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ใบสมคัรเรียนหลกัสูตรระยะสั้นเพ่ือการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ  

ส าหรบันกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี มหาวิทยาลยันอรท์-เชียงใหม่ 

Application Form for Taking English Development Short Courses for North-Chiang Mai University Bachelor’s Degree Students 

        

(ส ำหรบัเจำ้หน้ำท่ี/ For official use)  

1.  (นำย/นำง/นำงสำว) ช่ือ .................................................................... นามสกุล ...................................................................................... 

 (Mr./Mrs./Miss) First Name ............................................................... Last Name ................................................................................ 

2.  ขอ้มูลผูส้มคัร (Details of the applicant) 

 นักศึกษำระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยันอรท์-เชียงใหม่ (North-Chiang Mai University Bachelor’s student) 

  หลกัสูตรปกติ (Regular program)  หลกัสูตรนำนำชำติ (International program) 

รหสัประจ ำตวันักศึกษำ (Student I.D. number) ...................................................................................................................... 

สำขำวิชำ (Major) .................................................................................................................................................................... 

 คณะ (Faculty) ......................................................................................................................................................................... 

3.  รายวิชาที่ตอ้งการลงทะเบียนเรียน** (เลือกไดเ้พียง 1 รำยวิชำ) (A required course) 

  วิชาที่ 1: Foundation English (รำยวิชำระดับพื้ นฐำนภำษำองักฤษทัว่ไป) โดยนักศึกษำท่ีไดผ้ลคะแนนกำรทดสอบ NCU-Grad 

ในระดบั A1 (0 - 19 คะแนน) สำมำรถเลือกเรียนรำยวิชำน้ีได ้       

  (The student who got NCU-Grad result “A1” (0 - 19 points) can select to take this course.) 

  วิชาที่ 2: Academic English (รำยวิชำท่ีเน้นภำษำองักฤษเชิงวิชำกำร) โดยนักศึกษำท่ีไดผ้ลคะแนนกำรทดสอบ NCU-Grad ใน

ระดบั A2 (20 - 29 คะแนน) สำมำรถเลือกเรียนรำยวิชำน้ีได ้      

  (The student who got NCU-Grad result “A2” (20 - 29 points) can select to take this course.)  

 **หมายเหตุ (Remark): หำกนักศึกษำประสงคจ์ะลงทะเบียนเรียน ตอ้งเรียนตำมล ำดับก่อนหลัง โดยตอ้งเรียนและผ่ำนรำยวิชำท่ี 1 

ก่อน จึงจะเรียนรำยวิชำท่ี 2 ได ้โดยขึ้ นอยู่กับผลคะแนน NCU-Grad ของนักศึกษำ (The applicant who selects to take a course 

must respectively register for taking (prerequisite condition) that depends on NCU-Grad score result of the applicant.) 

4. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน (Tuition fee) 

รายวิชาละ 200 บาท และตอ้งวางเงินมดัจ  าอีก 300 บาท รวมเป็นเงิน 500 บาทตอ่คน ส ำหรบัแต่ละครั้งของกำรลงทะเบียนเรียน  

โดยจะไดร้บัเงินมดัจ ำคืนเมื่อสำมำรถผ่ำนเกณฑก์ำรประเมินของรำยวิชำแลว้ โดยใหน้ ำใบแสดงผลกำรเรียนมำแสดง แลว้รบัเงินคืนไดท่ี้

ฝ่ำยกำรเงิน (500 THB per person in total, included refundable deposit 300 THB, for each course. If the student can pass such 

course, the student will be able to request for refundable deposit by showing course study result to NCU Finance Section.) 

5. การช าระเงิน (Payment)  

   เงินสด (Cash)  [ฝ่ำยกำรเงิน อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี/Finance section, office of president] 

   โอนผ่านธนาคาร (Bank transfer)  [ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบ๊ิกซี หำงดง 2 เลขท่ีบญัชี 486-701813-9/Via Bangkok Bank, 

BigC Hangdong 2, A.C. No. 486-701813-9] เมื่อโอนเงินแลว้ กรุณำส่งหลกัฐำนกำรโอน พรอ้มเขียนชื่อ-นำมสกุล ส่งถึงฝ่ำย

กำรเงินท่ี LINE ID 083-5826505 [Please send pay-in slip to Finance section via LINE ID 083-5826505.] 

6.  หมายเลขส าหรบัติดตอ่ (Contact information) โทรศพัทบ์ำ้น (Home telephone) ................................................................................  

 โทรศพัทม์ือถือ (Mobile phone) ..................................................... E-mail .............................................................................................. 

mailto:info@northcm.ac.th

