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ใบสมัครโครงการอบรม ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ภาคเรียนที่ 1     ภาคเรียนที่ 2      ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 
วัน ……..…… เดือน ………………….. พ.ศ. 2560 

*ค าน าหน้า และชือ่-สกลุ (ภาษาไทย) ……………………………………………….………………………………………………….…………………………………………………..……. 
*Title and Name-Surname (ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่) ……………………………….………….………………..……..……………………………………………………. 
วัน/เดือน/ปีเกิด .......................……อาชีพ ……………………………………...………….. *ที่อยู่ปัจจุบัน ………………………….….…………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………………………………………………………... 
*โทรศัพท์มือถือ ………………………………………………………………….. *อีเมล์ ………………………….…….……………..……………………………………………………...... 
ปัจจุบนันี้ท่าน  ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น…………………………………….. ชื่อสถานศกึษา ……………………………..……………….…….…………………………......... 
คณะ ………………………………. สถาบัน ………………………………….…………………………..………………..………… ปีที่ส าเร็จการศึกษา ………………………………….. 
 ท างาน ชื่อสถานที่ท างาน ……………………………………………………………………………….. โทรศัพท์ …………………………….…………………………………….…… 
ต าแหน่งงาน ………………………………………………………………………………………….…….…. ส าเร็จการศึกษาระดับ ………………………………………………………… 
คณะ ………………………………. สถาบัน ……………………………….…………………………..……...…………..………… ปีที่ส าเร็จการศึกษา ………………………………….. 

*วัตถุประสงค์ในการเข้ารับการอบรม  เพิ่มพูนความรู ้    ศึกษาต่อ   ใช้ในงานอาชีพปัจจุบัน 
 อื่นๆ โปรดระบุ …………….……………………………………………………………………………………………………………...... 

*ทักษะและความรู้ท่ีต้องการศึกษา   ไวยากรณ ์  ทักษะการฟัง  ทักษะการพูด  ทักษะการอ่าน  ทักษะการเขียน 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน  วัฒนธรรม  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………………….….…………… 

*ท่านทราบข่าวการอบรมคร้ังนี้จาก ☐ ป้ายผ้าหน้า มก. ☐ หนังสือพิมพ ์ ☐ โทรทัศน ์ ☐ เฟสบุ๊ค ☐ โปสเตอร์               

☐ แผ่นพับ  ☐ เว็บไซต ์ ☐ อื่นๆ ................................................................................ 

*ท่านเคยเข้าอบรมกับศูนย์ภาษา มก. หรือไม่     ☐เคย   ☐ ไม่เคย 
(หากเคย) กรุณาระบหุลักสูตร.......................................................................................รุ่น..............................อาจารย์........................................................ 
ท่านประสงค์ให้ศูนย์ภาษาฯ เปดิหลักสูตรใหม่ใดเพิ่มเตมิ โปรดระบุ …………………………..………………………………..………………………………………………………. 
*โปรดระบุหลักสูตรที่ท่านต้องการสมัคร: 
....................................................……………………..…………………………..…………………………….……………….………………………………..………………………………… 

 
ผู้สมัครที่เลือกเรียนหลักสูตรที่ก าหนดให้ต้องทดสอบระดับทักษะของผู้สมัคร (ค่าทดสอบ 100 บาท) ผู้สมัครจะต้องเข้าทดสอบ  

ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารมนุษยศาสตร์ 4 (มน.4) ชั้น 5 

 

หมายเหตุ ▪ ผู้สมัครหลักสูตรภาษาเยอรมัน (ทุกหลักสูตร) จะต้องช าระเงินค่าหนังสือหรือเอกสารประกอบการอบรม (ราคาประมาณ 900 บาท) ในวันแรกของ  

  การอบรมในห้องเรียน 

 ▪ ศูนย์ภาษาฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดอบรมในกรณีที่ไม่สามารถเปิดหลักสูตรไดเ้ท่าน้ันและจะคืนค่าอบรมใหแ้ก่ผู้สมัคร 
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การขอรับชั่วโมงกิจกรรมของนิสิต มก. 

1. นิสิตต้องเรียนครบตามเกณฑ์ที่ศูนย์ภาษาฯ ก าหนด จึงจะได้รับประกาศนียบัตรและต้องน ามาแสดงเพื่อขอรับช่ัวโมงกิจกรรม จ านวน 39 ช่ัวโมง ณ ส านักงานศูนย์ภาษาฯ 

การขอรับส่วนลด 
1. ผู้สมัครที่เข้ารับการอบรมต่อเนื่อง 2 หลกัสูตร (ในภาษาเดียวกัน) ศูนยภ์าษาฯ จะมอบส่วนลดให ้200 บาท ในหลักสูตรที่ 3 เมื่อเรียนตอ่เนื่องทันที โดยผู้เข้าอบรม

จะต้องแนบใบเสร็จรับเงินหรือส าเนาใบประกาศนียบัตรเป็นหลกัฐานพร้อมกับใบสมัครนี้ มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับส่วนลด 
2.   กรณีช าระเงินผ่านทางธนาคาร โปรดน าหลักฐานการช าระเงินมาแสดงในวนัแรกที่เปิดอบรม เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน 

การแจ้งขอพักการเรียนหรือขอเปลีย่นวิชาหรือหมูเ่รียน 
1. การพกัการเรียน (Drop) ขอให้ยื่นเรื่องภายใน 2 วนัแรกของการอบรมที ่ ส านักงานศูนยภ์าษาฯและอาจารย์ผู้สอนรับทราบล่วงหน้าและผู้สมัครต้องเข้ารับการ
อบรมในภาคการศึกษาถัดไปเท่านั้น มิเช่นน้ันถือว่าสละสิทธิ์ 
2. ผู้สมัครติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษาฯ เพื่อกรอกใบค าร้องขอพักการเรียน ณ ส านักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1 ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน. 4) 
3. กรณีขอเปลี่ยนวิชาหรือหมู่เรียน ผู้สมัครต้องแจ้งอาจารย์ผู้สอนทั้ง 2 ห้องและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ภาษาฯ ลว่งหน้า 

การบริการรถรบั – สง่ 
1. ด้วยที่จอดรถบริเวณศูนย์ภาษฯ มีจ านวนจ ากัด ผูเ้ข้าอบรมที่น ารถส่วนตวัมา สามารถจอดรถไดท้ี่อาคารจอดรถประตูงามวงศ์วาน 1, 2 (คิดค่าบริการ)  
2. ผู้ที่เข้าอบรมในวันเสาร์ สามารถโดยสารรถรับ-ส่งของศูนย์ภาษาฯ ได้ในเวลาต่อไปนี้ 

08:30-09:15 น. จากอาคารจอดรถประตูงามวงศ์วาน – อาคารมนุษยศาสตร์ 4 
15:00-15:20 น. จากอาคารมนุษยศาสตร์ 4 – อาคารจอดรถประตูงามวงศ์วาน 

3. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้บริการรถเวียนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย (สาย 4) ในเวลานอกเหนือจากการบรกิารรถรับ-ส่งของศูนย์ภาษาฯ 

*วิธีช าระค่าอบรม: 

☐ โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เลขทีบ่ัญช ี235-227390-3 ช่ือบัญชี ศูนย์ภาษา คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

☐ ช าระเป็นเงินสดกับเจ้าหน้าที ่ณ ส านักงานศูนยภ์าษาฯ ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (อาคารมน.4) 
 

ลงชื่อผู้สมัคร 
 

....................................................................................... 
(          ) 

วันท่ี.............. /..................... / 2560 
 
 
 
 
 
 
 
  



การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกรอกใบสมัครโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ศูนย์ภาษา 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 
 เพื่อให้การแสดงผลของใบสมัครน้ีสมบูรณถ์ูกต้อง กรุณากรอกใบสมคัรจากเครือ่งคอมพิวเตอร์หรือ

โน้ตบุ๊ค โดยคลิกดาวน์โหลดใบสมัครนี้ก่อน  จากนั้นเปิดไฟล์ใบสมัครด้วยโปรแกรมฟรี Adobe 
Acrobat Reader (Version XI) หรือ โปรแกรมลิขสิทธิ์ Adobe Acrobat Professional (Version XI) 
ขึ้นไปเท่านั้น หากยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าว กรุณาคลิกลิงกด์้านล่างเพื่อติดตั้ง 

 Adobe Acrobat Reader XI: https://drive.google.com/open?id=0B-yeHPhEXmLxNHRQZ2xGMWdkVVk 
 Adobe Acrobat Reader DC: https://drive.google.com/open?id=0B-yeHPhEXmLxakk5WWlSVFdkQmM 

 
 
 
 
 

 กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊คของท่านได้ติดต้ังโปรแกรมดังกล่าวมาก่อนแล้ว แต่ไม่ใช่เวอร์ชั่น 
XI และไม่สามารถกรอกใบสมัครเป็นภาษาไทยหรือไม่สามารถเลือกรายวิชาอบรมได้ (ดังตัวอย่างใน
รูป) กรุณาคลกิเพื่อติดต้ังโปรแกรมจากลิงก์ด้านบน รวมทั้งติดตั้งฟอนต์ (เพื่อให้กรอกเป็นภาษาไทยได้) 
เพิ่มเติมดังนี้ 
ส าหรบั Windows: https://drive.google.com/open?id=0B-yeHPhEXmLxakk5WWlSVFdkQmM 
ส าหรบั Macintosh: https://drive.google.com/open?id=0B-yeHPhEXmLxZEE0MC1vWk15SHc 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ควรอัพโหลดรูปถ่ายที่มีขนาด 1 นิ้ว เพ่ือให้เห็นใบหน้าได้อย่างชัดเจน 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B-yeHPhEXmLxNHRQZ2xGMWdkVVk
https://drive.google.com/open?id=0B-yeHPhEXmLxakk5WWlSVFdkQmM
https://drive.google.com/open?id=0B-yeHPhEXmLxakk5WWlSVFdkQmM
https://drive.google.com/open?id=0B-yeHPhEXmLxZEE0MC1vWk15SHc
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