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                                                                                                                      โปรดกรอกใบสมัครเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 

 
Surname: 
นามสกลุ  

First Name:  
ช่ือ  

 

Address: 
ท่ีอยู ่  

 
 

Phone Home:
โทรศพัทบ์า้น  

Work: 
ท่ีทาํงาน  

Mobile:
มือถือ  

 

Date of Birth:  
วนัเกิด  

Place of Birth:  
สถานท่ีเกิด  

Male/Female: 
เพศชาย/หญิง  

 

Country of Citizenship:
สญัชาติ  

Maiden Name: 
นามสกลุเดิม  

 

Email Address:   

Education การศึกษา 
 

Secondary – School(s): 
โรงเรียนมธัยมศกึษา  

Level Obtained:
ระดบัชั้นท่ีจบ  

 
 

Degree Obtained Institution Attended Period Attended Major Field Minor Field 
ปริญญาท่ีไดรั้บ สถาบนัท่ีเรียน ระยะเวลาเรียน วิชาเอก วิชาโท 

     

     
     

     
 

Other Studies: 
การศกึษาอ่ืนๆ  
Work สถานท่ีทํางาน 
 

Current Employer:
ปัจจุบนัสงักดัหน่วยงาน  

Length of Employment:
ระยะเวลาท่ีทาํงานมาแลว้  

 

Address:         
ท่ีอยูห่น่วยงาน  
References ผู้ รับรอง 

1.  

 

2.  

 

3.  

 
Signature I declare that the information supplied is true and correct. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมลูทัง้หมดเป็นความจริง 
Signature:  Date:  



 

ส่งใบสมัครทางไปรษณย์ีอเีลคโทรนิค  

ส่งใบสมคัรพร้อมสาํเนาเอกสารประกอบใบสมคัรทางไปรษณียอี์เลคโทรนิคถึงผูอ้าํนวยการหลกัสูตร 

montessoriassothailand@gmail.com   

เอกสารประกอบใบสมัคร   

1. สาํเนาบตัรประชาชนหรือบตัรขา้ราชการ 

2. สาํเนาวฒิุการศึกษาสูงสุดของท่าน ๑ ฉบบั 

 

จ่ายค่าเล่าเรียนทางธนาคาร 

ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ 

ช่ือบญัชี สมาคมมอนเทสซอรีแห่งประเทศไทย 

หมายเลขบญัชี  059 0 06403 7 

แจ้งการส่งเงนิ  

อีเมล ์หลกัฐานการส่งเงิน montessoriassothailand@gmail.com  หรือ 

ไลน ์หลกัฐานการส่งเงิน  ฝ่ายงานเลขานุการ 0813754930 หรือ 

ส่งเอกสารทางไปรษณีย ์สมาคมมอนเทสซอริแห่งประเทศไทย เลขท่ี ๓๐๐ หมู่ ๒ สาํโรงเหนือ สมุทรปราการ 

 

การจ่ายค่าเล่าเรียน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) 

จ่ายคร้ังเดียวเม่ือสมคัร จาํนวนเงิน  129,000  บาท  

จ่ายสามงวด (เฉพาะผูมี้ถ่ินฐานในประเทศไทย) จาํนวนเงิน  159,000  บาท 

งวดท่ี 1 เม่ือสมคัร จาํนวนเงิน  59,000 บาท  

งวดท่ี 2  ภายในวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2560 จาํนวนเงิน  50,000 บาท  

งวดท่ี 3  ภายในวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2561 จาํนวนเงิน  50,000  บาท 

 

เง่ือนไขการสมัคร 

- รับผูเ้รียนจาํนวนจาํกดั และปิดรับสมคัรเม่ือมีผูส้มคัรตามจาํนวนท่ีตอ้งการ 

- ไม่รับผูเ้ขา้เรียนใหม่กลางหลกัสูตร 

- ผูส้มคัรขอถอนตวัก่อนเร่ิมหลกัสูตรคืนเงินไดเ้ตม็จาํนวน 

- ผูไ้ดรั้บทุนขอถอนตวัระหวา่งหลกัสูตรหรือไม่ประสบความสาํเร็จตามหลกัสูตรใชเ้งินคืนเตม็จาํนวน 
 
 

เง่ือนไขหลกัสูตร  

        -  เม่ือเร่ิมตน้การเรียนแลว้ไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิหรือค่าเล่าเรียนใหแ้ก่บุคคลอ่ืนได ้ 

        -  ผูเ้รียนจะไดรั้บคุณวฒิุมอนเทสซอรีสากลเม่ือสาํเร็จตามขอ้กาํหนดหลกัสูตรทุกประการ  
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