງມສີ່ວນຮີ່ວມໃນກິດຈະກໍາຕີ່າງໆທີ່ ມສີ່ວນພົວພັນກັບນັກສຶກສາ ຫລື ຂອງ
ັ້
ັ ຂຶນ.
ສະຖາບັນໄດັ້ຈດ
 ນັກສຶກສາມຈຸດປະສົງຢາກສັ້າງຄອບຄົວ (ແຕີ່ງງານ ) ທາງສະຖາບັນຈະບໍີ່ຈໍາກັດ ແຕີ່ບໍີ່ໃຫັ້ແຕະຕັ້ອງ

ເຖິງການຮຽນ, ຖັ້ານັກສຶກສາຍິງຄົນໃດຫາກມລກຖືພາມານແລັ້ວທາງສະຖາບັນຈະໃຫັ້ໂຈະການຮຽນ
ໄວັ້ 1 ປ, ຫລັງຈາກເກດລກມຄວາມສະດວກໃນການຮຽນແລັ້ວກໍີ່ກັບຄືນມາຮຽນໄດັ້ປົກກະຕິ, ແຕີ່ນັກ
ັ້ ຄອງນັກສຶກສາເສຍກີ່ ອນ, ຖັ້ານັກສຶກ
ສຶກສາ ຈະຕັ້ອງໄດັ້ຂຽນໃບຄໍາຮັ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກຫັ້ອງການຄຸ ມ
ັ ັ້
ສາຜໃັ້ ດບໍີ່ມາແຈ ັ້ງ ຫລື ບໍີ່ມາສະເຫນຈະຖືວີ່ານັກສຶກສາຜນັ້ ນປະລະການຮຽນ
ແລະ ຈະບໍີ່ມສິດເຂົາັ້

ຮຽນຕໍີ່ໂດຍເດັດຂາດ.
ັ້
ຶ ັ້ ອງ) ຫລື ໃຫັ້ຮຽນຄືນໃຫມີ່ ແລະ ສອບເສັງໃຫມີ່
 ນັກສຶກສາທີ່ ຈັດໃຫັ້ຄາັ້ ງຊັນຮຽນປ
ເກົີ່າ (ບໍີ່ໃຫັ້ຂນຫັ້
ໃນກໍລະນດັີ່ງນ:ັ້

ກ. ຂາດຮຽນໂດຍບໍີ່ມຄໍາຮັ້ອງຂໍລາພັກ ຫລື ຂາດຮຽນບໍີ່ມເຫດຜົນເກນ 30 ຊົີ່ວໂມງ ຕໍີ່ພາກຮຽນຫນຶີ່ງ
ຫລື ຂາດໂຮງຮຽນເກນ 60 ຊົີ່ວໂມງຕໍີ່ປ.
ຂ. ຄະແນນວິຊາພາກບັງຄັບຕໍີ່າກວີ່າ 60% ລົງມາ.
ຄ. ຄະແນນຜົນລົບຈາກຄຸ ນສົມບັດ

ົ ອືີ່ນກີ່ າຍ)
ງ. ຖັ້າຫາກນັກສຶກສາຄົນໃດຄົນຫນຶີ່ງ ທຸຈະລິດການສອບເສັງ (ກີ່ າຍເອງ ຫລື ໃຫັ້ຄນ
ັ້
ັ້ ນໄປ
ັ ເກນສອງຄັງຂຶ
ຈ. ການລະເມດຕໍີ່ລະບຽບວິໄນຂອງທາງສະຖາບັນແບບຈົງໃຈປະຕິບດ
ອງຕາມການ
ບັນທຶກການຕັກເຕືອນ.
ອງຕາມລະບຽບການສຶກສາຂອງສະຖາບັນ

ັ້
ສໍາລັບນັກສຶກສາສອບເສັງທຽບເຂົາຮຽນແມີ່
ນຈະໄດັ້ລງົ ທະ

ບຽນ
ຮຽນຄືນຫມວດວິຊາບັງຄັບຂອງສະຖາບັນຄືນໃຫມີ່ ຕາມລະບຽບໂຄງສັ້າງຂອງຫລັກສດ ຈົນຄົບຖັ້ວນຕາມວິຊາທີ່
ໄດັ້ກາໍ ນົດໄວັ້ ຈຶີ່ງຈະມສິດສອບເສັງປັ້ອງກັນເອົາໃບປະກາສະນຍະບັດໄດັ້.
ັ້ ງ ຫ ື ປະລິນຍາຕ ຈາກສະຖາບັນຈະຕັ້ອງມຄະແນນສະສົມສະເລີ່ຍບໍີ່ຕໍີ່າກວີ່າ
 ນັກສຶກສາທີ່ ຈົບຊັນສ
ັ້
ັ ໃບປະກາສະນຍະບັດຈາກສະຖາບັນໄດັ້.
G.P.A: 2.00 ຂືນໄປ
ຈຶີ່ງຈະມສິດໄດັ້ຮບ

 ຖັ້າເຮັດຜິດຕໍີ່ກົດລະບຽບວິໄນຂອງທາງສະຖາບັນກໍີ່ຄືການປະພຶດຕົນບໍີ່ດຕໍີ່ສັງຄົມ, ຕໍີ່ລະບຽບກົດໝາຍ
ບັ້ານເມືອງແບບຮັ້າຍແຮງທາງສະຖາບັນຈະໄດັ້ຕັດສິດການເປັ ນນັກສຶກສາຢີ່ ໃນສະຖາບັນແຫີ່ງນ ັ້
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ,ວັນທ……………….......…
ຮັບຮ ັ້ຈາກຜປັ້ ົກຄອງ ຫລື ຜໃັ້ ຫັ້ທຶນການສຶກສາ

ັ້ ີ່ ຽວ
ລາຍເຊັນຂອງຜກ

ິ ານທຸລະກິດ RATTANA INSTITUTE of BUSINESS ADMINISTRATION
ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ບໍລຫ
ຖະໜົນ ດົງປາຍນາ, ບາັ້ ນ ສະພານທອງເໜືອ, ເມືອງ ສສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ , ສ ປ ປ ລາວ, ຕູ໊ ປ ນ 977
Donpaina Road, North Saphanthong Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao P.D.R; Tel: +856 21 413871
P.O. Box 977 Email: contact@rbac.info www.rbac.edu.la www.rbac.info facebook.com/rbacedu
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