
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 

เรื่อง รับสมัครบุตรสมาชิกเข้าร่วมโครงการภาษาภาคฤดูร้อน 

************************* 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด (สอ.มช.) ได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี 2562

เพื่อจัดโครงการภาษาส าหรับบุตรสมาชิก สอ.มช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและ

ภาษาจีนเพื่อการติดต่อสื่อสาร เสริมสรา้งทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ไม่รู้สึกกลัวในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ 

ตลอดจนเรียนรูก้ารท างานเป็นทีมผ่านกจิกรรมมากมาย ส าหรับบุตรสมาชิกอายุ 5 - 8 ปี ซึ่งก าหนดจัดในขึ้น

ระหว่าง วันที่ 25-29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00  – 16.00 น. ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร รับสมัครตั้ งแต่ บัดนี้  – 18 มีนาคม 2562 พร้อมช าระ

ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ในวัน เวลา ท าการของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่เวลา        

08.30 - 15.00 น. ณ ส านักงานสหกรณ์ฯ และสาขาสวนดอก  
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร และจ านวนที่รับสมัคร  เป็นบุตรของสมาชิก สอ.มช. ที่มีอายุระหว่าง 

5 - 8 ปี   จ านวน 35 คน  (ในกรณีที่มีบุตรสมาชิกสมัครเป็นจ านวนมาก สอ.มช. ขอสงวนสิทธิ์ให้กับบุตร

สมาชิกที่ไม่เคยเข้ารว่มโครงการภาษามาก่อน) 
 

3. เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัครของสหกรณ์ พรอ้มส าเนาทะเบียนบ้าน หรอืใบสูตบิัตรของ

บุตรสมาชิก จ านวน 1 ใบ  
 

 4. วันประกาศรายชื่อผู้มีสทิธ์ิเข้าร่วมโครงการ สอ.มช. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารว่มโครงการ 

ใน วั น ที่  2 1 มี น าคม  2 562  ณ  ส านั ก งาน สห ก รณ์ ฯ  แล ะส าขาส วนดอก  แล ะท าง เว็ บ ไซ ต์ 

www.savingscmu.or.th ส าหรับสมาชิกที่ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ สอ.มช. จะคืนเงินค่าลงทะเบียนเข้า

บัญชสีหกรณ์ของสมาชิกในวันที่ 25 มีนาคม 2562 
   

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กัน 
 

  ประกาศ ณ  วันที ่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

   

 
             (ลง นาม) บุญเสรมิ ชีวะอสิระกุล 

       (รองศาสตราจารย ์ดร.บุญเสรมิ ชีวะอสิระกุล) 

                ประธานกรรมการด าเนินการ 

 สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 

http://www.savingscmu.or.th/


 

ใบสมคัรเลขที_่____________ 

 

           ใบสมัคร โครงการภาษาภาคฤดูร้อน 

                     ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562 อายุ 5 – 8 ปี  

             เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันที่.................มีนาคม 2562 

 

ชื่อ (ด.ช. / ด.ญ.).................................................................................ชื่อเล่น....................................... 

อายุ.............................ปี เรียนที่โรงเรียน.................................................................................ช้ัน....................... 

เป็นบุตรของ นาย/นาง/นางสาว....................................................................ทะเบียนสมาชิก..................................... 

โทรศัพท์ (ที่ท างาน)...053-.................................มอืถือ............................................................................................ 

เอกสารที่แนบพร้อมการสมัคร (อย่างใดอย่าหน่ึง)       ส าเนาสูติบัตร        ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ผูป้กครองที่สามารถติดต่อได้ระหว่างการฝึกอบรม  

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................มือถือ............................................. 

 

        ลงช่ือ...............................................ผู้สมัคร 

                   (.....................................................................) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ใบรับเงินลงทะเบียน โครงการภาษาภาคฤดูร้อน 

ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562 อายุ 5 – 8 ปี  

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันที่.................มีนาคม 2562 

นาย / นาง / นางสาว....................................................................................ทะเบียนสมาชิก.................................... 

เป็นผู้ปกครองของ ด.ช. / ด.ญ. ......................................................................................................... .........ได้ช าระ

เงินลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว จ านวน 1,000.00 บาท เรียบร้อยแลว้ 

 

        ลงช่ือ...............................................ผู้รับเงนิ  

 

หมายเหตุ  1. บุตรของสมาชิกท่ีไมไ่ด้รับสิทธิ์เข้ารว่มโครงการ สอ.มช. จะคืนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีสหกรณ์ของสมาชิกในวันท่ี 25 มี.ค. 62 

    2. ทมีงานสถาบันภาษาจัดเตรยีมอาหารวา่ง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มือ้ ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 

    3. ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกท่ีมสีทิธิ์เข้ารว่มโครงการในวันท่ี 21 ม.ีค. 62 ทางส านักงาน มช., สาขาสวนดอก  

         และทางเว็บไซต์ http://www.savingscmu.or.th และ SMS 

http://www.savingscmu.or.th/


                 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 
 
 
 

Day 9.00-10.30  10.45-12.00  13.00-14.30  
 
 
 
 

14.45-16.00 

 
Monday 

Meeting new friends 
Ice breaking activities 

Who am I? 
 

 

Meeting new friends 
Learning Activities 

Game :  Follow the Leader 

  

Chinese Language Activities 
Hello friends! 

Nǐ hǎo péngyǒu! 

 

 
Hello friends! 

Nǐ hǎo péngyǒu! 

 
Tuesday 

 

When I grow up…. 
Learn about occupation 

Game : Pictionary 
 

Group Work 
My future occupation 
Make a presentation 

Chinese Language Activities 
Animal Planet 

What is your favorite animal? 

Chinese Language Activities 
Animal Planet 

Let’s build a Zoo!!! 
 

 
Wednesday 

 

I heart MUSIC 
Learn about instruments 
and music appreciation 

 

Group Work 
My favorite music  

Make a presentation 

 
Chinese Language Activities 

Colors and Drawing 

 
 

Chinese paper cutting 

 
Thursday 

 

 
Super Hero Academy 

Super Hero Action 
Training 

 

 
I am HERO 

Create hero mask 
Game :  Super hero bingo 

 
Chinese Language Activities 

Singing Chinese Song 
 

  
Chinese Language Activities 

Tai Chi Excercise 

 
Friday 

 

Excursion to  Lanna 
Wisdom School 

(ทัศนศึกษาโฮงเฮียนสืบสาน
ล้านนา) 

Excursion to  Lanna Wisdom 
School 

(ทัศนศึกษาโฮงเฮียนสืบสาน
ล้านนา) 

Movie Time! 
Watch your favorite movie 

with no subtitle. 

 Farewell and Closing 
ceremony  

LICMU English and Chinese Language 
25-28 มีนาคม 2562 
เวลารับส่ง 8.15-16.30 น. ** กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

               รวมเบรกและอาหารกลางวัน 

สอนโดยอาจารย์ชาวตา่งชาติ ได้รับทั้งความรู้ ความสนุก อัดแน่น!!!  
          Play + Learn = เพลนิ จ้า!!!! 
 




