
Μετανάστευση
Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο
eλληνικά ταϊλανδέζικα
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหา

วิทยาลัย
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε

Θα ήθελα να γραφτώ για ____________. ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสู
ตร _____________

Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο

ένα προπτυχιακό ปริญญาตรี
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου

ένα μεταπτυχιακό บัณฑิตวิทยาลัย
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου

ένα διδακτορικό ปริญญาเอก
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου

πλήρους απασχόλησης เต็มเวลา
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου

μερικής απασχόλησης นอกเวลา
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου

εξ αποστάσεως ออนไลน์
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου

Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο
σας για ___________.

ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยข
องคุณเป็นเวลา ___________

Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας

ένα εξάμηνο หนึ่งภาคการศึกษา
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο

ένα ακαδημαϊκό έτος หนึ่งปีการศึกษา
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο

Σελίδα 1 24.05.2023



Μετανάστευση
Σπουδές
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους
φοιτητές;

ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนม
ีอะไรบ้าง

Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα
έγγραφα ή τα αντίγραφα;

ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบ
ับ หรือแค่ต้นฉบับ

Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα

Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του
πανεπιστημίου;

ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิท
ยาลัยมีอะไรบ้าง

Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο

Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά; คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการ
ให้ฉันไหม

Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά

Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή; มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉัน
ไหม

Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή

Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο
πανεπιστημιακός κύκλος;

การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตร
ด้วยไหม

Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης

Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως
μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;

มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแ
ลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไ
หม

Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα
συγκεκριμένο πανεπιστήμιο

Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της
αίτησης μου;

ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัคร
ของฉันได้อย่างไร

Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας

Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο
γλωσσικών γνώσεων;

ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษ
า]มีอะไรบ้าง

Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε
δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
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Μετανάστευση
Σπουδές
Πώς είναι το σύστημα _____________; ระบบ ____________ เป็นยังไง

Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα

πόντων หน่วยกิตวิชา
Τύπος συστήματος

βαθμολόγησης การให้คะแนน
Τύπος συστήματος

θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των
ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος
της ανταλλαγής;

ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาห
ลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไห
ม

Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας

Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας; รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας

Υπάρχουν _____________ ; มี _____________ ไหม
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας

διαλέξεις การบรรยาย
Τύπος τάξης

σεμινάρια การสัมมนา
Τύπος τάξης

προγράμματα εκμάθησης การกวดวิชา
Τύπος τάξης

συνέδρια การประชุม
Τύπος τάξης

Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά
σχολεία;

มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน

Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία

Πότε είναι οι εξετάσεις; การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
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Μετανάστευση
Σπουδές
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα
διαθέσιμα μαθήματα;

ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักส
ูตรที่มีได้ที่ไหน

Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα

Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο; มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο

Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού
συλλόγου;

ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย
่างไร

Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου

Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη]; ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อ
เมือง]คือเท่าไร

Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών
eλληνικά ταϊλανδέζικα
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας; ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรีย

นได้ที่โรงเรียนของคุณ
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο

Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ; มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉัน
ไหม

Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας

Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που
παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;

ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้
ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไ
ม่เหมาะกับฉัน

Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι
με αυτό που παρακολουθείτε

Έχετε λεπτομερής περιγραφή του
μαθήματος;

คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม

Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος

Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός
μαθητών σε μια τάξη;

จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้
นเรียนคือเท่าไร

Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
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Μετανάστευση
Σπουδές
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας; มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างใน

โรงเรียน
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο

Οργανώνετε και εκδρομές; คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริปร
ะยะสั้นไหม

Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές

Τι προγράμματα προσφέρετε; คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες
eλληνικά ταϊλανδέζικα
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με
ευκαιρίες χρηματοδότησης.

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาส
ในการหาเงินทุน

Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης

Ποιοι οργανισμοί μπορούν να
χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;

หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สา
มารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาขอ
งฉัน

Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας

Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για
____________.

ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการ
เงินสำหรับ ____________

Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια

δίδακτρα ค่าเล่าเรียน
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια

τα έξοδα διαβίωσής μου ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια

τη φροντίδα των παιδιών การดูแลเด็ก
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια

Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν; มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων
eλληνικά ταϊλανδέζικα
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Μετανάστευση
Σπουδές
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην
[χώρα].

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัต
รสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]

Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα

Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους
μεταφραστές της [γλώσσας];

คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับ
การรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม

Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε

Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό
αναγνώρισης;

ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุ
ฒิได้ที่ไหน

Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης
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