
 

      

เปิดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) 

     ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 1. ศ.ดร. ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์    ที่ปรึกษาสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ 
 2.  อาจารย์ไชยงค์  เจริญเมือง                                       อดีตนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย 
 3. อาจารย์กันตบัณฑิต   ฉันทศักดา   อดีตนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย 
 4.  นายพนมพล   ธรรมชาตินิยม                        นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จ.ภูเก็ต 
 5. อาจารย์เสงี่ยม  เอกโชติ                       กรรมการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ต้นแบบ 
 6.  อาจารย์วีระ  บ ารุงศรี                                             กรรมการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว จ.อุทัยธานี 
 7.  อาจารย์ทนันชัย   สิทธิเกษร                     มัคคุเทศก์อาชีพ และมัคคุเทศก์ต้นแบบ 

คณะกรรมการด าเนินการโครงการ 
 1. นายพิสุทธิพัธ    คลังทรัพย์                                 ผู้อ านวยการหลักสูตรการอบรม และมัคคุเทศก์อาชีพ 
 2. นายยงยุทธ    ภักดีมาก                                                                             หัวหน้าหลักสูตรการอบรม 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถงึวันที่ 9  เมษายน  2557   จบการศึกษาต่ ากว่า ม. 3 หรือไม่มีวุฒิการศึกษา  

ก็สามารถเข้าอบรมได้ ทั้งนี้ต้องมีเอกสารรับรองความสามารถจากสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ 

ก าหนดการสอบคัดเลือก  รับจ านวนจ ากัด  80  คน 

  สอบคัดเลือกข้อเขียนวันพุธที่  9  เมษายน  2557  เวลา  14.00 –  16.30 น.   

 ณ ห้อง  3310  ชั้น 3  อาคาร วัฒนาราชนครินทร์ 80   

  สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่  10  เมษายน 2557  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป 

เร่ิมอบรม  19  เมษายน  2557  ถึง  12  พฤษภาคม  2557 

ณ ห้อง  3310  ชั้น 3  อาคาร วัฒนาราชนครินทร์ 80  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
ค่าสมัครสอบ  500  บาท  (สามารถช าระได้ต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป) 

ค่าธรรมเนียมเข้าอบรม  18,500 บาท  (ให้ช าระได้หลังจากผู้สมัครผ่านการสอบคัดเลือกแล้วเท่านั้น) 



 

 กรุณาช าระผ่าน ธนาคารกรุงไทย ชื่อ โครงการพัฒนาวิชาชีพมัคคุเทศก์ โดยมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สาขา สีแยก

สนามบินเชียงใหม่ บัญชีเลขที่ 554-0-16162-9   พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล-เบอร์มือถือ ของผู้ช าระลงบนใบฝากเงิน 

หรือบนสลิป ATM  และส่งสลิปผ่านอีเมล์ Guidetraining@feu.ac.th  หรือไลน์ส่ง มาที่ : Guidepatrick   
เพื่อยืนยันการช าระเงินของท่าน 

** ผู้สมัครสอบต้องน าใบเสร็จรับเงินหรือบัตรประจ าตัวสอบมาแสดงเป็นหลักฐานในการสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ 

สอบ 

คุณสมบัติการเข้าอบรม 

 เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร 
 ส าเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น  กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศให้แนบส าเนาใบ

เทียบวุฒิการศึกษาจาก ก.พ. หรือ กระทรวงศึกษาธิการ 
 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น  ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองความสามารถ และ

ประสบการณ์จากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 ต้องสามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน หรือภาษาอินโดได้ 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

 ส าเนาผลการเรียน และใบวุฒิบัตรการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น( ม.3)   (1 ชุด)   
 ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ชุด และส าเนาทะเบียนบ้าน (1 ชุด) 
 หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ( 1 ชุด) 
 ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายสี   ขนาด 1.5นิ้ว หน้าตรง “เสื้อคอปก”ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาด า  

ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (1 รูป) 
 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ  
 กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องเทียบวุฒิจาก สพฐ. หรือ กพ. ก่อน และแนบส าเนาใบเทียบวุฒิ

ดังกล่าว (1 ชุด) 
 กรณีจบการศึกษาต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตนต้น ต้องใช้เอกสารรับรองความสามารถและประสบการณ์เป็น

มัคคุเทศก์จากสภาอุตสหกรรมการท่องเที่ยวฯ (1 ชุด) 
 

สามารถสมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซด์หลักของมหาวิทยาลัย www.feu.ac.th/เพื่อดาวโหลดใบสมัคร และ

ส่งใบสมัครมาที่อีเมล์ Guidetraing@feu.ac.th  หรือเข้ามาเขียนใบสมัครและยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้ที่
ฝ่ายรับสมัครห้อง 1370  ชั้น 3 อาคาร 1   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  จ.เชียงใหม่ 

mailto:Guidetraining@feu.ac.th


 

หรือติดต่อโครงการพัฒนาวิชาชีพมัคคุเทศก์ ม.ฟาร์อีสเทอร์น เพื่อขอสมัครออนไลน์ได้ที่  

ผู้อ านวยการโครงการ นายพิสุทธิพัธ  คลังทรัพย์  084-9261002  ID Line : Guidepatrick   

หรือ WeChat : Non130929 

 

หมายเหตุ  

 ทางโครงการฯ ไม่มีนโยบายหรืออนุญาตให้ผู้สมัคร หรือผู้เข้าอบรมช าระเงินค่าสมัครสอบ หรือ

ค่าธรรมเนียมเข้าอบรมเป็นเงินสด   ทุกกรณี 

 ส าหรับกรณีจบการศึกษาต่ ากว่า ม. 3 สามารถเข้าอบรมได้เฉพาะหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ 

(ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) หรือบัตรชมพูเท่านั้น  และได้สิทธิเข้าอบภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นี้

เท่านั้น 

 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสมารถติต่อสอบถามได้ที่ ผู้อ านวยการโครงการ  

นายพิสุทธิพัธ  คลังทรัพย์  084-9261002 

 

 


