
8.1  คุนพิการที่่�สมัคุรเป็็นนักศึึกษาข้อง มสธ. โป็รดกรอกแบับัฟอร์มติ่อไป็น่�ให้คุรบัถ้้วน แลัะส่งไป็พร้อมเอกสารการสมัคุร

แบับักรอกข้้อมูลัเพิ�มเติิมสำาหรับัผู่้สมัคุรที่่�เป็็นคุนพิการ

 โป็รดกรอกข้้อมูลัในช้่องว่างแลัะที่ำาเคุร่�องหมาย 3 ลังใน o ติามคุวามเป็็นจ่ริง 

1.  คุำานำาหน้าช้่�อ - ช้่�อ - ช้่�อสกุลั..................................................................... o ม่บััติรคุนพิการ   o ไม่ม่บััติรคุนพิการ
 สาข้าวิช้าที่่�สมัคุร............................................................. แข้นงวิช้า/วิช้าเอก..................................................................

2.  เลัข้ป็ระจ่ำาติัวคุนพิการ   *-****-*****-**-*
3.  ลัักษณะคุวามพิการ* (ระบัุลัักษณะที่างกายภาพที่่�ป็รากฏ) 

 3.1 ที่างการมองเห็น  o ติาบัอดที่ั�งสองข้้าง   o สายติาเลั่อนราง   o อ่�น ๆ  (ระบุ) ...................................................

 3.2 ที่างการได้ยิน/ส่�อคุวามหมาย   o หูหนวก        o หูติึง      o อ่�น ๆ  (ระบุ) ...................................................

 3.3 ที่างกาย/การเคุลั่�อนไหว         o ใช้้ไม้คุำ�ายัน    o ใช้้วิลัแช้ร์  o โป็ลัิโอ   o กลั้ามเน่�ออ่อนแรง   

  o อัมพาติ  (ระบุ) ………………….........…........….  o อัมพฤกษ์ (ระบุ) ………………………...………………….....…..........
 3.4 ออที่ิสติิก     (ระบุ) ……………………………………... (พัร้อมแนบใบรับรองแพัทย์)

 3.5 ลัักษณะอ่�น o ที่างสติิป็ัญญา o ที่างพฤติิกรรมแลัะอารมณ์  o ที่างการเร่ยนรู้  o ที่างการพูดแลัะภาษา        

  o พิการซ้อน ลัักษณะคุวามพิการ (ระบุ) .................................................................................................................

4. คุวามสามารถ้ในการศึึกษา   o เช้่นเด่ยวกับันักศึึกษาที่ั�วไป็  o ใช้้คุอมพิวเติอร์ได้ 

 o ใช้้เคุร่�องช้่วยฟัง   o อ่�น ๆ (ระบุ เช้่น ใช้้โปรแกรมคอมพัิวิเต้อร์, ภาษาม่อ) ..................................................

5. คุวามสามารถ้ในการเข้้าสอบั  o เข้้าสอบัในห้องสอบัป็กติิ  o ข้อให้จ่ัดสอบัในห้องสอบัช้ั�นลั่าง (เดินขึ�นอาคารไม่ได้)

 o อ่�น ๆ  (ระบุ) ................................................................................................................................................................
6.  คุวามสามารถ้ในการอ่านแบับัที่ดสอบั 7.  คุวามสามารถ้ในการที่ำาแบับัที่ดสอบั 

 o ข้อให้จ่ัดแบับัที่ดสอบัป็กติิ  o เข้่ยนคุำาติอบัในกระดาษคุำาติอบัป็กติิได้

 o ข้อให้ข้ยายติัวอักษรในแบับัที่ดสอบัให้ใหญ่ข้ึ�น (18 พอยติ์)  o เข้่ยนคุำาติอบัลังในแบับัที่ดสอบั

 o ข้อให้บัันที่ึกเส่ยงข้้อสอบัใส่เที่ป็เส่ยง o ข้อบัันที่ึกเส่ยงคุำาติอบัลังในเที่ป็เส่ยง (ป็รนัย+อัตินัย)

  o ข้อบัันที่ึกเส่ยงเฉพาะคุำาติอบัอัตินัยลังในเที่ป็เส่ยง
 ขอแสดงควิามประสงค์เกี�ยวิกับการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำาหรับนักศึกษาพัิการระดับปริญญาต้รี ต้ามประกาศของ
สำานักงานปลัดกระทรวิงการอุดมศึกษา วิิทยาศาสต้ร์ วิิจััยและนวิัต้กรรม (สป.อวิ.) ดังนี�

 o ม่คุวามป็ระสงคุ์ข้อรับัเงินอุดหนุน  o ไม่ป็ระสงคุ์จ่ะข้อรับัเงินอุดหนุน
 ข้าพัเจั้าขอรับรองวิ่าการสมัครเป็นนักศึกษาในหลักสูต้รที�เข้าศึกษานี�เป็นป็ริญญาติร่ใบัแรกของข้าพัเจั้า และมีคุณ์สมบัต้ิ 
ครบถ้วินในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำาหรับนักศึกษาพิัการระดับปริญญาต้รี ต้ามที�ระบุไวิ้ในประกาศของสำานักงาน 
ปลัดกระทรวิงการอุดมศึกษา วิิทยาศาสต้ร์ วิิจััยและนวิัต้กรรม (สป.อวิ.) ทุกประการ และข้้อมูลัที่่�ข้้าพเจ่้าให้ไว้กับัมหาวิที่ยาลััย
สุโข้ที่ัยธรรมาธิราช้ เป็็นคุวามจ่ริงทีุ่กป็ระการ

       ลังช้่�อผู่้สมัคุร...........................................................................
                 วันที่่� .........................................................................

&

&

หมายเหตุ  * คนพิัการที�จัะสมัครเป็นนักศึกษา ให้ติ้ดต่้อที�งานบริการนักศึกษาพิัการ ฝ่ายแนะแนวิการศึกษา เพ่ั�อรับข้อสนเทศด้านการศึกษา ก่อนตั้ดสินใจัสมัคร 

  เข้าศึกษา โดยติ้ดต่้อที�โทรศัพัท์ 0 2504 7821-3 โทรสาร 0 2503 3963 หร่อ e-mail: ds.esoffice@stou.ac.th หร่ีอที� https://www.stou.ac.th 

  โป็รดศึึกษารายลัะเอ่ยดหน้า 9-10

8. แบบฟอร์มที�ผู้สมัครต้องกรอกเพิ�มเติม
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8.2   ผู่ส้มคัุรเป็็นนกัศึึกษาที่่�เป็็นผู้่ต้ิองขั้ง โป็รดกรอกแบับัฟอร์มต่ิอไป็น่�ให้คุรบัถ้้วน แลัะส่งไป็พร้อมเอกสารการสมคัุร

แบับักรอกข้้อมูลัเพิ�มเติิมสำาหรับัผู่้สมัคุรที่่�เป็็นผู่้ติ้องข้ัง

F โปรดกรอกข้อมูลในช้่องวิ่างและทำาเคร่�องหมาย 3 ลงใน o ต้ามควิามเป็นจัริงและส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคุร
1. ช่้�อผู้่สมัคุร  (คุำานำาหน้าช่้�อ-ช่้�อ-ช่้�อสกุลั) ............................................................................................................
    สาขาวิิช้าที�สมัคร......................................................................... แขนงวิิช้า/วิิช้าเอก............................................

2. ชุ้ดวิช้าท่ี่�ลังที่ะเบ่ัยนเร่ยน  ชุ้ดวิิช้าที� 1 ***** ......................................................................

    ชุ้ดวิิช้าที� 2 ***** ...................................................................... 

    ชุ้ดวิิช้าที� 3 ***** ......................................................................
3. เร่อนจ่ำา 
การดำาเนินการขออนุญาต้ต่้อกรมราช้ทัณ์ฑ์์เพ่ั�อสมัครเข้าศึกษาใน มสธ.
o ยังไม่ได้ดำาเนินการขออนุญาต้จัากกรมราช้ทัณ์ฑ์์
o อยู่ระหวิ่างดำาเนินการขออนุญาต้จัากกรมราช้ทัณ์ฑ์์
o ดำาเนินการเรียบร้อยแล้วิ และได้ส่งใบอนุญาต้จัากกรมราช้ทัณ์ฑ์์มาพัร้อมกับเอกสารการสมัคร

ผูู้้สมัครที�เป็นผูู้้ต้้องขังต้้องกรอกแบบกรอกข้อมูลข้างต้้น ส่งมาพัร้อมหนังส่ออนุญาต้ให้เข้าศึกษาได้ของ 

กรมราช้ทัณ์ฑ์์ เพั่�อเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเพัิ�มเต้ิมด้วิย

8.3 ผู่้สมัคุรที่่�ยังม่สถ้านภาพเป็็นนักศึึกษา มสธ. ป็ระสงคุ์จ่ะสมัคุรเป็็นนักศึึกษาใหม่ โป็รดกรอกแบับัฟอร์มติ่อไป็น่� 

 ให้คุรบัถ้้วน แลัะส่งไป็พร้อมเอกสารการสมัคุร
 (1) แบับัฟอร์มข้อลัาออกจ่ากสถ้านภาพนักศึึกษาเดิม สำาหรับัผู้่สมัคุรท่ี่�ยังม่สถ้านภาพเป็็นนักศึึกษา มสธ. แลัะ
ไม่ได้ลังที่ะเบ่ัยนเร่ยนในภาคุการศึึกษาท่ี่�ผ่่านมา ท่ี่�ป็ระสงค์ุจ่ะสมัคุรเป็็นนักศึึกษาใหม่

 แบับัฟอร์มข้อลัาออกจ่ากสถ้านภาพนักศึึกษาเดิม เพ่�อสมัคุรเป็็นนักศึึกษาใหม่ 
สำาหรับัผู่้สมัคุรที่่�ม่สถ้านภาพการเป็็นนักศึึกษา แลัะไม่ได้ลังที่ะเบั่ยนเร่ยนไว้ในสถ้านภาพเดิม

 F โปรดกรอกข้อมูลในช้่องวิ่างและทำาเคร่�องหมาย 3 ลงใน o ต้ามควิามเป็นจัริงและส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคุร 
ช่้�อผู้่สมัคุร (คุำานำาหน้าช่้�อ - ช่้�อ - ช่้�อสกุลั) ..............................................................................................................

เลขประจัำาตั้วิประช้าช้น *************
ขอลาออกจัากสถานภาพันักศึกษาเดิมต้ามเลขประจัำาตั้วินักศึกษา **********
เพ่ั�อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา  2565         1)  ภาคต้้น                  2)  ภาคปลาย

      ลัายม่อช่้�อผู้่สมัคุร.........................................................................
             วันท่ี่� ............เด่อน.................................พ.ศึ........................

ผูู้้สมัครที�ยังมีสถานภาพัเป็นนักศึกษา มสธ. และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนชุ้ดวิิช้าใดไวิ้ในภาคการศึกษาที�ผู้่านมา 

ที�มีควิามประสงค์จัะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ต้้องดำาเนินการลาออกจัากสถานภาพันักศึกษาเดิม โดยกรอกแบบฟอร์ม

ขอลาออกจัากสถานภาพันักศึกษาเดิมข้างต้้นและส่งมาพัร้อมเอกสารการสมัคร เน่�องจัากมหาวิิทยาลัยอนุญาต้ให้ศึกษา

ได้เพีัยงหลักสูต้รเดียวิเท่านั�น

o o

................................................................................................................................................................
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แบับัฟอร์มข้อลัาออกสำาหรับัผู่้สมัคุรที่่�เป็็นนักศึึกษา มสธ. ที่่�ม่การลังที่ะเบั่ยนเร่ยนในภาคุการศึึกษา
ก่อนภาคุที่่�ที่ำาการสมัคุร

F โปรดกรอกข้อมูลและทำาเคร่�องหมาย 3 ลงใน o ให้ถูกต้้องและครบถ้วิน ส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคุร
ช่้�อผู้่สมัคุร (คุำานำาหน้าช่้�อ - ช่้�อ - ช่้�อสกุลั) ..........................................................................................................

เลขประจัำาต้ัวิประช้าช้น *************
เลขประจัำาตั้วินักศึกษาเดิม **********สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในภาค ...../......

 ข้้าพเจ่้ายินยอมให้มหาวิที่ยาลััยถ้อนชุ้ดวิช้าท่ี่�ลังที่ะเบั่ยนเร่ยนไว้ในภาคุการศึึกษาก่อนภาคุท่ี่�สมัคุร 
ที่กุช้ดุวชิ้า  แลัะข้อย่นยันไม่เข้้าสอบัในชุ้ดวชิ้าที่่�ลังที่ะเบัย่นเร่ยนไว้ จังึขอให้มหาวิทิยาลยัขึ�นทะเบียนเป็นนกัศกึษา
ให้ต้่อไป
 
      ลัายม่อช่้�อผู้่สมัคุร.....................................................................
             วันที่่� ............เด่อน............................พ.ศึ........................

 (2) แบับัฟอร์มข้อลัาออกจ่ากสถ้านภาพนักศึึกษาเดิม สำาหรับัผู้่สมัคุรท่ี่�ม่สถ้านภาพเป็็นนักศึึกษา มสธ.  

แลัะม่การลังที่ะเบ่ัยนเร่ยนชุ้ดวิช้าไว้ในภาคุการศึึกษาก่อนภาคุท่ี่�สมัคุรเข้้าศึึกษา 

 แบบฟอร์มสำาหรับผูู้้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ของ มสธ. ท่ี่�ยังม่สถ้านภาพนักศึึกษาข้อง มสธ. แลัะได้ลังที่ะเบ่ัยน

เร่ยนไว้ในภาคุการศึึกษาก่อนภาคุท่ี่�สมัคุร หากประสงค์ให้มหาวิิทยาลัยขึ�นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้้องกรอกแบบฟอร์ม 

ขอลาออกสำาหรับผูู้้สมัครเป็นนักศึกษา มสธ. ที�มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาก่อนภาคที�สมัครข้างต้้น ส่งมาพัร้อม

เอกสารการสมคัร ทั�งนี�มหาวิิทยาลยัจัะดำาเนนิการถอนช้ดุวิิช้าทุกชุ้ดวิิช้าที�มีการลงทะเบยีนเรียนไว้ิในภาคกอ่นภาคที�สมัคร 

และไม่แจ้ังผู้ลการสอบ 

 ผู้่สมัคุรท่ี่�เป็็นนักศึึกษาแลัะอยู่ในเกณฑ์์คุาดว่าจ่ะสำาเร็จ่การศึึกษาในภาคุการศึึกษาก่อนภาคุท่ี่�สมัคุร จัะสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ต้้องได้รับอนุมัติ้การสำาเร็จัการศึกษาในสถานภาพันักศึกษาเดิม จัากสภามหาวิิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช้เรียบร้อยแล้วิเท่านั�น ดังนี�

 1) ผูู้้สมัครเป็นนักศึกษาที�อยู่ในเกณฑ์์คุาดว่าจ่ะสำาเร็จ่การศึึกษาในการสอบัไลั่ ภาคุต้ิน ปี็การศึึกษา 2564 

จ่ะสมัคุรเข้้าเป็็นนักศึึกษาใหม่ได้ในภาคุต้ิน ปี็การศึึกษา 2565

 2) ผูู้้สมัครเป็นนักศึกษาที�อยู่ในเกณฑ์์คุาดว่าจ่ะสำาเร็จ่การศึึกษาในการสอบัไล่ั ภาคุป็ลัาย ปี็การศึึกษา 2564   

จ่ะสมัคุรเข้้าเป็็นนักศึึกษาใหม่ได้ในภาคุป็ลัาย ปี็การศึึกษา 2565
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8.4 ผู้่สมัคุรเป็็นนักศึึกษาท่ี่�ใช้้วุฒิการศึึกษาระดับัมัธยมศึึกษาติอนต้ินหร่อเท่ี่ยบัเท่ี่าเป็็นหลัักฐานการสมัคุร โป็รด

     กรอกแบับัฟอร์ม มสธ.31 ให้คุรบัถ้้วน เพ่�อใช้้ในการเท่ี่ยบัป็ระสบัการณ์เท่ี่ยบัเท่ี่าระดับัมัธยมศึึกษา 

 ติอนป็ลัายแลัะส่งไป็พร้อมเอกสารการสมัคุร

โปรดกรอกขอมูลตามรายละเอียดแบบฟอรมและสงมาพรอมเอกสารการสมัคร เพื่อมหาวิทยาลัยจะใชเปนขอมูลพิจารณารับ 
ทานเขาเปนนักศึกษาเทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามคุณสมบัติการเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 

1. เลขประจ าตัวประชาชน  -  -  - 
2. วัน/เดือน/ปี เกิด  วันท่ี  เดือน    พ.ศ. 
3. ค าน าหน้าช่ือ ......................  ช่ือ .................................................................  ช่ือสกุล  ...................................................................   
4. ช่ือเต็มวุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัคร ........................................................................................................................................................ 
5. สถาบันการศึกษา .....................................................................................................  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 
6. โปรดระบุอาชีพ ลักษณะงานท่ีท า และปี พ.ศ. ท่ีเริม่ประกอบอาชีพจนถึงปัจจุบัน

(ถ้าพื้นที่การให้ข้อมูลไมเ่พียงพอสามารถใช้กระดาษเปลา่แนบเพิ่มเตมิได้)
ล ำดับ อำชีพ ลักษณะงำนท่ีท ำ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ถึง ปี พ.ศ. 

7. กรณีท่านมีใบประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาที่มีหน่วยงานออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยองค์กรวิชาชีพ
ให้ท่านระบุ พร้อมแนบส าเนาเอกสาร

    7.1 .................................................................................................................................................................................................... 
    7.2 ........................................................................................................................................................................ ............................ 
    7.3 .................................................................................................................................................................................................... 
    7.4 .................................................................................................................................................................................................... 
    7.5 .................................................................................................................................................................................................... 

  ลายมือช่ือ .......................................................... 
  ตัวบรรจง (..........................................................) 
  วันท่ี ............ เดือน ....................... พ.ศ. ..............         

มสธ.31 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส ำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษำที่ใช้วุฒิกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
หรือเทียบเท่ำ เพื่อใช้ในกำรเทียบประสบกำรณ์เทียบเท่ำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  

ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น หรือเทียบเท่ำ
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