รำยชื่อนิสิตทดลองศึกษำ ภำคปลำย 2563
ลำดับ
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล
63299150008 นายชนะชนม์ กล้าหาญ
63299150015 นายสุริยัณย์ หัวหิน
63299130002 นางสาวโซเฟีย มะซง
นายพรชัย ทาธิสา

เลขประจำตัวนิสิต

สำขำวิชำ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การจัดการกีฬาและนันทนาการ
การจัดการกีฬาและนันทนาการ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับกำรศึกษำ
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ขั้นตอนการชําระเงิน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่นิสิต ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดระลอกใหม่ การลดความเสี่ยง
ในการติดเชื้อโรคและการป้องกันตามมาตรการของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง นิสติ
ไม่ต้องเข้ามาชําระเงินที่มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ขอให้นิสิตดําเนินการชําระค่าลงทะเบียน ตามขัน้ ตอน ดังนี้

ครั้งที่ 1 ชําระเงินระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 2564 แบบทดลองเรียน
ครั้งที่ 2 ชําระเงินระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 แบบทดลองเรียน/แบบมีเงื่อนไข

1. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร

บัญชีเลขที่ 660-0-99684-6
ชื่อบัญชี บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคล
โดยนาย สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
2. ส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ E-mail : gradenglish12@gmail.com
ระบุชื่อ นามสกุล รหัสประจําตัวนิสิต กลุ่มที่เรียน ให้ชัดเจนพร้อมหลักฐานการโอนเงิน

3. กรอกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อจัดส่งหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ตามlink ให้ถูกต้อง
https://forms.gle/aee2S9GhaRu6DKDQ9

รายละเอียดค่าลงทะเบียน
โครงการ
แบบมีเงื่อนไข ป.โท
แบบมีเงื่อนไข ป.เอก
แบบทดลองเรียน ป.โท/ป.เอก ครั้งที่ 1
แบบทดลองเรียน ป.โท ครัง้ ที่ 2
แบบทดลองเรียน ป.เอก ครัง้ ที่ 2

ค่าลงทะเบียน
4,0004,3004,0004,0004,300-

หมายเหตุ :
1.นิสิตกรอกข้อมูล รายละเอียดและหลักฐานการโอนเงินให้ชัดเจน เพื่อดําเนินการจัดส่งใบเสร็จและเอกสาร
ประกอบการเรียนได้อย่างถูกต้อง (หากที่อยู่ไม่ถูกต้องนิสิตต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการเรียนเอง)
2. เนื่ องจากเป็ น การเรียนการสอนรูป แบบออนไลน์ เฉพาะช่ วงการระบาดโควิด-19 บั ณ ฑิ ตวิท ยาลัยจึง
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนิสิต ค่าเอกสารประกอบการเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2563 นี้เท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณนันทนา โทร 02-6495000 ต่อ 12438 E-mail : gradenglish12@gmail.com

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
กําหนดวันสอนคอร์สภาษาอังกฤษผ่านแบบทดลองเรียน (ระดับปริญญาโท-เอก)
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (30 ชั่วโมง) ครั้งที่ 1
1. เริ่มเรียน
วันที่ 12 มกราคม 2564
2. ชําระค่าลงทะเบียน วันที่ 7-8 มกราคม 2564
(4,000 บาท รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน)

อาจารย์ผู้สอน
เวลาเรียน
มกราคม
กุมภาพันธ์

สอบปลายภาค

พุธ
(สอนออนไลน์)
ARR
17.00-19.30 น.
13
20
27
3
10
17
24
26 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 17.00-19.30น.

ศุกร์
(สอนออนไลน์)
ARR
17.00-19.30 น.
15
22
29
5
หยุดวันตรุษจีน
19

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
กําหนดวันสอนคอร์สภาษาอังกฤษผ่านแบบทดลองเรียน (ระดับปริญญาโท)
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (30 ชั่วโมง) ครั้งที่ 2
1. เริ่มเรียน
วันที่ 3 มีนาคม 2564
2. ชําระค่าลงทะเบียน วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564
(4,000 บาท รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน)

อาจารย์ผู้สอน
เวลาเรียน
มีนาคม

พุธ
(สอนออนไลน์)
ARR
17.00-19.30 น.
3
10
17
24
31

เมษายน
สอบปลายภาค

7
21 เมษายน 2564
เวลา 17.00-19.30น.

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 1-2438, 1-5646, 1-5664

ศุกร์
(สอนออนไลน์)
ARR
17.00-19.30 น.
5
12
19
26
2
9

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
กําหนดวันสอนคอร์สภาษาอังกฤษผ่านแบบทดลองเรียน (ระดับปริญญาเอก)
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (45 ชั่วโมง) ครั้งที่ 2
1. เริ่มเรียน
วันที่ 3 มีนาคม 2564
2. ชําระค่าลงทะเบียน วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564
(4,300 บาท รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน)
พุธ
(สอนออนไลน์)
อาจารย์ผู้สอน
เวลาเรียน
มีนาคม

ศุกร์
(สอนออนไลน์)

ARR
17.00-19.30 น.
3
10
17
24
31

5
12
19
26

เมษายน
สอบปลายภาค

พฤษภาคม
สอบปลายภาค

7
21 เมษายน 2564
เวลา 17.00-19.30น.
5
12
19
กําหนดภายหลัง

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 1-2438, 1-5646, 1-5664

2
9
7
14

