



  
 


















     


     


































   


       

    
       

   
     

  
   


  



 

 

 ความคิดเห็น   ชาย  (n=169)  หญิง (n=215)  

    X S.D.  X S.D.  t p 

1. ด้านการจดัดําเนินการ   3.89  .63      3.87  .64             .31      .842 

2. ด้านสถานที�,อปุกรณ์และ                3.69  .60   3.67  .67             .22*    .047 

    สิ�งอํานวยความสะดวก       

3. ด้านแหลง่ทอ่งเที�ยว  3.90  .55   3.94  .59            .-80     .112 

4. ด้านสนิค้าของที�ระลกึ  3.69 .68  3.71 .62             .-37    .300

  รวม   3.79  .50   3.80  .50            .-18     .686 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .05 

 

















 






  

  






















 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจดัทาํวารสารมหาวทิยาลยัคริสเตียน 

144 หม ู ่ 7  ถนนพระประโทน – บา้นแพว้ 

ตาํบลดอนยายหอม  อาํเภอเมืองนครปฐม    จงัหวดันครปฐม  73000 

โทรศพัท ์ 0-3438-8555  ตอ ่ 3102-04    โทรสาร. 0-3427-4500 

E-mail : cutjournal@christian.ac.th 

Website : library.christian.ac.th/cutjournal/main.php 

 










กรุณาสงบทความในระบบ ่ Online Submission 

ไดที้�เวบ็ไซตว์ารสาร library.christian.ac.th/CUTjournal/main.php 
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วันที�……… เดือน………………………… พ.ศ…………

เรียน  บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 

 ข้าพเจ้า (ชื�อ – นามสกุล)………………………………………………………………..…………………..

ทอียู่�  (ทต้ี� องการให้ส่งวารสาร)………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………รหัสไปรษณยี์ ……………..…… โทร. ………………………..………. 

มีความประสงค์     สมัครเป็นสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 

  ขอต่ออายุการเป็นสมาชิก  

 

 สมาชิกประเภท   1  ปี  4  ฉบับ     600  บาท 

     2  ปี  8  ฉบับ     1,100  บาท 

  3  ปี  12  ฉบับ     1,600  บาท 

 

ได้ส่งเงินค่าสมาชิกเป็น 

   เงินสด  จาํนวน ................. บาท (...............................................................)ตัวอกัษร  

 ธนาณัติ สั�งจ่าย ปณจ. นครปฐม 73000  ในนาม มหาวิทยาลยัคริสเตียน (เลขท ี� 144 หมู่ 7      

ตาํบลดอนยายหอม อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000) 

 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณชิย์ จาํกดั (มหาชน) สาขาพระประโทน (นครปฐม) 

 ชื�อบัญชี “มหาวิทยาลยัคริสเตียน (โครงการหารายได)้” เลขทบีัญชี � 404-052839-7 

และกรุณาส่งสาํเนาใบโอนเงินมาพร้อมแบบฟอร์มนี� ด้วยเพื�อจะได้ส่งใบเสรจ็รับเงินถึงท่านโดยเรว็ 
และตรวจสอบยอดเงินโอนกบัธนาคารได้ถูกต้องตรงกบัวันทโีอนเงิน�  

 

       ลงชื�อ ………………………………………. 

                (………………………………………) 

โปรดส่งใบสมคัรสมาชิก วารสารมหาวทิยาลยัคริสเตียนและค่าสมาชิก ไปยงั 
เลขานุการวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตยีน  
มหาวิทยาลัยคริสเตยีน 
144  หมู่ 7 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ต.ดอนยายหอม อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000   
โทร. 0-3438-8555, โทรสาร 0-3427-4500  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

สําหรับเจ้าหน้าที�ฝ่ายสมาชิก 

 ใบเสร็จเลขที�…………………เลมที�่ ……………ลงวนัที�……………………… 

 วารสารเลมแรกที�่ สง่ ไป………………………………………………………… 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 
 
 
 



โดยสงใบตอบรับไปยังบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียนท่ีหมายเลข

มหาวิทยาลัยคริสเตียนอําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม


