ใบเสร็จรับเงิน เลขที่___________ข

ใบสมัครเข้ารับการอบรม
โครงการอบรมภาษายุโรป รุ่นที่ 10
ท่านทราบข่าวการอบรมครั้งนี้จาก




ท่านเคยเข้ารับการอบรมที่ศูนย์ภาษาหรื อไม่
ถ้าเคย ท่านเคยเรี ยนหลักสู ตรระบุ

ป้ายผ้าหน้า มก.  หนังสื อพิมพ์
โทรทัศน์
 เฟสบุค๊
 โปสเตอร์
แผ่นพับ
 เว็บไซต์  อื่นๆ
 เคย  ไม่เคย
รุ่ นที่
อาจารย์
วันที่

ชื่อ นาย/นางสาว/นาง
ชื่อภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์) (Mr. / Ms. / Mrs.)
อายุ
ปี อาชีพ

เดือน
นามสกุล

พ.ศ.

ที่อยูป่ ั จจุบนั

โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์
ขณะนีท้ ่าน
 กาลังศึกษาอยูร่ ะดับชั้น
ชื่อสถานที่ศึกษา
 ทางาน ชื่อสถานที่ทางาน
โทรศัพท์
ลักษณะงาน
สาเร็ จการศึกษาระดับ
คณะ
สถาบัน
ปี ที่สาเร็ 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 านประสงค์ให้ ศูนย์ ภาษาเปิ ดหลักสู ตรใหม่ เพิม่ เติมหลักสู ตรใด โปรดระบุ
หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.

ทางโครงการจะคืนเงินค่าอบรมให้ในกรณี ที่ไม่สามารถเปิ ดหลักสูตรได้เท่ านั้น
ทางโครงการจะไม่รับผิดชอบเรื่ องที่จอดรถของผูอ้ บรม
ผูส้ มัครที่เป็ นนิสิตปริ ญญาตรี ,โท, เอก, บุคลากร มก. และนักเรี ยนสาธิตเกษตร ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวด้วย
ผูส้ มัครที่เป็ นศิษย์เก่า มก. ให้แนบสาเนาใบปริ ญญาบัตร หรื อเอกสารที่แสดงว่าเป็ นศิษย์เก่า มก. ด้วย
มิเช่ นนั้นจะไม่ ได้ รับส่ วนลด กรุ ณานาใบเสร็ จรับเงินมาแสดงในชัว่ โมงแรกเพื่อขอรับเอกสาร
5. ผูส้ มัครสามารถขอพักการเรี ยนได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเรี ยนการสอนและขอเรี ยนในภาคการศึกษา ถัดไป เท่านั้น......
มิเช่นนั้นถือว่าสละสิ ทธิ์
6. ในกรณี ที่ผเู ้ รี ยนประสงค์จะเปลี่ยนวิชาเรี ยนให้ดาเนินการภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเรี ยนการสอนเท่านั้น



เริ่มเรียน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 5 พฤษภาคม 2562
ข้ าพเจ้ าประสงค์ จะรับการอบรมวิชา
น.
น.
น.
น.






อังคาร, พฤหัส
เสาร์
 สั่งซื้อหนังสื อ Menschen A1
6. ภาษาเยอรมันเบื้องต้ น (A1 - 2)
เสาร์
7. ภาษาเยอรมันเบื้องต้ น (A1 - 3)
เสาร์

เวลา 17.30 – 19.30 น.
เวลา 09.00 – 12.15 น.




เวลา 09.00 – 12.15 น.
เวลา 09.00 – 12.15 น.




8. ภาษาสเปนเบื้องต้ น 1

จันทร์ , พุธ
เสาร์
อาทิตย์

เวลา 17.30 – 19.30 น.
เวลา 09.00 – 12.15 น.
เวลา 09.00 – 12.15 น.





9. ภาษาสเปนเบื้องต้ น 2

อังคาร, พฤหัส
เสาร์

เวลา 17.30 – 19.30 น.
เวลา 09.00 – 12.15 น.




10. สนทนาภาษาสเปน 1

เสาร์

เวลา 13.00 – 16.15 น.



11. ภาษารัสเซียเบื้องต้ น 1
12. ภาษารัสเซียเบื้องต้ น 2

เสาร์
เสาร์

เวลา 09.00 – 12.15 น.
เวลา 13.00 – 16.15 น.




13.
14.
15.
16.

ภาษาอิตาเลียนเบื้องต้ น 1
ภาษาอิตาเลียนเบื้องต้ น 2
สนทนาภาษาอิตาเลียน 1
สนทนาภาษาอิตาเลียน 2

เสาร์
เสาร์
เสาร์
เสาร์

เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

น.
น.
น.
น.






17. ภาษาโปรตุเกสเบื้องต้ น 1

อังคาร, พฤหัส
เสาร์

เวลา 17.30 – 19.30 น.
เวลา 13.00 – 16.15 น.




1.
2.
3.
4.

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้ น 1
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้ น 2
ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการศึกษาวัฒนธรรม
และการท่ องเทีย่ ว

เสาร์
เสาร์
เสาร์
เสาร์

5. ภาษาเยอรมันเบื้องต้ น (A1 - 1)

เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

09.00 – 12.15
09.00 – 12.15
09.00 – 12.15
09.00 – 12.15

13.00 – 16.15
09.00 – 12.15
13.00 – 16.15
09.00 – 12.15

หมายเหตุ : 1. ทางโครงการขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่ เปิ ดอบรมในหลักสู ตรทีม่ ผี ้สู มัครเรียนไม่ ถึง 12 คน
2. หลักสู ตรภาษาเยอรมันสามารถแจ้ งความประสงค์ สั่งซื้อหนังสื อประกอบการเรียนชุด Menschen A1 ได้ ทเี่ จ้ าหน้ าทีศ่ ู นย์ ภาษา
ราคาประมาณ 1,000 บาท (ใช้ ได้ 4 หลักสู ตร) และรับหนังสื อได้ ในวันแรกของการเรียน มิเช่ นนั้น ท่ านต้ องดาเนินการซื้อหนังสื อ
ด้ วยตนเอง

(บุคคลทัว่ ไป ค่าอบรม 4,500 บาท / นิสติ ปริญญาตรี, โท, เอก, บุคลากร, ศิษย์เก่า มก. และนักเรียนสาธิตเกษตร ค่าอบรม 4,300 บาท )
แนบสาเนาบัตรนิสติ หรือใบปริญญาบัตร มิเช่นนัน้ จะไม่ได้รบั ส่วนลด
 บุคคลทัว่ ไปที่เข้ารับการอบรมต่อเนื่อง 2 หลักสูตร ศู นย์ ภาษาจะมอบส่ วนลดให้ 200 บาท ในหลักสู ตรที่ 3 เมื่อเรียนต่ อเนื่องทันที
.... โดยผูเ้ ข้าอบรมจะต้องนาใบเสร็ จรับเงินหรื อสาเนาใบประกาศนียบัตรเป็ นหลักฐานแนบใบสมัคร มิเช่ นนั้นจะไม่ ได้ รับส่ วนลด....

