คำชีแ้ จงในกำรขอใช้ บริกำรรั บข้ อมูลข่ ำวสำรผ่ ำนโทรศัพท์ มือถือ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับบริษัท AIS เปิ ดบริการส่งข้ อมูลข่าวสารในรูปแบบข้ อความ
สันผ่
้ านโทรศัพท์มือถือหรื อที่ภาษาอังกฤษเรี ยกว่า Short Message Services หรื อ SMS สาหรับ
ข้ อมูลข่าวสารที่นกั ศึกษาจะได้ รับผ่านระบบดังกล่าวจะประกอบด้ วย ข่าวสารเกี่ยวกับการแจ้ ง
สนามสอบ ผลสอบ ข้ อมูลการลงทะเบียนเรี ยน และข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช โดยการใช้ บริการดังกล่าวเป็ นบริการฟรี มีเงื่อนไขเพียงว่านักศึกษา
ต้ องมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเครื อข่าย AIS
การสมัครขอใช้ บริการสาหรับผู้ที่ใช้ โทรศัพท์มือถือของ AIS อยูแ่ ล้ วให้ ทา่ นกรอกเลขประจาตัว
นักศึกษา ชื่อ วันเดือนปี เกิด และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ของ AIS) ในข้ อ 1 แล้ วส่งคาขอใช้
บริการกลับยัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (นักศึกษาระดับปริญญาตรี สง่ มาที่สานักทะเบียนและวัดผล หรื อส่งแฟ็ กซ์มาที่เบอร์ 029829607 สาหรับระดับบัณฑิตศึกษาส่งมาที่
สานักบัณฑิตศึกษา หรื อส่งแฟ็ กซ์มาที่เบอร์ 025032660)
สาหรับนักศึกษาที่ใช้ โทรศัพท์ระบบอื่น หากต้ องการสมัครขอใช้ บริการให้ นกั ศึกษากรอก
รายละเอียด (เลขประจาตัวนักศึกษา ชื่อ วันเดือนปี เกิด ) ใบแบบฟอร์ มข้ อ 1 เช่นเดียวกัน (ไม่ต้อง
กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของระบบอื่นในแบบฟอร์ มนี ้) แต่ให้ กรอกที่อยูด่ ้ านล่างด้ วย เพื่อที่บริษัท
AIS จะได้ สง่ ซิม มสธ. ไปให้ ทา่ นถึงบ้ าน (ฟรี ไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย) แล้ วส่งคาขอใช้ บริการกลับยังสานัก
ทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช หรื อจะส่งแฟ็ กซ์มาที่เบอร์ 029829607 เช่นกัน
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·∫∫øÕ√å¡§”¢Õ„™â∫√‘°“√ University Enrollment (‰¡à¡’§à“„™â®à“¬)
°√ÿ≥“°√Õ°¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß ·≈–≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕæ√âÕ¡·π∫ ”‡π“‡Õ° “√ª√–°Õ∫µ“¡§”·π–π”„Àâ§√∫∂â«π

„Àâπ—°»÷°…“ ”‡π“·∫∫øÕ√å¡À“°µâÕß°“√ ¡—§√„™â∫√‘°“√√—∫¢à“« “√ºà“π‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ

1. ¢âÕ¡Ÿ≈ºŸâ „™â∫√‘°“√
¢â“æ‡®â“ (π“¬/π“ß/π“ß “«/Õ◊ËπÊ √–∫ÿ)..............................................................................................................................................
‡ªìππ—°»÷°…“¢Õß ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“....................................................................................................................................................
√À— π—°»÷°…“.....................................................................................«—π/‡¥◊Õπ/ªï ‡°‘¥.......................................................................
‡ªìπºŸâ „™â∫√‘°“√‚∑√»—æ∑å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë√–∫∫ (GSM 1800/GSM Advance/1-2-Call!) À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å
(À“°∑à “ π¡‘ ‰ ¥â ‡ ªì π ºŸâ „ ™â ∫ √‘ ° “√‚∑√»— æ ∑å ‡ §≈◊Ë Õ π∑’Ë √ –∫∫ GSM 1800/GSM Advance/1-2-Call! „Àâ · ®â ß §«“¡ª√– ß§å ¢ Õ√— ∫
´‘¡°“√å¥ (SIM Card) √–∫∫ 1-2-Call! ‚¥¬°√Õ°√“¬≈–‡Õ’¬¥„π¢âÕ 1 ¬°‡«âπÀ¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å·≈–„Àâ°√Õ°∑’ËÕ¬Ÿà¥â“π≈à“ß)
2. ¢â“æ‡®â“¡’§«“¡ª√– ß§å¢Õ√—∫´‘¡°“√å¥ ¢Õß∫√‘°“√‚∑√»—æ∑å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë√–∫∫ 1-2-Call!
À¡“¬‡≈¢´‘¡°“√å¥
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å
3. ºŸâ „™â∫√‘°“√µ°≈ßπ”À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å∑’Ë√–∫ÿ„π¢âÕ 1. ·≈–/À√◊Õ ¢âÕ 2. ¡“‡ªî¥„™â∫√‘°“√ University Enrollment ∑’Ë∫√‘…—∑
·Õ¥«“π´å Õ‘π‚ø√å ‡´Õ√å«‘ ®”°—¥ (¡À“™π) À√◊Õ AIS ‡ªìπºŸâ®—¥∑”∫√‘°“√ ‚¥¬¡’‡ß◊ËÕπ‰¢°“√„Àâ∫√‘°“√ ¥—ßπ’È
3.1 ∫√‘°“√ University Enrollment À¡“¬∂÷ß ∫√‘°“√ SMS ª√–‡¿∑∑’Ë „Àâ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“„™â·®âß¢âÕ¡Ÿ≈ ¢à“« “√µà“ßÊ ¡“¬—ßºŸâ „™â∫√‘°“√
√«¡∂÷ß∫√‘°“√∑’Ë „ÀâºŸâ „™â∫√‘°“√„™â∑”√“¬°“√µà“ßÊ ‰ª¬—ß ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“ ‚¥¬„™â√–∫∫‚∑√»—æ∑å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë∑’Ë AIS ‡ªìπºŸâ„Àâ∫√‘°“√ À√◊Õ
√–∫∫‚∑√»—æ∑å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë∑’Ë AIS Õπÿ≠“µ„Àâ „™â µ“¡«‘∏’°“√∑’Ë AIS ·≈– ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“°”Àπ¥ ‰¥â·°à ∫√‘°“√·®âßµ“√“ß Õ∫
∂“π∑’Ë Õ∫ º≈ Õ∫ ∫√‘°“√·®âß¢à“« “√ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“ ∫√‘°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π
3.2 ºŸâ „™â∫√‘°“√µ°≈ß™”√–§à“„™â∫√‘°“√ University Enrollment (∂â“¡’) µ“¡«‘∏’°“√∑’Ë AIS ª√–°“»‰«â „π„∫·®âßÀπ’È „π®¥À¡“¬
À√◊Õ„π¢à“« “√∑’Ë àß‰ª„ÀâºŸâ „™â∫√‘°“√
3.3 °“√„Àâ∫√‘°“√ University Enrollment ®– ‘Èπ ÿ¥≈ß∑—π∑’ ‡¡◊ËÕ¡’°“√‚Õπ‡ª≈’Ë¬πºŸâ „™â∫√‘°“√ √–ß—∫À√◊Õ¬°‡≈‘°°“√„™â∫√‘°“√
À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë∑’Ë „™â „π°“√ ¡—§√„™â∫√‘°“√ University Enrollment µ“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â „π§”¢Õ„™â∫√‘°“√π’È
3.4 °√≥’ºŸâ „™â∫√‘°“√‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢ ¢âÕµ°≈ß„¥Ê ∑’Ë∑”‰«â°—∫ AIS À√◊Õ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“ ”À√—∫°“√„™â∫√‘°“√ University
Application π’È ºŸâ „™â∫√‘°“√¬‘π¬Õ¡„Àâ AIS √–ß—∫·≈–/À√◊Õ¬°‡≈‘°°“√„™â∫√‘°“√‰¥â‚¥¬‰¡àµÕâ ß·®âß„ÀâºŸâ „™â∫√‘°“√∑√“∫≈à«ßÀπâ“
3.5 °√≥’ ºŸâ „™â∫√‘°“√ª√– ß§å®–¬°‡≈‘°°“√„™â∫√‘°“√ University Enrollment µâÕß·®âß„Àâ AIS ∑√“∫≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 «—π
∑”°“√
ºŸâ „™â∫√‘°“√√—∫√Õß«à“≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ„π§”¢Õ©∫—∫π’È·≈–„π‡Õ° “√ª√–°Õ∫‡ªìπ≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ∑’Ë·∑â®√‘ß¢ÕßºŸâ „™â∫√‘°“√ ·≈–ºŸâ „ ™â
∫√‘°“√µ°≈ßªØ‘∫—µ‘µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢°“√„™â∫√‘°“√ University Enrollment ∑’Ë AIS °”Àπ¥‰«â∑ÿ°ª√–°“√ ·≈–¬‘π¬Õ¡„Àâ AIS
π”¢â Õ ¡Ÿ ≈ °“√„™â ∫ √‘ ° “√¢ÕßºŸâ „ ™â ∫ √‘ ° “√‰ª„™âª√–‚¬™πå‡°’Ë¬«°—∫À√◊Õ‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫°“√„Àâ∫√‘°“√ University Enrollment
∑—Èßπ’È ºŸâ „™â∫√‘°“√‰¥âÕà“π·≈–‡¢â“„®‡ß◊ËÕπ‰¢¥—ß°≈à“«·≈â«®÷ß‰¥â≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π
≈ß™◊ËÕ..........................................ºŸâ „™â∫√‘°“√
(.........................................)
«—π∑’Ë........./............................../.........

‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√¢Õ„™â∫√‘°“√¢ÕßºŸâ„™â∫√‘°“√
ºŸâ „™â∫√‘°“√µâÕß≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ„π·∫∫§”¢Õπ’È·≈–√—∫√Õß ”‡π“‡Õ° “√∑ÿ°©∫—∫¥â«¬µπ‡Õß
1. ”‡π“∫—µ√π—°»÷°…“ æ√âÕ¡· ¥ßµâπ©∫—∫

2. ”‡π“∫—µ√ª√–®”µ—«ª√–™“™π À√◊Õ∫—µ√ª√–®”µ—«Õ◊Ëπ„¥∑’Ë∑“ß√“™°“√
ÕÕ°„Àâ´÷Ëß¡’√Ÿª¿“æ·≈–‡≈¢∑’Ë∫—µ√ª√–®”µ—«ª√–™“™π æ√âÕ¡· ¥ßµâπ©∫—∫
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