
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-31 กรกฎาคม 2562  

      เม่ือสมัครภายใน 18 กรกฎาคม 62 รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

โครงการอบรมพัฒนาภาษาจีนกลางส าหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป รุ่นท่ี 75 

เรียนวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2562 

รวม 36 ช่ัวโมง 

ภาษาจีน 1 (4,500 บาท รวมเอกสาร)  ภาษาจีน 2-5  สนทนาภาษาจีน (รับไม่เกิน 20 คน/กลุ่ม) 

ส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาจนีมาก่อน  ส าหรับผู้สมัครที่มีพื้นฐานมาก่อน สามารถขอดูตัวอย่าง   ส าหรับผู้สมัครที่มีพื้นฐานภาษาจีนเล็กน้อย  

อ, พฤ  17.30-19.30 น.  (อ.ดร. ศริิวรรณ)  หนังสือได้ที่ส านักงานศูนย์ภาษา เพื่อที่ท่านจะได้เลือก   และต้องการเน้นฝึกทักษะการพูด 

  สมัครหลักสูตรที่เหมาะสมมากท่ีสุด  **สอนโดยอาจารย์ชาวจีนเจ้าของภาษา 

ส        9.00-12.15 น.  (อ.ดร. ณัฐกานต์)  ภาษาจีน 2 (4,500 บาท รวมเอกสาร)  สนทนาภาษาจีน 1 (4,500 บาท รวมเอกสาร) 

  อ, พฤ  17.30-19.30 น.  (อ. ลลิดา)  ส        9.00-12.15 น.  (อ. Pan Lei) 

ส       13.00-16.15 น.  (ผศ.ดร. จตุวิทย์)     

  ส        9.00-12.15 น.  (ผศ.ดร. จตุวิทย์)  สนทนาภาษาจีน 2 (4,500 บาท รวมเอกสาร) 

อา       9.00-12.15 น.  (อ.ดร. นภ)    ส       13.00-16.15 น.  (อ. Pan Lei) 

  อา       9.00-12.15 น.  (อ. จิรายุทธ)์   

    สนทนาภาษาจีน 3 (4,500 บาท รวมเอกสาร) 

  ภาษาจีน 3 (4,500 บาท รวมเอกสาร)  อ, พฤ  17.30-19.30 น.  (อ. Pan Lei) 

ภาษาจีนผ่านสื่อ (4,700 บาท รวมเอกสาร)  ส        9.00-12.15 น.  (อ. ลลิดา)   

ส าหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจนีมาก่อน (ภาษาจีน 3)  อา       9.00-12.15 น.  (อ. กานต์นรี)  สนทนาภาษาจีน 5 (4,500 บาท รวมเอกสาร) 

เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาจีนผ่านส่ือต่างๆ เช่น  ภาษาจีน 4 (4,700 บาท รวมเอกสาร)  ส        9.00-12.15 น.   (อ. Pan Lei) 

การ์ตูน, ภาพยนตร,์ สารคดี  ส       13.00-16.15 น.  (อ. ลลิดา)   

ส       13.00-16.15 น.  (อ. Ng)    หน่วยงานใดมีความประสงค์จะจัดโครงการ 

  ภาษาจีน 5 (4,700 บาท รวมเอกสาร)  เฉพาะกิจเก่ียวกับภาษาจีน สามารถติดต่อ 

  ส       13.00-16.15 น.  (อ. กานต์นรี)  สอบถามเข้ามาได้ท่ีศูนย์ภาษา 

 

***หมายเหตุ : วนัเสาร์สุดท้าย (9 พฤศจกิายน 2562) และวันอาทิตย์สุดท้าย (10 พฤศจกิายน 2562) เรียน  09.00 - 12.30 น. (รอบเช้า) และ 13.00 - 16.30 น. (รอบบ่าย) 

 



 
 
 
 

เอกสารหลักฐานที่ใชใ้นการสมัคร 

           1. ใบสมัคร   

           2. ค่าธรรมเนียมการอบรม 

 

** กรณีได้รับส่วนลด ให้เตรียมส าเนา เอกสารที่

เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน ร.ร.สาธิต 

มก., ส าเนาบัตรนิสิตปริญญาตรี, โท, เอก มก., ส าเนา

บัตรประจ าตัวบุคลากร มก., ส าเนา ปริญญาบัตร หรือ

ส าเนาบัตรนิสิตเก่า มก. หรือ ใบเสร็จรับเงินหลักสูตรที่

เคยเรียน แนบใบสมัคร ใหเ้รียบร้อย มิเช่นนั้นจะไม่ได้

รับส่วนลด... 

          

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

         - บุคคลทัว่ไป นักเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 3   

        หรือเทยีบเท่า) นักศกึษา นิสติมก. และศษิย์ เก่า

มก. 

 

สถานที่รับสมัครและช าระเงิน 

        - ด้วยตวัเองที่ศูนย์ภาษา ช้ัน 1 ห้อง 100   

        อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (อาคารมนุษยศาสตร์   

        4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

- ออนไลนท์ี่ www.lang.human.ku.ac.th และช าระ 

เงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เลขที่ 

235-227390-3 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) แล้วยืนยัน การ

สมัครผ่านทางโทรสารหรืออีเมล อย่างใดอย่างหนึ่ง 

1. Fax ใบสมัครพร้อมหลักฐานการช าระเงินมาที่ 02-

9428887 หรือ 

2. E-mail ใบสมัครและหลักฐานการช าระเงินมาที่ 

lang_hum@hotmail.com  
*หมายเหตุ: กรณีช าระเงินผ่านทางธนาคาร โปรดเก็บหลักฐาน 

การช าระเงินไว้ เพ่ือน ามาแลกใบเสร็จตัวจริงในวันแรกท่ีเรียน              

   โครงการอบรมพัฒนาภาษาจีนกลาง 

ส าหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป 

                 รุ่นท่ี 75    

    

17 สิงหาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 

 

  

 

 

         

  

 

ส่วนลดค่าธรรมเนียม 

         - ส าหรับนร.สาธิตเกษตร, นิสติป.ตรี, โท,  

           เอก, บุคลากรและศิษย์เก่า มก. ได้รับ 

ส่วนลดหลักสตูรภาษาจีน 1-5 จ านวน 100 บาท  

(แนบหลักฐานตามระบุ)        

- ส าหรับผู้ที่เรียนต่อเนื่องมาแล้ว 2 หลักสูตร จะ

ได้รับส่วนลดในหลักสตูรที่ 3 (ทุกหลกัสูตร)  

จ านวน 200 บาท (แนบหลักฐานตามระบุ) 

สมัครภายใน 18 ก.ค. 62 รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท              

   

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 

คุณปนัดดา  คุณสวุรรณีย์  คุณสุภานัน 

และคุณเจตน์ ได้ที่ส านกังานศูนย์ภาษา ช้ัน 1 

ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (อาคาร

มนุษยศาสตร์ 4) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

โทร. 02-579-0113  ต่อ 2022, 2023, 2024              

และ 02-9428888-9 โทรสาร 02-9428887 

 

 

 

 

 

www.lang.human.ku.ac.th 

https://www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE 

หมายเหตุ: 1. ในกรณีทีม่ีผู้สมัครเรียนในแต่ละหลักสูตรไม่มากพอ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดอบรมใน   

                หลักสูตรน้ันๆ และจะคืนเงินคา่อบรมให้กบัผู้สมัครเรียนต่อไป  

             2. ทางโครงการจะคืนเงินค่าอบรมให้ในกรณีท่ีไม่สามารถเปิดหลักสตูรได้เท่าน้ัน 

3. การเปลีย่นวิชาเรียน หรือการพักการเรียน (Drop) ต้องยืน่เร่ืองภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเรียนการสอน และ ในกรณีพักการเรียนจะต้อง

กลับมาเรียนในภาคการศึกษาถดัไปเท่าน้ัน มิเช่นน้ันจะถือวา่สละสิทธิ ์

4. เน่ืองจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ เกีย่วกับวัน เวลา ของการอบรม อันเน่ืองมาจากปัจจัยและเหตุสดุวสิัยตา่งๆ จงึขอให้ผู้เข้าอบรมติดตาม

ข่าวสารจากศูนย์ภาษาผ่านทาง เว็บไซต์ www.lang.human.ku.ac.th หรือทาง Facebook https://www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE 

เป็นประจ า 

 



 


