
 

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 
ສະຖາບນັ ຣຕັນະ ບໍລຫິານທຸລະກດິ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ເອກະສານປະກອບຄດັຕດິ: 
- ໃບຢັັ້ງຢືນທ ີ່ ຢ ີ່  ແລະ ກ໋ອບປ ີ່  ບດັປະຈາໍຕວົ ຫລ ືສໍາມະໂນຄວົ : 1 ສະບບັ 
- ໃບປະກາດສະນຍິະບດັ ຈບົມ.ໍປາຍ (ກ໋ອບປ ີ່ ສ  color copy) : 1 ສະບບັ 

(ສໍາຫ ບັນກັສກຶສາຈບົ ມ ໍປາຍ ໃນສກົສກຶສາ 2019-20: ໃບຄະແນນ ຫ  ື 
ໃບເຂົ ັ້າຫ ັ້ອງເສງັ ກໍີ່ ສາມາດນໍາໃຊ ັ້ເປັນເອກະສານປະກອບເຂົ ັ້າຮຽນໄດ ັ້) 

- ຮ ບຖີ່ າຍຂະຫນາດ 3 x 4 ແລະ ຕດິໃສີ່ ແບບຟອມມາພ ັ້ອມ : 3 ໃບ 
ກລໍະນ ໄດ ັ້ຮຽນຈບົວຊິາສະເພາະໃດຫນຶີ່ ງ (ຕໍີ່ ເນ ືີ່ ອງ) 

- ໃບປະກາສະນຍິະບດັຈບົວຊິາສະເພາະ / ຊັ ັ້ນສ ງ (ກ໋ອບປ ີ່ ສ ) : 1 ສະບບັ 
- ສໍາເນາົໃບຄະແນນຈບົວຊິາສະເພາະ / ຊັ ັ້ນສ ງ (ກ໋ອບປ ີ່ ສ ) : 1 ສະບບັ 

 

ຄີ່ າລງົທະບຽນສອບເສງັ  40.000 ກ ບ 
ແຜນການຮບັນກັສກຶສາປະຈາໍສກົສກຶສາ 2021-2022 

ຊຸດທ  1 ຊຸດທ  2 
ເລ ີ່ ມຂາຍຄໍາຮ ັ້ອງ ວນັທ  : 19 / 06 / 2021 ເລ ີ່ ມຂາຍຄໍາຮ ັ້ອງ ແຈ ັ້ງຕາມຫລງັ 
ປິດຮບັຄໍາຮ ັ້ອງ ວນັທ  : 07 / 09 / 2021 ປິດຮບັຄໍາຮ ັ້ອງ ແຈ ັ້ງຕາມຫລງັ 
ສອບເສງັເຂົ ັ້າ ວນັທ  : 09 / 09 / 2021 ສອບເສງັເຂົ ັ້າ ແຈ ັ້ງຕາມຫລງັ 
ປະກາດຜນົສອບເສງັ ວນັທ  : 22 / 09 / 2021 ປະກາດຜນົສອບເສງັ ແຈ ັ້ງຕາມຫລງັ 
ລງົທະບຽນເຂົ ັ້າຮຽນ ວນັທ  : 23 / 09 / 2021 ລງົທະບຽນເຂົ ັ້າຮຽນ ແຈ ັ້ງຕາມຫລງັ 
 
ຫມາຍເຫດ: ເວລາມາສອບເສງັໃຫ ັ້ແຕີ່ ງກາຍສຸພາບໃສີ່ ເສື ັ້ອຂາວ, ໂສ ັ້ງ ຫລ ືສິ ັ້ນ ສ ດໍາ ຫລ ືສ ຟັ້າແກີ່ . 

 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 
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%%%%%%%%% 
ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 
ສະຖາບນັ ຣຕັນະ ບໍລຫິານທຸລະກດິ        ເລກທ ີ່  …....……………… 
ໂທ: 021 423871, 413280 

 
ໃບຄໍາຮ ັ້ອງຂໍເຂົ ັ້າສອບເສງັ 

 ຮ ຽ ນ  :  ທີ່ ານຜ ັ້ອໍານວຍການສະຖາບນັ ຣຕັນະ ບໍລຫິານທຸລະກດິ 
 ເ ລືີ່  ອ ງ  :  ຂໍສອບເສງັເຂົ ັ້າຮຽນ ຫລກັສ ດ:   ຊັ ັ້ນສ ງ    ປະລນິຍາຕ  

 
ຂ ັ້າພະເຈົ ັ້າ  ທັ້າວ, ນາງ…....……………………ນາມສະກຸນ ……...........………… ວນັເດອືນປ ເກ ດ……........ 
ປະຈບຸນັຢ ີ່ ບ ັ້ານ ……....……………...….ເມອືງ…………..……………..…. ແຂວງ …....…….................. 

ຂໍຖເືປັນກຽດຮຽນມາຍງັທີ່ ານເພືີ່ ອຂໍສອບເສງັເຂົ ັ້າຮຽນຢ ີ່ ທ ີ່  ສະຖາບນັ ຣຕັນະ ບໍລຫິານທຸລະກດິ. ຫວງັວີ່ າທີ່ ານຄງົຈະ
ພຈິາລະນາຕາມຄວາມເຫມາະສມົດ ັ້ວຍ.  
                      ວນັທ ີ່  ………………………......... 
                  ຜ ັ້ຮ ັ້ອງຂໍ 

 

 

 

 
ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 
ສະຖາບນັ ຣຕັນະ ບໍລຫິານທຸລະກດິ      ເລກທ ີ່  ….........………… 

ບດັອະນຸຍາດເຂົ ັ້າສອບເສງັ 
ຄະນະຮບັຜດິຊອບການສອບເສງັຄດັເລອືກເອາົນກັສກຶສາເຂົ ັ້າຮຽນຊຸດໃຫມີ່  
ປະຈໍາສກົສກຶສາ 2021-2022 
ອະນຸຍາດໃຫ ັ້ທ ັ້າວ,ນາງ…....………………............………………...…… 
ເກ ດເມືີ່ ອວນັທ  ……………......…….ປະຈບຸນັຢ ີ່ ບ ັ້ານ …………...……..... 

ເມອືງ…..……………..……....ແຂວງ…………..…..….…… ເຂົ ັ້າສອບເສງັທ ີ່ ສ ນສອບເສງັ ສະຖາບນັ 
ຣຕັນະ ບໍລຫິານທຸລະກດິ. ຄະນະກາໍມະການສອບເສງັໄດ ັ້ກວດກາບດັສອບເສງັນ ັ້ເຫນັວີ່ າຖກືຕ ັ້ອງຕາມລະບຽບເປັນ
ທ ີ່ ຮຽບຮ ັ້ອຍແລ ັ້ວ ຈຶີ່ ງໄດ ັ້ຮບັເອາົຜ ັ້ກີ່ ຽວເຂົ ັ້າສອບເສງັ.       
         ວນັທ  ………………….…  

         ຫວົໜັ້າສະຖາບນັ 
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ວນັທ ີ່  ສອບເສງັ:____________ 
ເວລາ ສອບເສງັ:____________ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 

%%%%%%%%% 
ກະຊວງສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ  

ສະຖາບນັ ຣຕັນະ ບໍລິຫານທລຸະກດິ     

 

ໃບສະເໜ ເຂົ ັ້າຮຽນ 
(ປະຫວດັນກັສກຶສາເຂ ົ້າຮຽນໃໝ)່ 

 

I. ຂໍົ້ມນູນກັສກຶສາ: 

 ຊ ່ ແລະ ນາມສະກນຸ: ________________________________________________________ 

 ຊ ່ ພາສາອງັກດິ (First Name):________________________________________ ເພດ: ຍງິ     ຊາຍ   

   ນາມສະກນຸ ພາສາອງັກດິ (Last Name): _______________________ ວນັເດ ອນປີເກດີ:___/__/__ 

 ກຣບຸເລ ອດ:____ບົ້ານເກດີ:________________ ເມ  ອງ:_________________ແຂວງ__________   

 ບົ້ານຢູປ່ດັຈບຸນັ:_________________ ເມ  ອງ:________________ແຂວງ:_________________ 

 ໂທລະສບັ:______________ ມ ຖ :._______________ Email: ________________________ 

 ສນັຊາດ:___________ ສາດສະໜາ:_________ ຊ  ນເຜ ່ າ:._______ ອາຊ ບປະຈບຸນັ:__________ 
 ບອ່ນເຮັດວຽກ:.________________ ໜັ້າທ ີ່ :____________________ ຕໍາແໜງ: __________ 
 ສະຖານະ: ໂສດ    ແຕງ່ງານ    ຊ ່ ແລະນາມສະກນຸ (ຜ  ວ/ເມຍ):__________________________ 

 ອາຊບີ:_________________ ບອ່ນເຮັດວຽກ:___________________ ເລກມ ຖ :_____________                    

II. ຂໍົ້ມນູຜູົ້ປ  ກຄອງນກັສກຶສາ: 

ຊ ່ -ນາມສະກນຸ (ພ່ໍ):__________________________________ ວນັເດ ອນປີເກດີ:____________ 

  ລະດບັການສກຶສາ:______________ ອາຊບີ:_________________ ຕໍາແໜງ:. _____________ 
 ເລກໂທລະສບັ:_________________ Email:______________________________________                                        

 ຊ ່ -ນາມສະກນຸ (ແມ)່:_________________________________ ວນັເດ ອນປີເກດີ:____________        

 ລະດບັການສກຶສາ:______________ ອາຊບີ:_________________ ຕໍາແໜງ:. _____________ 
 ເລກໂທລະສບັ:_________________ Email:______________________________________ 

III. ຂໍົ້ມນູຕິດຕ່ໍພ  ວພນັໃນກລໍະນສີກຸເສີນ ຫ ຶ ຜູົ້ໃຫົ້ທຶນການສກຶສາ: 

 ຊ ່  ແລະ ນາມສະກນຸ:.________________________________________________________  

 ສາຍພ ວພນັ:________________ ເລກໂທ:__________________ Email:________________  

IV. ຫລກັສດູ / ພາກວຊິາ ຫ   ສາຂາ ແລະ ພາກຮຽນ ທ່ີຈະເຂ ົ້າຮຽນ: 

ຫ ກັສດູທ່ີຈະຮຽນ: ປະລິນຍາຕີ  ຊ ັົ້ນສງູ    ສາຍຮຽນ: ພາສາອງັກດິ-ທລຸະກດິ(BE)     

ການບໍລິຫານ(GM)   ການເງນິ-ການທະນາຄານ(FB)      ການຕະຫ າດ(MK)    

ພາກຮຽນ: ເຊ ົ້າ  ບາ່ຍ     ຄ ໍາ່     
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V. ຂໍົ້ມນູສະຖານການສຶກສາທ່ີຮຽນຈ  ບມາ: 

 ຊ ່ຂອງສນູສອບເສັງ ມ ໍປາຍ ທ່ີຮຽນຜາ່ນມາ:_________________________________________ 

 ຊ ່ ຂອງສະຖານການສກຶສາ ທ່ີຮຽນຈ  ບມາ:.___________________________________________ 

 ຈບົວຊິາສະເພາະ:____________________ ຈບົລະດບັຊັ ັ້ນການສກຶສາ:___________________ 
VI. ສະພາບຄອບຄ  ວອົ້າຍເອ ົ້ອຍນົ້ອງຂອງຕ  ນ: 

     ອ ັ້າຍເອື ັ້ອຍນ ັ້ອງຄ ງຂອງຕນົເອງມ :_______ ຄນົ. 
      ລໍາດບັ       ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກຸນ             ອາຍຸ        ທ ີ່ ຢ ີ່ ປະຈບຸນັ          ອາຊ ບ 
  
 
 
 
 
VII. ຂໍົ້ມນູອ  ງການຈດັຕ ັົ້ງມະຫາຊ  ນ: 

  ໄດ ັ້ສງັກດັເຂົ ັ້າໃນອງົການຈດັຕັ ັ້ງ: 
     - ແມີ່ ຍງິ    ວນັທ ີ່ ເຂົ ັ້າ: ....../......./........  - ຊາວຫນຸີ່ ມ   ວນັທ ີ່ ເຂົ ັ້າ: ......../........./........... 
     - ກາໍມະບານ    ວນັທ ີ່ ເຂົ ັ້າ: ...../...../...........     - ສະມາຊກິພກັສໍາຮອງ   ວນັທ ີ່ ເຂົ ັ້າ: ...../...../..... 
     - ສະມາຊກິພກັສມົບ ນ ວນັທ ີ່ ເຂົ ັ້າ: ......../......../............  
VIII. ເຫດຜ  ນທ່ີເຂ ົ້າຮຽນຢູ່ທ່ີ ສະຖາບນັ ຣຕັນະ: 

  ເປັນຈດຸປະສງົຂອງຕນົເອງ   ພໍີ່ ແມີ່ ເຄ ຍຮຽນມາ   ໝ ີ່ /ພ ີ່ ນ ັ້ອງເຄ ຍຮຽນມາ   ຊືືີ່ ສຽງຂອງສະຖາບນັ 
   ຫລກັສ ດການຮຽນ   ສະດວກຢ ີ່ ໄກ ັ້ບ ັ້ານ   ສະຖານທ ີ່ -ສິີ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
IX. ຮູົ້ຈກັສະຖາບນັຣຕັນະມາຈາກ: 

  ລາຍການໂທລະພາບຣຕັນະ   ແວບັໄຊສະຖາບນັ   ເຟກບຸກ-ສືີ່ ອອນລາຍ   ໃບປິວ-ແຜີ່ ນພບັ   
   ໜງັສພືມິ-ວາລະສານ   ໝ ີ່ ເພືີ່ ອນ-ພ ີ່ ນ ັ້ອງ-ຄນົຮ ັ້ຈກັ 

ຂ ັ້າພະເຈົ ັ້າຂໍຮບັປະກນັວີ່ າເນື ັ້ອໃນທງັຫມດົທ ີ່ ໄດ ັ້ຂຽນລງົໃນໃບສະຫມກັເຂົ ັ້າຮຽນນ ັ້ ແມີ່ ນຖກືຕ ັ້ອງຕາມ
ຄວາມເປັນຈງິ, ຖັ້າຫາກໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນ ຂ ັ້າພະເຈົ ັ້າຈະນບັຖກືານຈດັຕັ ັ້ງ, ປະຕບິດັຕາມລະບຽບຫລກັການຂອງທາງສະ
ຖາບນັຢີ່ າງເຄັີ່ ງຄດັ ແລະ ຄີ່ າຮຽນຄີ່ າທໍານຽມຕີ່ າງໆພ ັ້ອມດ ັ້ວຍເອກະສານທຸກຢີ່ າງທ ີ່ ປະກອບມາຍືີ່ ນເຂົ ັ້າຮຽນນັ ັ້ນ
ແມີ່ ນຈະບໍີ່ ມ  ສດິຖອນຄນື ຫລ ືໂອນໃຫ ັ້ບຸກຄນົອືີ່ ນມາຮຽນແທນບໍີ່ ວີ່ າໃນກລໍະນ ໃດກໍີ່ ຕາມ. 
         ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ວນັທ ……………..……… 
ລາຍເຊນັຂອງຜ ັ້ປົກຄອງ, ຜ ັ້ຮບັປະກນັ     ລາຍເຊນັຜ ັ້ກີ່ ຽວ 
          ຫລ ືໃຫ ັ້ການອຸປະຖໍາ 
           
         ວນັທ ..................... 

ຜ ັ້ຮບັເອກະສານ  
 

          
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 
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%%%%%%%%%% 
ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 
ສະຖາບນັ ຣຕັນະ ບໍລກິານທຸລະກດິ 
ໂທລະສບັ: 021 413871, 413280 
 

ໃບຮບັຮ ັ້ ແລະ ປະຕຍິານຕນົກີ່ ອນເຂົ ັ້າຮຽນ 
 
 ຂ ັ້າພະເຈົ ັ້າຊືີ່  ແລະ ນາມສະກຸນ ………….....…………………….......……….....…ອາຍຸ........ 
ໄດ ັ້ຕກົລງົເປັນເອກະພາບລວມກນັກບັຜ ັ້ອຸປະຖໍາໃນດ ັ້ານທນຶສກຶສາ ຈຶີ່ ງໄດ ັ້ຕກົລງົເຫນັດ ສະຫມກັເຂົ ັ້າຮຽນໃນພາກ
ວຊິາແລະສາຂາ ຕາມຫລກັສ ດທ ີ່ ວາງອອກ ຖັ້າຕນົເອງໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນຢ ີ່ ໃນສະຖາບນັແຫີ່ ງນ ັ້, ຂ ັ້າພະເຈົ ັ້າຂໍປະຕຍິານຕນົ
ເອງຕໍີ່ ທາງສະຖາບນັຕາມລາຍລະອຽດດັີ່ ງນ ັ້: 

 ຈະເຄາົລບົນບັຖກືານຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບທ ີ່ ສະຖາບນັວາງອອກທຸກປະການ 
 ຈະປະຕບິດັຕນົໃຫ ັ້ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົຫມາຍບ ັ້ານເມອືງຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ ວດັທະນະທໍາຂອງລາວ 

ຈະບໍີ່ ສ ັ້າງບນັຫາຊຶີ່ ງຈະເປັນຜນົກະທບົຕໍີ່ ທາງສະຖາບນັ ແລະ ການສກຶສາຂອງຕນົເອງເດດັຂາດ. 
 ຈະນຸີ່ ງຖຢື ີ່ ໃນຄວາມເປັນລະບຽບໃຫ ັ້ຖກືຕ ັ້ອງຕາມເຄືີ່ ອງແບບທ ີ່ ທາງສະຖາບນັວາງອອກຄ:ື ນກັສກຶສາ

ຍງິ: ນຸີ່ ງເສື ັ້ອຂາວແຂນສັ ັ້ນ ຫລ ື ແຂນຍາວ, ສິ ັ້ນສ ຟັ້າເຂັ ັ້ມ ຫລ ື ດໍາ, ຜ ກກາລະວດັຕດິກາເຄືີ່ ອງໝາຍ 
ຂອງສະຖາບນັ. ເອາົເສື ັ້ອເຂົ ັ້າໃນ ຫ ັ້າມຍ ັ້ອມຜມົເປັນສ ຕີ່ າງໆຊຶີ່ ງບໍີ່ ແມີ່ ນສ ດໍາທໍາມະຊາດ (ບໍີ່ ວີ່ ານກັສກຶ
ສາຮຽນພາກເຊົັ້າ, ພາກບີ່ າຍ ຫລ ືພາກຄໍີ່ າໃຫ ັ້ປະຕບິດັຄກືນັ). 

 ນກັສກຶສາຊາຍ: ນຸີ່ ງເສື ັ້ອຂາວແຂນສັ ັ້ນ ຫລ ື ແຂນຍາວ ສົັ້ງສ ຟັ້າເຂັ ັ້ມ ຫລ ື ດໍາ, ຜ ກກາລະວດັ ຕດິກາ
ເຄືີ່ ອງຫມາຍຂອງສະຖາບນັ. ເອາົເສື ັ້ອເຂົ ັ້າໃນ ຫ ັ້າມໃສີ່ ຕຸ ັ້ມຫ  ແລະ ຫ ັ້າມຈົີ່ ງຜມົຍາວຕັ ັ້ງບີ່ າ ຫລ ືຍ ັ້ອມ
ຜມົເປັນສ ຕີ່ າງໆຊຶີ່ ງບໍີ່ ແມີ່ ນສ ດໍາທໍາມະຊາດ (ບໍີ່ ວີ່ ານກັສກຶສາຮຽນພາກເຊົັ້າ, ພາກບີ່ າຍ ຫລ ືພາກຄໍີ່ າ ໃຫ ັ້
ປະຕບິດັຄກືນັ).  

 ຈະບໍີ່ ວນົແຊວຢ ີ່ ໃນຫ ັ້ອງ ຈະບໍີ່ ຂ ດຂຽນໃສີ່ ໂຕະ, ຕັີ່ ງ, ຝາ ຈະບໍີ່ ສ ບຢາ ຫລ ືກນິອາຫານ ແລະ ເຄືີ່ ອງດືີ່ ມ
ທຸກຢີ່ າງ (ຍກົເວັ ັ້ນນໍ ັ້າດືີ່ ມບໍລສຸິດທ ີ່ ເປັນຂວດ) ຢ ີ່ ໃນຫ ັ້ອງຮຽນ ແລະ ຈະບໍີ່ ເຮດັເປືັ້ອນໃນຫ ັ້ອງຮຽນ 
ແລະ ບໍລເິວນຂອງໂຮງຮຽນ ໂດຍເດດັຂາດ. 

 ຖັ້ານກັສກຶສາມາຮຽນຊ ັ້າເກ ນ 15 ນາທ ຈະຕ ັ້ອງໄປຂໍໃບອະນຸຍາດເຂົ ັ້າຫ ັ້ອງຮຽນ ຈາກຫ ັ້ອງການຈດັຕັ ັ້ງ 
ເພືີ່ ອໄປສະເຫນ ຕວົເຂົ ັ້າຫ ັ້ອງນາໍອາຈານປະຈາໍວຊິາສອນ. 

 ໃນກລໍະນ ທ ີ່ ຈາໍເປັນບໍີ່ ມ  ເງ ືີ່ອນໄຂມາຮຽນໄດ ັ້ເຊັີ່ ນ: ເຈບັໄຂ ັ້ເກ ດອຸປະຕເິຫດມ ວຽກຈາໍເປັນທາງການ ຫລ ື
ມ ຂໍ ັ້ຫຍຸ ັ້ງຍາກອືີ່ ນ ໃໆນຄອບຄວົ ຕ ັ້ອງຂຽນໃບຄໍາຮ ັ້ອງຂໍລາພກັຄດັຕດິເອກະສານຫລກັຖານໃນການຂາດ 
ມາສະເໜ ແກີ່ ທາງສະຖາບນັ. 

 ນກັສກຶສາທຸກຄນົຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຈີ່ າຍຄີ່ າຫນີ່ ວຍກດິເພ ີ່ ມ  ໃນກລໍະນ ເວລາມ ການຮຽນເພ ີ່ ມວນັເສາົ ຫລ ື
ຍາມພກັແລ ັ້ງຕາມຈາໍນວນວຊິາ ແລະ ຫນີ່ ວຍກດິທ ີ່ ທາງສະຖາບນັວາງອອກ ຫລ ືວຊິາຕີ່ າງໆທ ີ່ ເສງັຕກົ. 

 ຄີ່ າຮຽນແລະຄີ່ າທາໍນຽມທຸກຢີ່ າງ ທ ີ່ ນກັສກຶສາໄດ ັ້ຈີ່ າຍລີ່ ວງຫນ ັ້າໄປແລ ັ້ວນັ ັ້ນ ບໍີ່ ມ  ສດິຖອນຄນື ຫລ ືໂອນ
ໃຫ ັ້ຄນົຫນຶີ່ ງຄນົໃດມາຮຽນແທນຢີ່ າງເດດັຂາດບໍີ່ ວີ່ າຈະເປັນກລໍະນ ໃດກໍີ່ ຕາມ (ຖວືີ່ າສະຫ ະສດິໄປເລ ຍ). 

 
 

4/5 

Knowledge Integrity Innovation Society 

More Than Education 

 

 

 

 

ສະຖາບນັ  ຣຕັນະ  ບໍລຫິານທຸລະກດິ  RATTANA INSTITUTE of BUSINESS  ADMINISTRATION 

ຖະໜນົ ດງົປາຍນາ,  ບ ັ້ານ ສະພານທອງເໜອື,  ເມອືງ ສ ສດັຕະນາກ,  ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈນັ,   ສ ປ ປ ລາວ,    ຕ ູ໊ 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 

   

 



 

 ນກັສກຶສາທຸກຄນົຈະຕ ັ້ອງມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນກດິຈະກາໍຕີ່ າງໆທ ີ່ ມ  ສີ່ ວນພວົພນັກບັນກັສກຶສາ ຫລ ື ຂອງ
ສະຖາບນັໄດ ັ້ຈດັຂຶ ັ້ນ.  

 ນກັສກຶສາມ ຈດຸປະສງົຢາກສ ັ້າງຄອບຄວົ (ແຕີ່ ງງານ ) ທາງສະຖາບນັຈະບໍີ່ ຈາໍກດັ ແຕີ່ ບໍີ່ ໃຫ ັ້ແຕະຕ ັ້ອງ
ເຖງິການຮຽນ, ຖັ້ານກັສກຶສາຍງິຄນົໃດຫາກມ ລ ກຖພືາມານແລ ັ້ວທາງສະຖາບນັຈະໃຫ ັ້ໂຈະການຮຽນ
ໄວ ັ້ 1 ປ , ຫລງັຈາກເກ ດລ ກມ ຄວາມສະດວກໃນການຮຽນແລ ັ້ວກໍີ່ ກບັຄນືມາຮຽນໄດ ັ້ປົກກະຕ,ິ  ແຕີ່ ນກັ
ສກຶສາ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຂຽນໃບຄໍາຮ ັ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກຫ ັ້ອງການຄຸ ັ້ມຄອງນກັສກຶສາເສຍກີ່ ອນ, ຖັ້ານກັສກຶ
ສາຜ ັ້ໃດບໍີ່ ມາແຈ ັ້ງ ຫລ ື ບໍີ່ ມາສະເຫນ ຈະຖວືີ່ ານກັສກຶສາຜ ັ້ນ ັ ັ້ນປະລະການຮຽນ ແລະ ຈະບໍີ່ ມ  ສດິເຂົ ັ້າ
ຮຽນຕໍີ່ ໂດຍເດດັຂາດ. 

 ນກັສກຶສາທ ີ່ ຈດັໃຫ ັ້ຄ ັ້າງຊັ ັ້ນຮຽນປ ເກົີ່ າ (ບໍີ່ ໃຫ ັ້ຂຶ ັ້ນຫ ັ້ອງ) ຫລ ື ໃຫ ັ້ຮຽນຄນືໃຫມີ່  ແລະ ສອບເສງັໃຫມີ່
ໃນກລໍະນ ດັີ່ ງນ ັ້: 
ກ. ຂາດຮຽນໂດຍບໍີ່ ມ  ຄໍາຮ ັ້ອງຂໍລາພກັ ຫລ ືຂາດຮຽນບໍີ່ ມ  ເຫດຜນົເກ ນ 30 ຊົີ່ ວໂມງ ຕໍີ່ ພາກຮຽນຫນຶີ່ ງ 

ຫລ ືຂາດໂຮງຮຽນເກ ນ 60 ຊົີ່ ວໂມງຕໍີ່ ປ .  
ຂ. ຄະແນນວຊິາພາກບງັຄບັຕໍີ່ າກວີ່ າ 60% ລງົມາ.  
ຄ. ຄະແນນຜນົລບົຈາກຄຸນສມົບດັ 
ງ.  ຖັ້າຫາກນກັສກຶສາຄນົໃດຄນົຫນຶີ່ ງ ທຸຈະລດິການສອບເສງັ (ກີ່ າຍເອງ ຫລ ືໃຫ ັ້ຄນົອືີ່ ນກີ່ າຍ) 
ຈ. ການລະເມ ດຕໍີ່ ລະບຽບວໄິນຂອງທາງສະຖາບນັແບບຈງົໃຈປະຕບິດັເກ ນສອງຄັ ັ້ງຂຶ ັ້ນໄປ ອ ງຕາມການ 

ບນັທກຶການຕກັເຕອືນ.  
   ອ ງຕາມລະບຽບການສກຶສາຂອງສະຖາບນັ ສໍາລບັນກັສກຶສາສອບເສງັທຽບເຂົັ້າຮຽນແມີ່ ນຈະໄດ ັ້ລງົທະ ບຽນ
ຮຽນຄນືຫມວດວຊິາບງັຄບັຂອງສະຖາບນັຄນືໃຫມີ່  ຕາມລະບຽບໂຄງສ ັ້າງຂອງຫລກັສ ດ ຈນົຄບົຖັ້ວນຕາມວຊິາທ ີ່
ໄດ ັ້ກາໍນດົໄວ ັ້ ຈຶີ່ ງຈະມ ສດິສອບເສງັປັ້ອງກນັເອາົໃບປະກາສະນ ຍະບດັໄດ ັ້.  

 ນກັສກຶສາທ ີ່ ຈບົຊັ ັ້ນສ ງ ຫ  ື ປະລນິຍາຕ  ຈາກສະຖາບນັຈະຕ ັ້ອງມ ຄະແນນສະສມົສະເລີ່ ຍບໍີ່ ຕໍີ່ າກວີ່ າ 
G.P.A: 2.00 ຂືັ້ນໄປ ຈຶີ່ ງຈະມ ສດິໄດ ັ້ຮບັໃບປະກາສະນ ຍະບດັຈາກສະຖາບນັໄດ ັ້. 

 ຖັ້າເຮດັຜດິຕໍີ່ ກດົລະບຽບວໄິນຂອງທາງສະຖາບນັກໍີ່ ຄກືານປະພດຶຕນົບໍີ່ ດ ຕໍີ່ ສງັຄມົ, ຕໍີ່ ລະບຽບກດົໝາຍ
ບ ັ້ານເມອືງແບບຮ ັ້າຍແຮງທາງສະຖາບນັຈະໄດ ັ້ຕດັສດິການເປັນນກັສກຶສາຢ ີ່ ໃນສະຖາບນັແຫີ່ ງນ ັ້ 
 

         ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ,ວນັທ ……………….......… 
 
      ຮບັຮ ັ້ຈາກຜ ັ້ປົກຄອງ ຫລ ືຜ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶການສກຶສາ    ລາຍເຊນັຂອງຜ ັ້ກີ່ ຽວ 
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