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    เอกสารส าคัญ  ส าหรับนักเรียนสอบผ่านสัมภาษณ์สาขาธุรกิจการบิน  (ประเภทตัวจริง)  
 

            ส าหรับนักเรียนที่สอบผ่านสัมภาษณ์สาขาธุรกิจการบินประเภทตัวจริง มหาวิทยาลัยฯก าหนดให้
เรียนปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ (Intensive Course) ซึ่งในการเรียนปรับพ้ืนฐานครั้งนี้  เพ่ือให้นักเรียนได้
ทดลองเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยฯ,รู้จักสถานที่เรียน,บรรยากาศการเรียนการสอน ฝึกความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและนโยบายการท ากิจกรรมต่างๆ  ก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ศูนย์ฯ หัวหิน โดยได้ก าหนดวันเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่สอบผ่านสาขาธุรกิจการบิน 
(ประเภทตัวจริง) รายละเอียดดังต่อไปนี้   
1. ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย  เลือกกลุ่มเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ที่ต้องการเรียนมากที่สุด   (เลือก
กลุ่มเดียวเท่านั้น)   
 

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  
            
 

(การเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษในครั้งนี้มหาวิทยาลัยฯไม่ได้ตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิดชั่น) 
 
 

1.   วิธีการช าระเงินค่าเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ จ านวนเงิน 4,600 บาท  ตามเลขที่บัญชีข้างล่างนี้   
ระยะเวลาการช าระเงินค่าเรยีนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 1-10 กันยายน  2559 เท่านั้น หาก
ไม่ช าระเงินค่าเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ตามที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์  
 

1.1   ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหิน บัญชีเลขที่ 419-7-01182-0  ชื่อบัญชี นางสาวปรีดา แซ่เล้า,
นางสาวเสาวคนธ์ เหลืองทองค า,นางสาวปิยะรัตน์ เจิมประไพ  

1.2    ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหิน บัญชีเลขที่ 722-0-36636-1 ชื่อบัญชี นางสาวปรีดา แซ่เล้า,
นางสาวเสาวคนธ์ เหลืองทองค า,นางสาวปิยะรัตน์ เจิมประไพ  

        หลังจากท่ีโอนเงินจ านวน 4,600 บาท (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ผ่านธนาคารแล้ว ส่งแฟกซ์หลักฐานการ
โอนเงินพร้อมกับกรอกข้อมูล ชื่อ-สกุล ผู้เรียน,โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ และวันที่เรียนปรับพื้นฐาน (ตาม
เอกสารหมายเลข 2 ใบแนบด้านหลัง)   ได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 กันยายน  2559  เท่านั้น  ได้ที่หมายเลข
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โทรสาร 0-3252-2509,0-3252-2506 หรือส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านบน  
หรือสแกน ส่งทาง Email: koy.preeda@hotmail.com 
 

2.   ค่าเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  4,600  บาท  (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน)  
 ประกอบด้วย : ค่าห้องพัก,ค่าเรียน,ค่าอาหาร 10 ม้ือ  
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ใบส่งหลักฐานการโอนเงินและข้อมูลนักเรียน  (ส าหรับนักเรียนส่งกลับมายังมหาวิทยาลัยฯ) 

หมายเหตุ: หลักฐานการโอนเงินตัวจริงให้นักเรียนน ามาในวันเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

(โปรดส่งหลักฐานการช าระเงินภายในวันที่ 1-10 กันยายน  2559) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  เลือกกลุ่มเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ที่ต้องการเรียนมากที่สุด   (เลือกกลุม่เดียวเท่านั้น)   

 

เอกสารหมายเลข 2 

สอบผ่านธุรกิจการบิน 
(ประเภทตัวจริง) 
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Group 1 วันที่ 24-28 กันยายน 2559    Group 2    วันที่ 28 กันยายน 2559 - 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....................................ศาสนา...........................ช่ือเล่น....................................... 
 โรงเรียนที่ก าลังศึกษาอยูม่.6 ................................................................................................................................................... 
 

เบอร์โทรศัพท์มือถือนักเรียน.........................................โทรศัพท์ผู้ปกครอง ............................................................................. 
 

E-mail: ..........................................................เบอรโ์ทรศัพท์เพ่ือนสนิท..................................................................................... 
 

 
                                                                                  
 
 

 
 

ก าหนดการวันแรกของการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ของแตล่ะกลุ่มเรียน) 
 

เวลา รายละเอียด 
09.00-11.30 น. ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าห้องพัก ณ ห้อง NB3  ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  

 เตรียมเอกสารหลักฐานการโอนเงิน 4,600 ฉบับจริง 
12.00-13.30 น. ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าเรียนปรับพื้นฐานฯ  

13.30 น. เป็นต้นไป นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยฯก าหนด 
 

สิ่งที่ต้องน ามาในช่วงเรียนปรับพื้นฐาน 1.ชุดล าลอง  2.ของใช้ส่วนตัว   3. ยาประจ าตัว (ในกรณีมีโรค
ประจ าตัว)  4.หมอน,ผ้าห่ม, ผ้าปูที่นอน  5. เอกสารหลักฐานการโอนเงิน 4,600 บาท (ฉบับตัวจริง) 
 
หมายเหตุ: ก าหนดการของแต่ละกลุ่มมหาวิทยาลัยฯจะแจกให้ในวันที่นักเรียนมาเรียนปรับพื้นฐานของแต่ละ
กลุ่มเรียน 
 
ทั้งนี้ หากผู้ปกครองต้องการมารับนักเรียนที่มาเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ วันสุดท้ายของแต่กลุ่มจะเสร็จ
กิจกรรมเวลา 11.30 น. 
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หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  โปรดติดต่อได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์
การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน โทร. 0-3252-2508  ต่อ 6700  เบอร์ตรง 032-523017   
โทรสาร 0-3252-2509  
Facebook  ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน | AIRLINE BUSINESS 
www.huahin.dusit.ac.th 
 


