
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาองักฤษพิชิต O-NET 

ภาษาองักฤษพิชิต GAT 

ภาษาองักฤษพิชิต PAT  

(ฝรัง่เศส / จีน / ญ่ีปุ่ น) 

ระยะเวลา: 

  ► วันเสาร ์- อาทิตยท่ี์ 24, 25, 31 มกราคม 

      และ 1 กมุภาพนัธ ์2558 (4 วัน) 

  ► สามารถเลือกเรียนได ้2 รอบ  

       1. รอบเชา้ เวลา 09.00 – 12.00 น. 

       2. รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. 

  ► เรียนครัง้ละ 3 ชัว่โมง (รวม 12 ชัว่โมง) 

ค่าเลา่เรยีน:   

     1,200 บาท (รวมคา่เอกสารประกอบการอบรม) 

 

ระยะเวลา: 

  ► วันเสาร ์- อาทิตยท่ี์ 14, 15, 21, 22, 28  

      กมุภาพนัธ ์และ 1 มีนาคม 2558 (6 วัน) 

  ► สามารถเลือกเรียนได ้2 รอบ  

       1. รอบเชา้ เวลา 9.00 – 12.00 น. 

       2. รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. 

  ► เรียนครัง้ละ 3 ชัว่โมง (รวม 18 ชัว่โมง) 

ค่าเลา่เรยีน:   

    1,800 บาท (รวมคา่เอกสารประกอบการอบรม) 

 

ระยะเวลา: 

  ► วันเสาร ์- อาทิตยท่ี์ 14, 15, 21, 22, 28  

       กมุภาพนัธ ์และ 1 มีนาคม 2558 (6 วัน) 

  ► เปิดอบรมเฉพาะรอบบ่าย 13.00 – 16.00 น. 

  ► เรียนครัง้ละ 3 ชัว่โมง (รวม 18 ชัว่โมง) 

ค่าเลา่เรยีน:   

   1,800 บาท (รวมคา่เอกสารประกอบการอบรม) 

 

 

 

คณุสมบติัผ ูส้มคัร:  

  ควรเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

สถานท่ีอบรม: 

  คณะอกัษรศาสตร ์ 

  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ผ ูส้อน: พ่ีๆ จากคณะอกัษรศาสตร ์ 

          (ภายใตก้ารควบคมุดแูลของอาจารย)์ 

เน้ือหา: 

  ►ขอ้แนะน าในการท าขอ้สอบ 

  ►สอดแทรกเนือ้หาตา่งๆ  

      ระหว่างฝึกท าขอ้สอบ 

 

ส าหรบันอ้ง ม.6 

 

 

ระยะเวลารบัสมคัร:   

วนัน้ี – 5 ม.ค. 58 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ศนูยบ์รกิารวิชาการ  

คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

คอรส์ติว O-NET, GAT, PAT ส าหรบันอ้ง ม.6 

และติวเขา้เตรยีมฯ ส าหรบันอ้ง ม.3 

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 

TEL: 02-218-4886, 087- 324-4991 

FAX: 02-218-4886 

http://www.AksornChula.com 

Email: aksornchula@chula.ac.th 

 

1.  Download และ Print ใบสมคัร พรอ้มกรอกใหเ้รียบรอ้ย 

     ท่ี www.arts.chula.ac.th หวัขอ้ “วิธีการสมคัร” 

2.  โอนเงนิเขา้บญัชีธนาคาร 

     ธนาคารกรงุเทพ  สาขาสยามสแควร ์

     ชื่อบญัช ี"คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั" 

     เลขที่บญัชี   152-4-218367 

3. สง่ใบสมคัรและหลกัฐานการโอนเงนิท่ีเขยีนชื่อผูเ้รียน 

    คอรส์ท่ีสมคัรและเบอรโ์ทรศัพทท่ี์ตดิตอ่กลบัได ้ใหช้ดัเจน  

    (หากพ้ืนท่ีไมพ่อ ทา่นอาจแปะ Slip ลงบนกระดาษ A4 แลว้ 

    เขยีนรายละเอียดบนพ้ืน) มาที่ศนูยบ์ริการวิชาการ  

    ตามชอ่งทางตอ่ไปนี ้

      3.1. ถ่ายภาพแลว้สง่มาท่ี  ID: AksornChula  

      3.2. สแกนแลว้สง่ e-mail มาที่ aksornchula@chula.ac.th  

      3.3. แฟกซม์าที่หมายเลย 02-218-4886 (หากใชวิ้ธี 

             แฟกซก์รณุาโทรศัพทก์ลบัมายืนยนัการรบัสมคัร 

             จากเจา้หนา้ท่ีในวันร ุ่งขึน้ ท่ีหมายเลข  

             087-3244991 หรือ 02-218-4886) 

 

 

ติวองักฤษฟิตเขา้เตรยีมฯ 

ระยะเวลา: 

  ► วันจนัทรท่ี์ 2 – วันศกุรท่ี์ 27 มีนาคม 2558 

  ► เรียนทกุวันจนัทร ์– วันศกุร ์ 

        เวลา 17.00 – 19.00 น. 

  ► วันละ 2 ชัว่โมง (รวม 40 ชัว่โมง) 

คณุสมบติัผ ูส้มคัร:  

  ควรเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ค่าเลา่เรยีน:  4,000 บาท  

                   (รวมคา่เอกสารประกอบการอบรม) 

สถานท่ีอบรม: 

  คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ผ ูส้อน: พ่ีๆ จากคณะอกัษรศาสตร ์ 

          (ภายใตก้ารควบคมุดแูลของอาจารย)์ 

เน้ือหา: 

  ►รูจ้กัขอ้สอบเตรียมฯ 

  ►ขอ้แนะน าในการท าขอ้สอบ 

 

วิธีการสมคัร 

ระยะเวลารบัสมคัร:  วนันี้  – 5 ม.ค. 58 

ส าหรบันอ้ง ม.3 

 

 

QR Code โครงการ 


