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เอกสารส าคัญ (ส าหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตรปริญญาตรี  4 ปี ณ สาธารณรัฐประชาชน
จีน )  ขอแจ้งรายละเอียดดังนี้  

 
 

                 ส าหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจีน 4 ปี   มหาวิทยาลัยรัฐบาลของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน หลักสูตรระดับปริญญาตรี   ให้เรียนปรับพ้ืนฐานภาษาจีน (Chinese Intensive Course)  
โดยมีค่าใช้จ่าย 4,600 บาท ( สี่พันหกร้อยบาทถ้วน)   ซึ่งในการเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาจีนในครั้งนี้  เพ่ือให้
นักเรียนเตรียมความพร้อมภาษาจีน,เรียนรู้วัฒนธรรมจีนจากอาจารย์ชาวจีน และได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้
ที่เคยไปใช้ชีวิตในประเทศจีน  เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน   ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยฯ  จึงได้ก าหนดให้เรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน รายละเอียดดังนี้    
 

1. ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย  เลือกกลุ่มเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาจีนทีส่ะดวกมากทีส่ดุ   (เลือกกลุ่มเดียว
เท่านั้น)   
 

 Group 1 วันที่ 24-28 กันยายน 2559    Group 2    วันที่ 28 กันยายน -2  ตุลาคม 2559 
             
            Group 3 วันที่ 2-6 ตุลาคม 2559                  Group 4    วันที่  6-10 ตุลาคม 2559 
 
          Group 5 วันที ่10-14 ตุลาคม 2559            Group 6   วันที ่14-18 ตุลาคม 2559  
 

 (การเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ไม่ตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิดชั่น)   

 

 

2.   วิธีการช าระเงินค่าเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน จ านวนเงิน 4,600 บาท  ตามเลขที่บัญชีข้างล่างนี้   
ระยะเวลาการช าระเงินค่าเรยีนปรับพื้นฐานภาษาจีนตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1-10 กันยายน  2559 เท่านั้น 
หากไม่ช าระเงินค่าเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนตามที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์  
 

2.1    ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหิน บัญชีเลขที่ 354-058690 -0  ชื่อบัญชี นางสาวปรีดา แซ่เล้า
, นางสาวเสาวคนธ์ เหลืองทองค า,นางสาวปิยะรัตน์ เจิมประไพ  
 

 2.2    ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหิน บัญชีเลขที่ 722-0-19920-1 ชื่อบัญชี นางสาวปรีดา แซ่เล้า
, นางสาวเสาวคนธ์ เหลืองทองค า,นางสาวปิยะรัตน์ เจิมประไพ 
 

หลังจากท่ีโอนเงินจ านวน 4,600 บาท (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ผ่านธนาคารแล้ว ส่งแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินพร้อมกับกรอก
ข้อมูล ชื่อ-สกุล ผู้เรียน,โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ และวันที่เรียนปรับพ้ืนฐาน (ตามเอกสารหมายเลข 2 ใบแนบด้านหลัง)         
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ต้ังแต่วันที่โอนเงิน จนถึงวันที่ 10 กันยายน  2559 เท่านั้น  ไดท้ี่หมายเลขโทรสาร 0-3252-2509,0-3252-2506 หรือส่ง
ส าเนาหลักฐานการโอนเงินทางไปรษณียต์ามที่อยู่ดา้นบน  
 

 3.   ค่าเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาจนี 4,600  บาท  (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน)  ประกอบด้วย : ค่าห้องพัก,ค่าเรียน,ค่าอาหาร 
10 มื้อ 
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ใบส่งหลักฐานการโอนเงินและข้อมูลนักเรียน  (ส าหรับนักเรียนส่งกลับมายังมหาวิทยาลัยฯ) 
 

หมายเหตุ: หลักฐานการโอนเงินฉบับจริงให้นักเรียนน ามาในวนัเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาจีน  

 (Chinese Intensive Course)   (โปรดส่งหลักฐานภายในวันที่ 1-10 กันยายน   2559 เท่านั้น ) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
โครงการจีนระดับปริญญาตรี 4 ปี    ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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1. ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย  เลือกกลุ่มเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาจีนทีส่ะดวกมากทีส่ดุ   (เลือกกลุ่มเดียว
เท่านั้น)   

 

Group 1 วันที่ 24-28 กันยายน 2559    Group 2    วันที่ 28 กันยายน -2  ตุลาคม 2559 
             
            Group 3 วันที่ 2-6 ตุลาคม 2559                  Group 4    วันที่  6-10 ตุลาคม 2559 
 
          Group 5 วันที ่10-14 ตุลาคม 2559            Group 6   วันที ่14-18 ตุลาคม 2559  
 
ช่ือ .........................................................สกลุ..........................................................ช่ือเล่น................................. 
 

 โรงเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย...................................................................................... 
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E-mail: ..........................................................เบอรโ์ทรศัพท์เพ่ือนสนิท........................................................... 

 
 
 
 

ก ำหนดกำรรำยงำนตัวเรียนปรับพ้ืนฐำนภำษำจีน 
 
วันแรกของการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน  :  รายงานตัวเข้าห้องพัก  ตั้งแต่ เวลา 09.00 -11.30 น.  
                                                         ณ ห้อง  NB 8 ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน   
 
สิ่งท่ีต้องน ามาในช่วงเรียนปรับพื้นฐาน 1.ชุดล าลอง  2.ของใช้ส่วนตัว   3. ยาประจ าตัว (ในกรณีมีโรค
ประจ าตัว)  5.หมอน,ผ้าห่ม 6. เอกสารหลักฐานการโอนเงิน 4,600 บาท (ฉบับตัวจริง) 
 
หมายเหตุ: ก าหนดการของแต่ละกลุ่มมหาวิทยาลัยฯจะแจกให้ในวันที่นักเรียนมาเรียนปรับพื้นฐานของแต่ละ
กลุ่มเรียน 
 
ทั้งนี้ หากผู้ปกครองต้องการมารับนักเรียนที่มาเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน วันสุดท้ายของแต่กลุ่มจะเสร็จ
กิจกรรมเวลา 10.30 น. 
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หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  โปรดติดต่อได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์
การศึกษานอกท่ีตั้ง หวัหิน โทร. 0-3252-2508  ต่อ 6704  
โทรสาร 0-3252-2509,032-522-506   
Facebook  ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน | AIRLINE BUSINESS 
www.huahin.dusit.ac.th 
 
 


