ใบเสร็จรับเงิน เลขที่

ใบสมัครเข้ารับการอบรม
โครงการอบรมภาษาประเทศเพือ่ นบ้าน รุ่นที่ 6
(ภาษาเขมร, ภาษาพม่า, ภาษาเวียดนาม, ภาษาอินโดนีเซีย)
ท่านทราบข่าวการอบรมครั้งนี้จาก

 ป้ ายผ้าหน้า มก.  หนังสื อพิมพ์
 โทรทัศน์
 เฟซบุค๊
 บอร์ด/โปสเตอร์
 แผ่นพับ
 เว็บไซต์  อื่นๆ
ท่านเคยเข้ารับการอบรมที่ศูนย์ภาษาหรื อไม่  เคย  ไม่เคย ถ้าเคย ท่านเคยเรี ยนหลักสูตร
รุ่ นที่
อาจารย์ผสู ้ อน
วันที่
ชื่อ นาย/นางสาว/นาง
ชื่อภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์) (Mr./ Ms./Mrs.)
ปี อาชีพ
อายุ

เดือน

พ.ศ.

นามสกุล
ที่อยูป่ ัจจุบนั

โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์
ขณะนีท้ ่ าน
ชื่อสถานที่ศึกษา
 กําลังศึกษาอยูร่ ะดับชั้น
 ทํางาน ชื่อสถานที่ทาํ งาน
โทรศัพท์
ลักษณะงาน
สําเร็ จการศึกษาระดับ
คณะ
สถาบัน
ปี ที่สาํ เร็ จการศึกษา
วัตถุประสงค์ ในการเข้ ารับการอบรม
 เพิ่มพูนความรู ้
 ศึกษาต่อ
 ใช้ในงานอาชีพปัจจุบนั
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
ทักษะและความรู ้ที่ตอ้ งการศึกษา
 ไวยากรณ์
 ทักษะการพูด  ทักษะการฟัง
 ทักษะการอ่าน  ทักษะการเขียน  ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน
 วัฒนธรรม  อื่นๆ (โปรดระบุ)

ข้ อเสนอแนะ : ท่ านประสงค์ ให้ ศูนย์ ภาษาเปิ ดหลักสู ตรใหม่ เพิม่ เติมหลักสู ตรใด (โปรดระบุ)
หมายเหตุ

1. โครงการจะคืนเงินค่าอบรมให้ในกรณี ที่ไม่สามารถเปิ ดหลักสู ตรได้เท่ านั้น
2. การพักการเรี ยน (Drop) ขอให้ยนื่ เรื่ องภายใน 2 วันแรกของการเรี ยนการสอน
และขอเรี ยนในภาคการศึกษาถัดไปเท่านั้น มิเช่ นนั้นถือว่ าสละสิ ทธิ์
3. โครงการจะไม่รับผิดชอบเรื่ องที่จอดรถของผูอ้ บรม
4. กรุ ณานําใบเสร็ จรับเงินมาแสดงในชัว่ โมงแรกเพื่อขอรับเอกสารในห้องเรี ยน

เรียนวันที่ 27 สิงหาคม – 14 พฤศจิกายน 2561
เรียนวันที่ 28 สิงหาคม - 13 พฤศจิกายน 2561
เรียนวันที่ 25 สิงหาคม - 24 พฤศจิกายน 2561
เรียนวันที่ 26 สิงหาคม - 25 พฤศจิกายน 2561

คอร์สวันจันทร์, พุ ธ
คอร์สวันอั งคาร, พฤหัสบดี
คอร์สวันเสาร์
คอร์สวันอาทิตย์

(39 ชั่วโมง)
(39 ชั่วโมง)
(39 ชั่วโมง)
(39 ชั่วโมง)

ข้าพเจ้าประสงค์จะรับการอบรมวิชา
1. ภาษาพม่ า I



จันทร์ , พุธ
เสาร์

17.30 - 19.30 น.
09.00 - 12.30 น.

(4,500 บาท)
(4,500 บาท)

2. ภาษาพม่ า II


เสาร์

13.00 - 16.30 น.

(4,500 บาท)

3. ปริทรรศน์ สังคมและวัฒนธรรมพม่ า
 อังคาร, พฤหัสบดี
 อาทิตย์

17.30 - 19.30 น.
09.00 - 12.30 น.

(4,500 บาท)
(4,500 บาท)

4. ภาษาอินโดนีเซีย I
 เสาร์

09.00 - 12.30 น.

(4,500 บาท)

5. ภาษาเขมร I


เสาร์

09.00 - 12.30 น.

(4,500 บาท) 

6. การสนทนาภาษาเขมร I
 เสาร์

13.00 - 16.30 น.

(4,500 บาท)

7. ภาษาเวียดนามพืน้ ฐาน I
 จันทร์ , พุธ
 เสาร์

17.30 - 19.30 น.
13.00 - 16.30 น.

(4,500 บาท)
(4,500 บาท)

09.00 - 12.30 น.

(4,500 บาท)

09.00 - 12.30 น.

(4,500 บาท)

8. ภาษาเวียดนามพืน้ ฐาน II
 เสาร์
9. ภาษาเวียดนามพืน้ ฐาน III
 เสาร์

หมายเหตุ : โครงการขอสงวนลิขสิ ทธิ์ไม่ เปิ ดอบรมในหลักสู ตรที่มผี ้ สู มัครเรียนไม่ ถึง 15 คน และจํากัดจํานวนผู้เรียนห้ องเรียนละไม่ เกิน 35 คน

พิเศษสํ าหรับ นิสิตปริ ญญาตรี , โท, เอก, บุคลากร, ศิษย์เก่า มก. และนักเรี ยนสาธิตเกษตร ค่ าอบรม 4,300 บาท
แนบสํ าเนาบัตรนิสิต หรือใบปริญญาบัตร มิเช่ นนั้นจะไม่ ได้ รับส่ วนลด
**เฉพาะวันเสาร์ สุดท้ าย และวันอาทิตย์ สุดท้ าย**
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 (รอบเช้า) เรี ยน 08.30 - 12.30 น. (รอบบ่าย) เรี ยน 13.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 (รอบเช้า) เรี ยน 08.30 - 12.30 น.
 บุคคลทัว่ ไปที่เข้ารับการอบรมต่อเนื่องกัน 2 หลักสู ตร ศูนย์ ภาษามอบส่ วนลดให้ 200 บาท ในหลักสู ตรที่ 3 เมือ่ เรียนต่ อเนื่องทันที.....
โดยผูเ้ ข้าอบรมจะต้องนําใบเสร็ จรับเงินหรื อสําเนาใบประกาศนียบัตร เป็ นหลักฐานแนบใบสมัคร มิเช่ นนั้นจะไม่ ได้ รับส่ วนลด.....

