ใบเสร็จรับเงิน เลขที่

ใบสมัครเข้ารับการอบรม
โครงการอบรมพัฒนาภาษาสาหรับนิสติ และบุคคลทัว่ ไป รุ่นที่ 74 (ภาษาเกาหลี)
ท่านทราบข่าวการอบรมครั้งนี้จาก

 ป้ ายผ้า
 หนังสื อพิมพ์
 โทรทัศน์
 เฟสบุค๊
 โปสเตอร์
 แผ่นพับ
 เว็บไซต์  อื่นๆ
ท่านเคยเข้ารับการอบรมที่ศูนย์ภาษาหรื อไม่  เคย  ไม่เคย ถ้าเคย ท่านเคยเรี ยนหลักสู ตร
รุ่ นที่
อาจารย์
วันที่
ชื่อ นาย/นางสาว/นาง
ชื่อภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์) (Mr./Ms./Mrs.)
อายุ
ปี อาชีพ
ที่อยูป่ ั จจุบนั

เดือน
นามสกุล

พ.ศ.

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. ทางโครงการจะคืนเงินค่าอบรมให้ในกรณี ที่ไม่สามารถเปิ ดหลักสู ตรได้เท่านั้น
2. ทางโครงการขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่เปิ ดอบรมในหลักสู ตรที่มีผสู ้ มัครไม่ถึง 12 คน
3. ทางโครงการจะไม่รับผิดชอบเรื่ องที่จอดรถของผูอ้ บรม
4. กรุ ณานาใบเสร็ จรับเงินมาแสดงในชัว่ โมงแรกเพื่อขอรับตาราเรี ยนในห้องเรี ยน
5. ผูส้ มัครขอยืน่ พักการเรี ยน (Drop) ภายใน 2 วันแรก ของการเรี ยนการสอน และต้องขอเรี ยนในภาคการศึกษา
ถัดไปเท่านั้น มิเช่นนั้นถือว่าสละสิ ทธิ์
6. กรณี จะเปลี่ยนวิชาหรื อหมู่เรี ยนต้องแจ้งอาจารย์ผสู ้ อนทั้ง 2 ห้อง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษาก่อน



ในเวลาราชการ : (รอบแรก วันที่ 27 พฤษภาคม - 11 มิถนุ ายน 2562) รวมหลักสูตรละ 36 ชม.
1. ภาษาเกาหลีเบื้องต้ น I
 จันทร์ - ศุกร์
 จันทร์ - ศุกร์
2. ภาษาเกาหลีเบื้องต้ น II
 จันทร์ - ศุกร์
3. ภาษาเกาหลีเบื้องต้ น III
 จันทร์ - ศุกร์

09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.

(4,500 บาท)
(4,500 บาท)

09.00 – 12.00 น.

(4,500 บาท)

13.00 – 16.00 น.

(4,500 บาท)

ในเวลาราชการ : (รอบสอง วันที่ 17 มิถนุ ายน - 2 กรกฎาคม 2562) รวมหลักสูตรละ 36 ชม.
1. ภาษาเกาหลีเบื้องต้ น I
 จันทร์ - ศุกร์
 จันทร์ - ศุกร์
2. ภาษาเกาหลีเบื้องต้ น II
 จันทร์ - ศุกร์
3. ภาษาเกาหลีเบื้องต้ น III
 จันทร์ - ศุกร์

09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.

(4,500 บาท)
(4,500 บาท)

09.00 – 12.00 น.

(4,500 บาท)

13.00 – 16.00 น.

(4,500 บาท)

นอกเวลาราชการ : วันเสาร์ / วันอาทิตย์ (วันที่ 11 พฤษภาคม - 14 กรกฎาคม 2562) รวมหลักสูตรละ 36 ชม.
1. ภาษาเกาหลีเบื้องต้ น I
 เสาร์
 เสาร์
 อาทิตย์
2. ภาษาเกาหลีเบื้องต้ น II
 เสาร์
 อาทิตย์
3. ภาษาเกาหลีเบื้องต้ น III
 เสาร์
4. ภาษาเกาหลีเบื้องต้ น IV
 เสาร์
5. ภาษาเกาหลีข้นั กลาง I
 เสาร์
6. ภาษาเกาหลีข้นั กลาง II
 เสาร์

08.30 – 12.30 น.
12.30 – 16.30 น.
08.30 – 12.30 น.

(4,500 บาท)
(4,500 บาท)
(4,500 บาท)

08.30 – 12.30 น.
08.30 – 12.30 น.

(4,500 บาท)
(4,500 บาท)

08.30 – 12.30 น.

(4,500 บาท)

12.30 – 16.30 น.

(4,700 บาท)

12.30 – 16.30 น.

(4,700 บาท)

12.30 – 16.30 น.

(4,700 บาท)

หมายเหตุ : ทางโครงการขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ เปิ ดอบรมในหลัก สู ตรที่ มี ผูส้ มัครไม่ ถึง 12 คน และบุ ค คลทั่วไปที่ เข้ารั บ การอบรม
ต่อเนื่ องกัน 2 หลักสู ตร ศูนย์ภาษาจะมอบส่ วนลดให้ 200 บาท ในหลักสู ตรที่ 3 เมื่ อเรี ยนต่อเนื่ องทันที โดยผูเ้ ข้าอบรมจะต้องนา
ใบเสร็ จรับเงินหรื อสาเนาใบประกาศนียบัตรเป็ นหลักฐานแนบใบสมัคร มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับส่วนลด....

