
Application Checklist 
2021-2022 Global Undergraduate Exchange Program 

** Applicants must submit the same documents typed/uploaded in the online application system to the 
Office of International Affairs ** 

 

Documents 

Step 1: 
Submit through Online  

Application System 

Step 2: 
Submit to International 

Affairs Office 
1. 
 

Application Apply at  
http://ow.ly/s2jS50CTmBr  

Print from the online 
application system. 

2. Essay 1 Type in space provided in online 
application. 

Print from the online 
application system  

or word file. 
3. Essay 2 

4. Letter of Recommendation 1 Complete the forms provided.  
Scan and upload files. 

Submit two original 
Letters of Recommendation. 5. Letter of Recommendation 2 

6. Official Transcript(s) Scan and upload file. Submit original document(s). 
7. Photocopy of Passport  

(if available) or  
Photocopy of National ID 

Scan and upload file. Make a copy from  
original document. 

8. TOEFL or IELTS Score Report  
(If available) 

Upload PDF Score Report. Print or make a copy from  
original document. 

9. Portfolio (optional) Scan and upload file. Submit original document. 
 
Note: 

- Everything must be copied/printed one-sided. 
- Please do not staple documents but use paper clips instead. 

 
Application Guidelines for Thai Applicants 
2021-2022 Global Undergraduate Exchange Program 

* Online application must be submitted and printed by March 1, 2021, 12:00 pm (noon) Thailand time. * 

If you have any questions, please contact Ms. Supawaree Patravanich at tusef@fulbrightthai.org or call  
02-285-0581-2 ext. 106 during Monday-Friday, 8:30 AM – 4:30 PM. 
Global UGRAD Application 2021-2022 

• Please provide all answers in English. 
• Answer every question completely and carefully. 
• Respond to essay questions as instructed, adhering to indicated word limits. 
• (*) Indicates the question requires an answer. Applicant cannot leave it blank. 
• If a question is listed as “optional”, an applicant may skip the question. 
• IMPORTANT: Press “save” to save your responses and continue editing later. Press “submit” to 

complete the form. Forms will not be marked as complete unless submitted. 
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In order to complete this form, please complete all required fields. 

You can save this as a draft and return later to complete by clicking "Save Draft" at the bottom of the page.

When you are ready to submit this section, please click the blue "Save" button at the bottom of the page. 

Once you have clicked "Save" you will be redirected to the Submission Page. 

DO NOT open up your application in two separate windows. You may lose your work.

 

Eligibility Check
Which program are you applying for? *

Are you a U.S. citizen? *

Please check the website of your U.S. Embassy/Fulbright Commission for further eligibility requirements for your country.”

Are you an aspiring leader with citizenship in one of the following countries listed below?: *

Algeria, Albania, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Burma (Myanmar), Cambodia, China, Costa Rica, Dominican
Republic, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Georgia, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kosovo, Kuwait,
Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Macedonia, Malawi, Malaysia, Maldives, Mauritania, Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Nepal,
Nicaragua, Niger, Oman, Palestinian Territories, Panama, Paraguay, Philippines, Russia, Saudi Arabia, Serbia, South Korea, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand,
Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, and Zimbabwe.

Will you be 18 years old by August 1, 2021? *

Are you a full-time undergraduate student in your country of citizenship? *

Will you have at least one semester of university remaining after May 2022? *

Can you communicate in English? *

Are you committed to service in your community? *

Global UGRAD Application ! Save Draft  Mark Complete  Close
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Thank you for completing the eligibility check. You are qualified to apply. Please continue to the main application.

About You
I consent to the collection, storage, and processing of my personal data mentioned in the Global UGRAD Program application and its attachments by World
Learning, the U.S. Embassy/Fulbright Commission, and the U.S. Department of State.

Applicant First (Given) Name *

Middle Name

Applicant Last (Family) Name *

What is your biological gender? *

Please indicate the gender with which you identify *

For example: I was born a male but I identify as a female

Date of Birth *

In which city and country were you born? *

This is the city/country that issued your birth certificate/documentation.

In which city and country do you currently live? *

What is your citizenship? *

Please indicate if you are a dual citizen *

Have you ever been arrested for or convicted of a crime? *

Contact Information
Primary Email Address *

Primary Phone Number *

Permanent Address: Street Name and Number *

Permanent Address: City *

Permanent Address: Country *

Permanent Address: State/Province *

Yes

ชื�อจรงิ ภาษาอังกฤษ (ไม่ตอ้งใส่คาํนําหน้า นาย/นางสาว) เช่น Kanda

ถ้าไม่มีชื�อกลาง ให้เวน้วา่งไว้

นามสกุล ภาษาอังกฤษ

เพศสภาพโดยกําเนิด เลือกระหวา่งเพศชาย (Male) หรอืเพศหญิง (Female)

เพศวถิี ตามความตอ้งการส่วนบุคคล/การใช้ชีวติ

วนัเกิด ในรปูแบบ เดอืน / วนั / ปี

จังหวดัและประเทศที�เกิดตามที�ระบุในสูตบิัตร เช่น Chiang Mai, Thailand

จังหวดัและประเทศท อี าศัยอยู่ ณ จจุบัน เช่น Khon Kaen, Thailand

สัญชาต ิโดยเลือกจากตวัเลือก

คณุถือสองสัญชาตหิรอืไม่ หากตอบใช่ ระบบจะให้เลือกประเทศท ถือสัญชาตริว่ม

คณุเคยถูกจับกุมหรอืตดัสินวา่มีความผิดทางอาญาหรอืไม่

อีเมลล์หลักท ีใช้ ในการตดิตอ่

เบอร ์โทรศัพท์หลักท ีใช้ ในการตดิตอ่ ให ้ใส่รหัสประเทศ +66 ตามดว้ยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยตดั 0 ตวัหนา้ออก 
เช่น +66 86 123 4567

ที�อยู่ถาวร: บ้านเลขที� หมู่ ถนน ตาํบล อําเภอ

ที�ยู่ถาวร: จังหวดั

ที�อยู่ถาวร: ประเทศ โดยเลือกจากตวัเลือก

ที�อยู่ถาวร: จังหวดั
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Permanent Address: Postal Code

Emergency Contacts
In case of an emergency during your exchange, who should we contact?

First (given) name of your emergency contact person *

Last (family) name of your emergency contact person. *

Emergency Contact Email Address *

In the event of an emergency situation, World Learning will send related emails to this address.

Emergency Contact Phone Number *

In the event of an emergency situation, World Learning will call this phone number.

Describe the relationship between you and your emergency contact. *

Disability Disclosure *

Academic Information
Tell us about your current academic environment.

What is the name of the university where you are currently enrolled? *

Please do not use abbreviations.

Full address of the university where you are currently enrolled *

Field of study *

e.g. English, Biology, Political Science, etc.

Indicate your grade point average (GPA) according to the system used at the institution at which you study *

Do not convert your GPA to the US educational system equivalent.

What is your current year of study? *

What is the month and year that you began attending your current school? *

What is the date you expect to receive your degree? *

Do you expect to graduate from your current school before the year 2022? *

ที�อยู่ถาวร: รหัสไปรษณีย์

ชื�อของผู้ที�สามารถตดิตอ่ได ้ในยามฉุกเฉิน ไม่ตอ้งใส่คาํนําหน้าชื�อ นาย/นาง/นางสาว

นามสกุล ของผู้ที�สามารถตดิตอ่ได ้ในยามฉุกเฉิน

อีเมลล์ ของผู้ที�สามารถตดิตอ่ได ้ในยามฉุกเฉิน

เบอร์ โทรศัพท์ ของผู้ที�สามารถตดิตอ่ได ้ในยามฉุกเฉิน ให้ ใส่รหัสประเทศ +66 ตามดว้ยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
โดยตดั 0 ตวัหน้าออก เช่น +66 86 123 4567

ความสัมพันธ์ระหวา่งผู้สมัครและผู้ที�สามารถตดิตอ่ได ้ในยามฉุกเฉิน
เช่น Father / Mother / Guardian / Sister / Brother / Friend / Teacher

คณุมีความพิการหรอืทุพลภาพหรอืไม่ เลือกตอบ มี / ไม่มี

ชื�อมหาวทิยาลัยที�กําลังศึกษาอยู่

ที�อยู่ของมหาวทิยาลัยท กกําลังศึกษาอยู่ เช่น
123 Moo 16 Mittraphap Rd.,
Nai-Muang, Muang District,
Khon Kaen 40002,Thailand

สาชาวชิาที�กําลังศึกษาอยู่

GPA สะสมล่าสุดที�แสดงใน Transcript

ชั �นปีการศึกษาของผู้สมัครใน�จจุบัน

คณุเข้าเรยีนที�มหาวทิยาลัยนี�ตั �งแตเ่มื�อไหร ่ใส่เดอืนและปีที�เข้าเรยีน

คณุคาดวา่จะจบการศึกษาระดบัปรญิญาตรเีมื�อไหร ่ใส่เดอืนและปีที�คาดวา่จะจบ

คณุคดิวา่จะจบการศึกษาระดบัปรญิญาตรกี่อนปี 2022 หรอืไม่
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Are you currently enrolled elsewhere? *

Do you have experience at, or have your previously attended, other universities? *

Have you ever been dismissed from university? *

Within your field, indicate which courses you would like to study in the United States. *

IMPORTANT: This list will be used to determine your university placement if you are selected as a finalist. It does not guarantee that you will be able to take these classes if you are selected
for the program.

Outside of your field, what additional subjects would you like to study in the United States? *

Have you studied in the United States previously? *

Have you previously participated in a U.S. exchange program? *

How did you hear about the Global UGRAD Program? *

Contact Information for Your Faculty Reference
List the first (given) and last (family) name of your Dean, Headmaster, or Advisor. *

What is a valid email address for your current school Dean, Headmaster, or Advisor? *

What is a valid phone number for your current school Dean, Headmaster, or Advisor? *

Rate Your English Proficiency
What is your native language? *

How many years have you studied English? *

Where have you studied English? *

Rate your English Reading Proficiency *

Rate your Spoken English Proficiency *

Rate your Written English Proficiency *

นอกเหนือจากมหาวทิยาลัยที�ระบุข้างตน้ คณุลงเรยีนที�อื�นดว้ยหรอืไม่ หากตอบใช่ ระบบจะแจ้งให้ ใส่ชื�อสถาบัน

คณุเคยมีประสบการณ์หรอืลงเรยีนที�มหาวทิยาลัยอื�นหรอืไม่

คณุเคยถูกไล่ออกจากมหาวทิยาลัยหรอืไม่

ในสาขาวชิาที�คณุกําลังเรยีน (Major) กรณุาระบุวชิาที�อยากจะลงเรยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา

นอกเหนือจากสาขาที�กําลังเรยีน กรณุาระบุวชิาอื�นที�สนใจ ที�อยากเรยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา

คณุเคยเรยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิามาก่อนหรอืไม่ หากตอบใช่ ระบบจะให้ระบุ
- ชื�อโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลัยในประเทศสหรฐัอเมรกิาที�เคยเข้าเรยีน
- ระยะเวลาที�เรยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา

คณุเคยเข้ารว่มโครงการแลกเปลี�ยนในประเทศสหรฐัอเมรกิามาก่อนหรอืไม่
หากตอบใช่ กรณุาให้ข้อมูลเกี�ยวกับโครงการแลกเปลี�ยนนั�น ไดแ้ก่
ชื�อโครงการ ระยะเวลาที�เข้ารว่ม เมืองและมลรฐั

คณุรูจ้ักโครงการ Global UGRAD จากที� ใด

ชื�อและนามสกุล ของคณบดหีรอือาจารย์ที�ปรกึษา

อีเมลล์ของคณบดหีรอือาจารย์ที�ปรกึษา ที�สามารถตดิตอ่ได้

เบอร์ โทรศัพท์ของคณบดหีรอือาจารย์ที�ปรกึษา ให้ ใส่รหัสประเทศ +66 ตามดว้ยหมายเลขโทรศัพท์ โดยตดั 0 ตวัหน้าออก เช่น +66 86 123 4567

ภาษาที�คณุพูดเป็นหลัก (ภาษาแม่)

จํานวนปีที�คณุเรยีนภาษาอังกฤษ

ระบุชื�อสถาบันที�คณุเรยีนภาษาอังกฤษ เช่น School, Tutoring School, University

คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เลือกจาก ยอดเยี�ยม / ด ี/ ปานกลางหรอืพอใช้ ได้

คะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ เลือกจาก ยอดเยี�ยม / ด ี/ ปานกลางหรอืพอใช้ ได้
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Word Count: 0 / 600 (min: 

Rate your Written English Proficiency *

Have you taken the TOEFL? *

Have you taken the IELTS? *

Tell Us About Your Interests, Hobbies, Community Service
Are you currently employed? *

What is your first parent/guardian's occupation? *

What is your second parent/guardian's occupation? *

What hobbies and interests do you enjoy? *

List any hobbies or interests that you want to try in the United States. *

Describe Your Commitment to Your Community.
Please list any community service activities you have completed or engage in that may be relevant to your Global UGRAD application. *

Please list any scholarships or awards that you have received. *

Essays
Essay 1: The Global UGRAD Program is for young leaders committed to serving their home communities. Why would you be a great participant in the Global UGRAD
Program?

Essay 1: *

คะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ เลือกจาก ยอดเยี�ยม / ด ี/ ปานกลางหรอืพอใช้ ได้

คณุเคยสอบ TOEFL หรอืไม่ หากตอบใช่ ระบบจะให้กรอกคะแนน และวนัที�สอบ

คณุเคยสอบ IELTS หรอืไม่ หากตอบใช่ ระบบจะให้กรอกคะแนน และวนัที�สอบ

ตอนนี�คณุทํางานอยู่หรอืไม่ หากตอบใช่ ระบบจะให้กรอกชื�อหน่วยงานที�จ้างงาน

อาชีพบิดา/ผู้ปกครอง

อาชีพมารดา/ผู้ปกครอง

งานอดเิรกและความสนใจส่วนตวั

ระบุงานอดเิรกหรอืความสนใจส่วนตวัที�อยากเข้ารว่มหรอืลองทําในประเทศสหรฐัอเมรกิา

ระบุกิจกรรมจิตสาธารณะหรอืบรกิารชุมชนที�คณุเคยทําสําเรจ็หรอืเข้ารว่ม

ระบุทุนการศึกษาหรอืรางวลัที�เคยไดร้บั

เรยีงความข้อที� 1 ความยาวประมาณ 450-600 คาํ (ผู้สมัครทุกคนตอ้งตอบตามโจทย์ข้อนี )
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Please answer either Essay 2 or Essay 3
Essay 2:

According to Martin Luther King Jr., “The ultimate measure of a person is not where they stand in moments of comfort, but where they stand at times of challenge and
controversy.” Describe a time when you encountered a conflict and how you handled it. What strategies did you use to reach a resolution? What values guided your
thoughts and actions?

Essay 3 :

Everyone’s approach to leadership is different. How would you describe your personal leadership style? What values do you consider the most important when
leading others? How do you inspire and influence others to get behind your vision?

Which essay question would like to answer *

The following documents are required to complete your application.
Academic Letter of Recommendation
Please click the link below to download a blank Letter of Recommendation form. When you are ready you can upload your Academic Letter of
Recommendation below.

Click Here for Letter of Recommendation form (https://www.worldlearning.org/wp-content/uploads/2019/10/Recommendation-form-1-fillable.pdf)

To be completed by a university professor familiar with the student’s work in his or her major field of study. Recommendations should not be from family
members or friends.

Academic Letter of Recommendation (upload as a pdf or word doc) *

Personal Letter of Recommendation
Please click the link below to download a blank Letter of Recommendation form. When you are ready you can upload your Personal Letter of
Recommendation below.

Click here for Letter of Recommendation form (https://www.worldlearning.org/wp-content/uploads/2019/10/Recommendation-form-2-fillable.pdf)

To be completed by a professor familiar with the student’s work in his or her major field of study, OR from an employer, former exchange program
coordinator or host family, coach, or any supervisor familiar with the student’s extra-curricular activities. Recommendations should not be from family
members or friends..

Personal Letter of Recommendation (upload as a pdf or word doc) *

Photocopy of your passport or government-issued ID (upload as a pdf or jpg or png) *

Official Transcripts (upload as a pdf or word doc) *
A list of your official grades, typically provided by the registrar's office at your home university.

If you have created a portfolio as part of your academic program (i.e. you are a student of art, artchitecture, etc.) and would like to include samples of your
work, please upload them here.
This is an optional component of the Global UGRAD application; even if you have a portfolio you are not required to attach it.

(upload as a pdf or word doc)

Essay 2
Essay 3

Select a file+ 

Select a file+ 

Select a file+ 

Select a file+ 

Select a file+ 

(http://www.wizehive.com/)

เรยีงความข้อที� 2 ความยาว 450-600 คาํ
ให้เลือกหัวข้อจาก Essay 2 หรอื Essay 3 เพียงข้อใดข้อหนึ�ง

จดหมายสนับสนุนแนะนําจากอาจารย์ทางวชิาการ ใช้แบบฟอรม์ 1 ตามลิงคข์้างล่าง

(กรณุาด ูRecommendation Guidelines ก่อน Upload)

(กรณุาด ูRecommendation Guidelines ก่อน Upload)

จดหมายสนับสนุนแนะนําจากคนรูจ้ักส่วนตวั ใช้แบบฟอรม์ 2 ตามลิงคข์้างล่าง

(Upload หน้าสแกน Passport หากไม่มี ใช้บัตรประชาชนแทน)

(Upload หน้าแสกน Transcript)

หากคณุมี Portfolio ที�คณุรวบรวมผลงานของคณุ (เช่น งานดา้นศิลปะ งานดา้นสถา�ตยกรรม โครงงาน และอื�น ๆ ที� ไม่ ใช่ ใบประกาศนียบัตร) 
และเป็นส่วนหนึงของการเรยีนในหลักสูตรของคณุ คณุสามารถอัพโหลดเข้าไปในระบบได้ ในส่วนนี�

หมายเหต:ุ Portfolio เป็นเพียงส่วนเพิ�มเตมิของใบสมัครเท่านั�น ถึงแม้ผู้สมัครจะมี Portfolio แตส่ามารถเลือกที�จะอัพโหลดหรอืไม่ก็ ได้
ไม่เป็นตอ้งใช้ ในการสมัครเข้ารว่มโครงการ
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