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FAQs ค ำถำมที่ถำมบ่อย (Frequently Asked Questions about English Course) 

สำรบัญค ำถำม           หน้ำ 

1. ต้องการสมัครคอรส์อบรมภาษาอังกฤษ สามารถสมัครทางไหนไดบ้า้ง?     2 
2. คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ เปิดลงทะเบียนอบรมช่วงไหนบ้าง?     2 
3. ลงทะเบียนเลือกคอรส์อบรมภาษาอังกฤษผิด ถ้าจะถอนช่ือจากการลงทะเบียนอบรมต้องท าอย่างไร?  2 
4. ศูนย์เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ อยู่ท่ีไหน?       2 
5. คอร์สอบรมภาษาอังกฤษรอบปัจจบุันเต็มแล้วต้องท าอย่างไร หากตอ้งการลงรอบนี?้   2 
6. สมัครเรียนคอร์สอบรมภาษาอังกฤษไม่ทัน ถ้าต้องการจะยื่นค าร้องขอส ารองที่น่ัง แต่ไมไ่ด้อยู่ขอนแกน่ 2 

ต้องท าอย่างไร? 
7. สามารถเขียนค าร้องได้ที่ไหน?         3 
8. คอร์สอบรมภาษาอังกฤษถ้าหากมผีู้สมคัรจ านวนน้อย จะยกเลิกคลาสหรือไม่?    3 
9. กรณีที่ยกเลิกคอรส์เนื่องจากมีคนลงทะเบียนน้อย/ไม่ถึงเกณฑ์ ผู้ที่ช าระเงินแล้วจะได้รับเงินคืนหรือไม่? 3 
10. ถ้าอบรม writing ผ่านแล้ว เหลือแต่ reading อย่างเดียว สามารถสมัครสอบ แล้วท าแต่ข้อสอบ reading  3 

อย่างเดียวเพื่อเอาผลได้หรือไม?่ 
11. ถ้าอบรม reading ผ่านแล้ว เหลือแต่ writing อย่างเดียว สามารถสมัครสอบ แล้วท าแต่ข้อสอบ writing  3 

อย่างเดียวเพื่อเอาผลได้หรือไม?่ 
12. จ่ายเงินค่าสมัครคอร์สอบรมเรียบร้อยแล้ว ต้องท าอย่างไรต่อ?     3 
13. สามารถดูรายชื่อที่ประกาศผู้มสีิทธ์ิเข้าอบรมได้ท่ีไหน?      3 
14. หนังสือคอร์สอบรม จ าเป็นต้องซื้อมั้ยหรือไม่?       3 
15. ผลการอบรมภาษาอังกฤษ สามารถดูผลอบรมได้ทางไหน?      3 
16. ช าระเงินค่าสมัครคอร์สอบรมภาษาอังกฤษยังไง?       4 
17. ผลการอบรมภาษาอังกฤษ สามารถน ามาใช้ได้กี่ป?ี       4 
18. หากจะสมัครคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษามข. และผ่านการสอบ KKU-AELT   5 

มาก่อนใช่หรือไม?่ 
19. สมัครอบรมคือเว็บเดียวกันกับท่ีสมัครสอบใช่หรือไม่?      5 
20. ค่าสมัครคอรส์อบรมราคาเท่าไหร่? 
21. จะสมคัรลงคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นเด็กทุนต้องท าเรื่องเบิกจ่ายอย่างไร?    5 
22. ถ้าผลอบรมภาษาอังกฤษรอบน้ียังไม่ประกาศผล จะลงทะเบียนอบรมคอร์สเดือนถัดไปได้หรือไม่   5 

เพราะกว่าจะประกาศผลการอบรมรอบเดือนนี้ เกรงว่าจะหมดระยะลงทะเบียนรอบใหม่ก่อน?  5 
23. มีปัญหาในการลงทะเบียนอบรม log in เข้าระบบแล้วไปที่สมัครอบรมเลือกคอร์สที่จะลง    5 

แต่ไมม่ีเมนสูมัคร ต้องท าอย่างไร? 
24. ช าระเงินค่าสมัครอบรมแล้ว ท าไมสถานะยังไม่ขึ้น?      5 
25. หากสอบไม่ผ่านท้ัง Reading และ Writing จะลงคอร์สอบรมภาษาองักฤษพร้อมกันได้หรือไม?่  6 
26. สอบไมผ่่าน จ าเป็นต้องลงคอรส์อบรมภาอังกฤษหรือไม?่      6 
27. แก้ไขข้อมูลรหัสนักศึกษาไมไ่ด้ ต้องท าอย่างไร?       6 
28. ได้ผลสอบหรือผลอบรมแล้วต้องท าอย่างไรต่อ หากจะน าผลไปยื่นส าเร็จผลภาษาอังกฤษ?   6 
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1. Q: ต้องกำรสมัครคอร์สอบรมภำษำอังกฤษ สำมำรถสมัครทำงไหนได้บ้ำง? 

A: เข้าเว็บนี้ได้เลยค่ะ https://englishservices.kku.ac.th/app/ จากนั้นท าการล็อคอินเข้าสู่ระบบ  

ส าหรับวิธีการสมัครสอบ ให้ด าเนนิการดังนี ้

1.ท่านจ าเป็นต้อง Log-in เข้าสู่ระบบก่อน  

2.เลือกที่เมนู My Event  

3.เลือก Applicant (เลือกอบรม / สอบวัด) 

4.พิมพ์ใบช าระเงิน (payment form) เพื่อไปช าระเงินท่ีธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัดมหาชน 

5.รอประกาศรายชื่อในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนวันสอบ/เรียน 

 

Q: คอร์สอบรมภำษำอังกฤษ เปดิลงทะเบียนอบรมช่วงไหนบ้ำง? 

A: ปฏิทินการรบัสมคัรคอรส์อบรมของปี 2564 ดูได้ที่ 

https://kkuaelt.kku.ac.th/img/img/2564/Calendar/Calendar%202021%20-%20Course.pdf  

 

2. Q: ระบบเปิดให้ลงทะเบียนต้ังแต่กี่โมง? 

A: ในวันแรกที่ให้ลงทะเบียน ระบบเปิดรับสมัครเวลา 08.30 น. ค่ะ 

 

3. Q: ลงทะเบียนเลือกคอร์สอบรมภำษำอังกฤษผิด ถ้ำจะถอนชื่อจำกกำรลงทะเบียนอบรมต้องท ำอย่ำงไร? 

A: รบกวนติดต่อเจ้าหนา้ทีศู่นย์เชีย่วชาญด้านภาษาอังกฤษ แจ้งช่ือและนามสกุลของท่าน เจ้าหนา้ทีจ่ะน าชื่อออกจากระบบให้

ค่ะ ช่องทางการติดต่อ ได้แก่ Fanpage KKU AELT, E-mail: kku.aelt@gmail.com หรือโทร 043-202239 

 

4. Q: ศูนย์เชี่ยวชำญด้ำนภำษำอังกฤษ อยู่ท่ีไหน? 

A: ศูนย์เชี่ยวชาญดา้นภาษาอังกฤษ ตั้งอยู่ที่ ช้ัน 1 อาคาร Hs.02 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตึกจะอยู่ตรง

ข้ามกับอาคารที่จอดรถ MBA ค่ะ 

 

5. Q: คอร์สอบรมภำษำอังกฤษรอบปัจจุบนัเต็มแล้วต้องท ำอย่ำงไร หำกต้องกำรลงรอบนี้? 

A: สามารถเข้ามาเขียนค าร้องขอส ารองที่น่ังได้ที่ศูนย์ฯ ค่ะ หากมีท่านใดลงผิดคอร์ส หรือในวันสุดท้ายไม่ได้ช าระเงิน ทาง

ศูนย์ฯ จะตรวจสอบว่ามีนักศึกษามาเขียนค าร้องขอส ารองที่น่ังไว้หรอืไม่ ถ้ามีก็จะด าเนินเพิ่มให้ตามล าดับผู้ที่มาเขียนค าร้องค่ะ 

แต่ถ้าหากว่าค าร้องมจี านวนมากเกินกว่าท่ีว่าง คนทีม่าเขียนค าร้องทีหลังอาจจะไม่ได้เรยีนค่ะ 

 

6. Q: สมัครเรียนคอร์สอบรมภำษำอังกฤษไม่ทัน ถ้ำต้องกำรจะยืน่ค ำร้องขอส ำรองท่ีนั่ง แต่ไม่ได้อยู่ขอนแกน่ต้องท ำ

อย่ำงไร? 

A: ถ้าไมส่ะดวกสามารถให้เพื่อนมาเขียนค าร้องแทนได้ หรือแจ้งให้ทางศูนย์ฯ ส่งแบบฟอร์มให้ แล้วให้นักศึกษากรอกข้อมูล

จากนั้นส่งกลับมาที ่Fanpage KKU AELT, E-mail: kku.aelt@gmail.com 

 

https://englishservices.kku.ac.th/app/
https://kkuaelt.kku.ac.th/img/img/2564/Calendar/Calendar%202021%20-%20Course.pdf
mailto:kku.aelt@gmail.com
mailto:kku.aelt@gmail.com
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7. Q: สำมำรถเขียนค ำร้องได้ที่ไหน? 

A: ที่ศูนย์เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษค่ะ ตั้งอยู่ท่ี ช้ัน 1 อาคาร Hs.02 คณะมนุษยฯ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุดสังเกตตึกจะอยู่

ตรงข้ามกับอาคารที่จอดรถ MBA ค่ะ 

 

8. Q: คอร์สอบรมภำษำอังกฤษถำ้หำกมีผู้สมัครจ ำนวนน้อย จะยกเลิกคลำสหรือไม่? 

A: ต้องรอดูยอดผู้สมัครและยอดช าระเงินจนถึงวันปิดรบัสมคัร ถ้าหากมีผูส้มัครไม่ถึง 15 คน จะไมส่ามารถเปดิคอรส์อบรมได้ 

และทางศูนยฯจะตดิต่อผู้ทีส่มัครและช าระเงินเข้ามาเพื่อท าเรื่องขอรบัเงินคืนค่ะ 

 

9. Q: กรณีที่ยกเลิกคอร์สเนื่องจำกมีคนลงทะเบียนน้อย/ไม่ถึงเกณฑ์ ผู้ที่ช ำระเงินแล้วจะได้รับเงินคืนหรือไม่? 

A: ไดร้ับคืนค่ะ ตดิต่อรบัเงินคืนไดท้ี่ศูนย์เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ช้ัน 1 อาคาร Hs.02 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น จุดสังเกตตกึจะอยู่ตรงข้ามกับอาคารที่จอดรถ MBA ค่ะ 

 

10. Q: ถ้ำอบรม writing ผ่ำนแล้ว เหลือแต่ reading อย่ำงเดียว สำมำรถสมัครสอบ แล้วท ำแต่ข้อสอบ reading อย่ำง

เดียวเพ่ือเอำผลได้หรือไม่? 

A: ได้คะ่ จะเลือกสอบเพื่อใหผ้่าน reading หรือจะเลือกลงอบรม reading ก็ได้ค่ะ  

 

11. Q: ถ้ำอบรม reading ผ่ำนแล้ว เหลือแต่ writing อย่ำงเดียว สำมำรถสมัครสอบ แล้วท ำแต่ขอ้สอบ writing อย่ำง

เดียวเพ่ือเอำผลได้หรือไม่? 

A: ได้คะ่ จะเลือกสอบเพื่อใหผ้่าน writing หรือจะเลือกลงอบรม writing ก็ได้ค่ะ 

 

12. Q: จ่ำยเงินค่ำสมัครคอร์สอบรมเรียบร้อยแล้ว ต้องท ำอย่ำงไรต่อ? 

A: หากช าระเงินเรียบร้อย รอประกาศรายช่ือผู้เข้าอบรมและห้องเรยีน ก่อนวันเรียน 2-3 วันค่ะ อาคารเรยีนจะอยู่ อาคาร

HS.05 คณะมนุษยศาสตรฯ์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น ส่วนรายชื่อจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ เพจ และส่งอีเมลแจ้งผู้เข้าอบรม 

 

13. Q: สำมำรถดูรำยชื่อที่ประกำศผู้มีสิทธิ์เข้ำอบรมได้ที่ไหน? 

A: ผ่านทางเว็บไซต์ https://englishservices.kku.ac.th/app/ ทางเพจ KKU AELT และส่งอีเมลใหผู้้เข้าอบรมค่ะ 

 

14. Q: หนังสือคอร์สอบรม จ ำเป็นต้องซ้ือมั้ยหรือไม่? 

A: จ าเป็นค่ะ ส าหรับป.โท ราคาจะอยู่ที่เล่มละ 400 บาท ส่วน ป.เอก 450 บาทค่ะ มีจ าหน่ายหนังสือในวันแรกที่เข้าเรียน ท่ี

อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตรฯ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น และที่ศนูย์เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ 

 

15. Q: ผลกำรอบรมภำษำอังกฤษ สำมำรถดูผลอบรมได้ทำงไหน? 

A: เข้าสูร่ะบบในเว็บไซต์ของเราเพื่อตรวจสอบคะแนนไดเ้ลยค่ะ  

1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://englishservices.kku.ac.th/app/ 

https://englishservices.kku.ac.th/app/
https://englishservices.kku.ac.th/app/
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2. Log-in ด้วย Username-Password ของท่านเพื่อเข้าสู่ระบบ 

3. เลือกเมนู My Event  

4. เลือกกด Download result *(ปุ่มนี้จะไม่ปรากฎหากคะแนนสอบยังไม่ประกาศ) 

 

16. Q: ช ำระเงินค่ำสมัครคอร์สอบรมภำษำอังกฤษยังไง? 

A: สามารถดูวิธีการช าระเงินค่าสมคัรสอบ KKU-AELT หรือคอรส์อบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

https://englishservices.kku.ac.th/app/index/page/42  

1. เมื่อสมัครสอบหรือคอรส์อบรมภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว กดที่ปุม่ Print Payment form เพื่อรับใบช าระเงิน 

(ปุ่มดังกล่าวจะปรากฎใต้หัวข้อการสอบหรืออบรมใน Menu-My Event) 

2. จะไดร้ับไฟล์ใบช าระเงิน (เป็นแบบ PDF) แนะน าให้ Print out ด้วยกระดาษ A4 

3.เลือกช าระเงินได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

   3.1 ช าระที่ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) โดยยื่นช าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร   

   3.2 ช าระผ่าน SCB Easy App โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้

3.2.1 เข้าสู่ SCB Easy App ด้วย Smartphone ของท่าน เลือกเมนูจ่ายบิล 

 3.2.2 ใส่เลขบัญชีของงานบัณฑิตศึกษา (5513028995) และกดค้นหา 

 3.2.3 ใส่เลข Ref.1 (รหัสบัตรประชาชน) และ Ref.2 (เบอร์โทรศัพท์)  และจ านวนเงินท่ีต้องจ่าย (สามารถดูได้จาก

เอกสารที่ Print out) 

4. เมื่อช าระเงินเสร็จสิ้นแล้วกรุณาเก็บหลักฐานการช าระเงินไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการสอบหรือคอรส์อบรม 

(กรณีเกดิปัญหาหลักฐานการช าระเงินเป็นสิ่งส าคัญมากที่จะเป็นเครื่องยืนยันการช าระเงิน และการแก้ไขปัญหาจะรวดเร็วข้ึน) 

5.กรณีสถานะการช าระเงิน (Payment-status) ของผู้สมัครไม่ได้ถกูปรับ (มีเครื่องหมาย ✓) แม้ว่าจะช าระเงินไปแล้ว กรณุา

ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี ้

   5.1 โปรดทราบว่าสถานะการช าระเงินมโีอกาสที่จะปรับล่าช้ามากท่ีสุด คือ วันสุดท้ายของการรับสมัคร   

(ทางเจ้าหน้าท่ีจะได้รับ statement ของวันปัจจุบันในวันถัดไป เช่น หลักฐานการช าระเงินวันที่ 1 จะได้รับจากธนาคารในวันที่ 

2 หรือ 3 เป็นเหตุในการปรับสถานะการช าระเงินไมเ่ปลี่ยนแปลงในทันที) 

   5.2 กรณีที่แม้ว่าเลยวันสุดท้ายของการรับสมัครแล้ว แต่สถานะการช าระเงินยังไม่ได้รับการปรับเปลี่ยน โปรดตดิต่อ Admin 

ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

- E-mail: kku.aelt@gmail.com 

- Tel. 043-202239 

- Fan-page facebook: KKU AELT 

 

17. Q: ผลกำรอบรมภำษำอังกฤษ สำมำรถน ำมำใช้ได้กี่ปี? 

A: ผลการอบรม มีอายุไม่เกิน 2 ปีค่ะ 

 

https://englishservices.kku.ac.th/app/index/page/42
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18. Q: หำกจะสมัครคอร์สอบรมภำษำอังกฤษ ผู้สมัครต้องเป็นนกัศึกษำมข. และผ่ำนกำรสอบ KKU-AELT มำก่อนใช่

หรือไม่? 

A: ใช่ค่ะ ผู้ที่จะสมัครคอร์สอบรมได้ คือ 1. เป็นนักศึกษามข. 2. มผีลสอบ KKU-AELT ไม่เกิน 2 ปี   

ปฏิทินการรับสมัครคอรส์อบรมของปี 2563 ดูได้ท่ี https://englishservices.kku.ac.th/img/img/2562/Calendar-

2020/Calendar-C%202020.pdf 

 

19. Q: สมัครอบรมคือเว็บเดียวกันกับทีส่มัครสอบใช่หรือไม่? 

A: ใช่ค่ะ เว็บนี้เลย https://englishservices.kku.ac.th/app/ 

 

20. Q: ค่ำสมัครคอร์สอบรมรำคำเท่ำไหร่? 

A: ระดับปริญญาโท คอรส์ละ 2,000 บาท ส่วนระดับปรญิญาเอกคอร์สละ 3,000 บาท 

 

21. Q: จะสมัครลงคอร์สอบรมภำษำอังกฤษ ถ้ำเป็นเด็กทุนต้องท ำเร่ืองเบิกจ่ำยอย่ำงไร? 

A: กรณีทีเ่ป็นนักศึกษาทุน ให้ลงทะเบียนอบรม ที่เว็บ https://englishservices.kku.ac.th/app/ แล้วปริ้นใบแจ้งช าระเงิน 

ไปยื่นท่ีคณะเพื่อท าเรื่องโอนเงินมาทางคณะมนุษยศาสตร์ฯ จากนั้นใหน้ าบันทึกการเงินท่ีคณะออกใหม้ายื่นกับทางศูนย์ฯ ก่อน

วันเข้าอบรมค่ะ 

 

22. Q: ถ้ำผลอบรมภำษำอังกฤษรอบนี้ยังไม่ประกำศผล จะลงทะเบียนอบรมคอร์สเดือนถัดไปได้หรือไม่ เพรำะกว่ำจะ

ประกำศผลกำรอบรมรอบเดือนนี้ เกรงว่ำจะหมดระยะลงทะเบียนรอบใหม่ก่อน? 

A: สามารถลงคอรส์อบรมเดือนถัดไปได้ค่ะ หากช าระเงินแล้วผลอบรมรอบนี้ไม่ผ่านสามารถขอลงอบรมคอร์สเดิมได้หรือจะรับ

เงินคืนก็ได้คะ่  

 

23. Q: มีปัญหำในกำรลงทะเบียนอบรม log in เข้ำระบบแล้วไปที่สมัครอบรมเลือกคอร์สที่จะลง แต่ไม่มีเมนูสมัคร ต้อง

ท ำอย่ำงไร? 

A: กรณีที่ 1 หากเป็นวันแรกทีเ่ปิดให้ลงทะเบียนระบบจะเปิดใหล้งได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ก่อนหน้าน้ันจึงยังลงทะเบียนไม่ได ้

     กรณีที่ 2 สถานะในระบบยังเป็นบุคคลภายนอก ต้องปรับแก้สถานะในระบบ ให้แจ้งศูนยฯ์ เพื่อด าเนินการปรับแกไ้ขให้ 

เพียงแค่แจ้งช่ือ-นามสกลุ หรือเลขที่บัตรประชาชน ช่องทางการติดต่อเจ้าที่ ได้แก่ Fanpage KKU AELT, E-mail: 

kku.aelt@gmail.com หรือโทร 043-202239 

 

24. Q: ช ำระเงินค่ำสมัครอบรมแล้ว ท ำไมสถำนะยังไม่ขึน้? 

A: - หากยังอยู่ในระหว่างการเปิดรับสมคัร ทางศูนย์ฯ ต้องรอ statement จากฝ่ายการเงิน หลังมีการช าระเข้ามา 2-3 วัน 

จากนั้นถึงจะด าเนินการปรับแกส้ถานะในระบบ จึงอาจลา่ช้าบ้าง ระบบจึงไมไ่ด้แสดงสถานการณ์ช าระเงินได้ในทันที 

    - หากระบบปิดรับสมัครแล้ว ภายใน 3 วันหากสถานะการช าระเงินยังไม่ถูกปรับ แนะน าใหต้ิดต่อศนูย์เพื่อด าเนินการ

ตรวจสอบข้อมลูให้ค่ะ 

https://englishservices.kku.ac.th/img/img/2562/Calendar-2020/Calendar-C%202020.pdf
https://englishservices.kku.ac.th/img/img/2562/Calendar-2020/Calendar-C%202020.pdf
https://englishservices.kku.ac.th/app/
https://englishservices.kku.ac.th/app/
mailto:kku.aelt@gmail.com
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25. Q: หำกสอบไม่ผ่ำนทั้ง Reading และ Writing จะลงคอร์สอบรมภำษำอังกฤษพร้อมกนัได้หรือไม่? 

A: แนะน าให้ลง 1 คอร์ส/รอบ หากเวลาเรียนอยู่ในช่วงเดียวกัน ให้เลือกลง Reading หรือ Writing ก่อน รอบต่อไปค่อยลงอีก

คอร์ส แต่หากเวลาเรียนของแตล่ะคอร์สอยู่คนละช่วง/ไม่ใช่วันเดียวกัน จึงจะสามารถลงเรียนพร้อมกนัได้  

*การลงคอร์สอบรมต้องเลือกลงตามผลคะแนนสอบ KKU AELT 

ระดับปริญญาโทมี 2 คอร์ส มี Reading และ Writing ส าหรับผู้ที่มคีะแนนสอบอยู่ระหว่าง 0-40 คะแนน / Band 1-2 

ระดับปริญญาเอกมี 4 คอร์ส มี Reading I - Writing I ส าหรับผู้ที่มคีะแนนสอบอยู่ระหว่าง 0-40 คะแนน / Band 1-2 

และ Reading II - Writing II ส าหรับผู้ที่มีคะแนนสอบ 41-60 คะแนน / Band 3  

 

26. Q: สอบไม่ผ่ำน จ ำเป็นต้องลงคอร์สอบรมภำอังกฤษหรือไม่? 

A: ไม่จ าเป็นว่าต้องลงคอรส์อบรม เลือกได้ว่าจะสอบจนผ่าน หรือลงคอร์สอบรมแทนไดค้่ะ 

 

27. Q: แก้ไขข้อมูลรหัสนักศกึษำไม่ได้ ต้องท ำอย่ำงไร? 

A: ท่านสามารถแจ้งช่ือ-นามสกุลกบัทางเจ้าหน้าท่ีไดเ้ลยค่ะ เจ้าหน้าที่จะด าเนินปรับแก้ไขในระบบให ้ช่องทางการติดต่อเจ้าที่ 

ได้แก่ Fanpage KKU AELT, E-mail: kku.aelt@gmail.com หรอืโทร 043-202239 

 

28. Q: ได้ผลสอบหรือผลอบรมแล้วต้องท ำอย่ำงไรต่อ หำกจะน ำผลไปย่ืนส ำเร็จผลภำษำอังกฤษ? 

A: ปริ้นผลสอบ/อบรม ไปยื่นท่ีงานบัณฑิตศึกษาของคณะที่นักศึกษาสังกัด แล้วคณะจะท าบันทึกแจ้งไปยังบัณฑติวิทยาลัย 

จากนั้นรอตรวจสอบผลได้ที่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศบณัฑติวิทยาลยั 

https://gsmis.gs.kku.ac.th/student/student_search  
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