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ນກັສຶກສາຕາ່ງແຂວງ 74 ຄນົ ໄດຮ້ບັທຶນການສຶກສາ ຂອງ ລດັຖະບານອດົສະຕຣາລີ  

ທາ່ນເອກອກັຄະລດັຖະທດູ ປະເທດອດົສະຕຣາລີ ປະຈ  າ ສປປ ລາວ ທາ່ນ ຈອນ ວນິລຽມສ ໌ປະກາດ ມອບ

ທຶນການສຶກສາ ໃຫແ້ກນ່ກັຮຽນຈບົຊ ັນ້ມດັຖະຍມົຕອນປາຍ ຈ  ານວນ 74 ຄນົ ເຊິ່ ງມາຈາກເມອືງທ່ີມຄີວາມຫ

ຍ ງ້ຍາກ ໃຫເ້ຂ້ົາຮຽນ ທ່ີມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ.  

ຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັທຶນການສຶກສາດ ັງ່ກາ່ວ ຈະກາຍເປັນສວ່ນໜ່ຶງ ຂອງ ນກັສຶກສາທ່ີໄດຮ້ບັທຶນກອ່ນໜາ້ນີກ້ວ່າ 200 

ຄນົ ຈາກ ໂຄງການທຶນ ການສຶກສາ ລາວ-ອດົສະຕຣາລີ ສ  າລບັ ຮຽນພາຍໃນປະເທດ, ແລະ ເຂົາເຈົາ້ ກ  າ 

ລງັສຶກສາຢູຂ່ ັນ້ປະລິນຍາຕພີາຍໃຕໂ້ຄງການດ ັງ່ກາ່ວ.   

ໃນພິທີປະກາດທຶນດ ັງ່ກາ່ວ ທາ່ນ ວນິລຽມສ ໌ ໄດກ້າ່ວວາ່: ໂຄງການທຶນການສກຶສາ ແມນ່ເປ້ົາໝາຍສ  າຄນັ 

ຂອງ ລດັຖະບານອດົສະຕຣາລີ ໃນການສະໜບັສະໜນູ ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນ ດ ຂອງ ສສປ 

ລາວ ເຊິ່ ງທຶນນີ ້ ໄດດ້  າເນນີມາເປັນປີທີ 4 ແລວ້ ແລະ ໄດສ້າ້ງປະສບົການທ່ີມຄີາ່ໃຫແ້ກນ່ກັສຶກສາເຫລ່ົາ

ນ ັນ້.  

ທາ່ນ ວນິລຽມສ ໌ຍງັໄດກ້າ່ວວາ່: “ລດັຖະບານ ອດົສະຕຣາລີ ມຄີວາມຍິນດທ່ີີໄດຊ້ວ່ຍເຫລືອຊາວໜ ມ່ ແລະ 

ນກັຮຽນເກັ່ງຄນົລາວ ທ່ີມາຈາກພ້ືນຖານທ່ີດອ້ຍໂອກາດ ໃຫໄ້ດມ້ຄີວາມຮູ,້ ມທີກັສະ ແລະ ວ ດທິການສຶກສາ 

ທ່ີເຂົາເຈົາ້ຕອ້ງການເພ່ືອເປັນລາງວນັ ແລະ ເປັນບ ກຄະລາກອນທ່ີມຄີວາມສາມາດ.”  

“ນກັຮຽນຜູໂ້ຊກດ ີທງັໝດົ 74 ຄນົ ໃນນ ັນ້ເປັນຍິງ 38 ໄດຖ້ກືຄດັເລືອກ ຈາກ ຜູສ້ະໝກັທ່ີມຄີວາມສາມາດ

ຈ  ານວນຫລາຍຮອ້ຍຄນົ, ນກັຮຽນເຫລ່ົານ ັນ້ ຕາ່ງພາກນັຊອກສະແຫວງຫາອາຊບີດາ້ນຂະແໜງຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: 

ການສຶກສາ, ທ ລະກດິ, ກະສິກ  າ ຫລື ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເປັນຕ ົນ້. ທ ກຂະແໜງການ ແມນ່ລວ້ນແຕມ່ຄີວາມສ  າ 

ຄນັຕ ່ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ ຂອງ ສປປ ລາວ.” 

ທາ່ນ ສາດສະດາຈານ ດຣ ສມົສີ ຍ ພນັໄຊ, ຮອງອະທິການບ ດ ີຂອງ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ໄດເ້ຂ້ົາ

ຮວ່ມເປັນກຽດ ພອ້ມກບັ ທາ່ນເອກອກັຄະລດັຖະທດູ ໃນພິທີມອບທຶນຄ ັງ້ນີດ້ວ້ຍ.  



 

 

 

ໃນທ ກໆປີ, ປະເທດອດົສະຕຣາລີ ໄດໃ້ຫທຶ້ນແກນ່ກັຮຽນ ປະມານ 70 ຄນົ ທ່ີມາຈາກຕາ່ງແຂວງ. ທຶນດ ັງ່ 

ກາ່ວ ລວມມ:ີ ຄາ່ຮຽນ, ເບຍ້ລຽ້ງລາຍເດອືນ, ຄາ່ເດນີທາງໄປ-ກບັພມູລ  າເນົາໃນ ໄລຍະພກັຮຽນ, ແລະ ຄາ່ 

ໃຊຈ້າ່ຍໃນການຮ  າ່ຮຽນຕາ່ງໆທ່ີຈ  າເປັນ.  

ທາ່ນ ວນິລຽມສ ໌ຍງັເຊື່ ອວາ່ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການສຶກສາ ເປັນອງົປະກອບຫລກັ ຂອງ ໂຄງການຊວ່ຍ 

ເຫລືອ ເພ່ືອການພດັທະນາ ຂອງ ລດັຖະບານອດົສະຕຣາລີ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍແຕລ່ະປີ ມມີນູຄາ່ 60 

ລາ້ນ ໂດລາອດົສະຕຣາລີ (ຫລື ປະມານ 416 ຕື້ກບີ), ເຊິ່ ງຖວືາ່ເປັນຂະແໜງການຊວ່ຍເຫລືອທ່ີມປີະສິດທິ 

ພາບທ່ີສ ດ ທ່ີທາງປະເທດອດົສະຕຣາລີ ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ໂດຍອງີໃສຄ່ວາມຕອ້ງການໃນການພດັ

ທະນາທ່ີຈ  າ ຂອງ ສປປ ລາວ.  

ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການສຶກສາ ປະກອບມ ີ ທຶນການສຶກສາ ສ  າລບັ ຮຽນພາຍໃນປະເທດ ຈ  ານວນ 70 

ທຶນ, ແລະ ອີກ 50 ທຶນ ສ  າລບັ ຮຽນຢູປ່ະເທດອດົສະຕຣາລີ ໃນແຕລ່ະປີ. ພອ້ມດຽວກນັນີ ້ກ ່ຍງັມ ີໂຄງ

ການຂະໜາດໃຫຍ ່ ທ່ີໄດຖ້ກືອອກແບບເພ່ືອປບັປ ງຄ ນນະພາບ ແລະ ການເຂ້ົາເຖງິການສຶກສາຂ ັນ້ພ້ືນຖານ 

ສ  າລບັ ນກັຮຽນຊ ັນ້ປະຖມົ.  

ທາ່ນ ວນິລຽມສ ໌ ຍງັກາ່ວຕື່ ມອີກວາ່: ລດັຖະບານນອດົສະຕຣາລີ ກ  າລງັພິຈາລະນາ ເພ່ີມຈ  ານວນທຶນການ 

ສຶກສາ ສ  າລບັ ຮຽນພາຍໃນປະເທດຕື່ ມອີກ, ແລະ ອາດຈະຂະຫຍາຍໂຄງການນີ ້ໄປສູມ່ະຫາວທິະຍາໄລໃນ 

ແຂວງອື່ ນ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ສອບຖາມຂ ມ້ນູເພ່ີມຕ່ືມທ່ີ: ມິ່ງງາຄ  າ ປນັຍາສກັ, ຜູ້ຮບັຜິດຊອບ ຊື່ ມວນຊນົ ແລະ ຂາ່ວສານ, ສະຖານທດູ

ອດົສະຕຣາລີ, ໂທ:  021 353 800 ຕ ່  125, ມຖື ື020 2223 8299 

 

 


