เลขประจำ�ตัวผู้เรียน

ใบสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร ประจำ�ปี 2562

* 1 1 1 0 0 3 *

(เฉพาะเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

รูปถ่าย 1 นิ้ว

คำ�แนะนำ� ทำ�เครื่องหมาย ลงในช่องวงกลม
และกรอกข้อมูลตัวเลข/ตัวอักษรในช่องสี่เหลี่ยม
ช่องละหนึ่งตัวอักษร เช่น TRISORN ให้กรอกดังนี้ T R I S O R N
1. รุ่นที่

(โปรดติดรูปถ่าย
ภายในกรอบ
ด้วยกาวเท่านั้น)

รหัสรุ่น

2. เลขประจำ�ตัวประชาชน
3. ประเภทของผสู้ มัคร
				

3.1 ทั่วไป

3.2 พระ

3.3 ผู้พิการ

3.4 ผู้ต้องขัง

3.5 ผู้สมัครต่างประเทศ (ระบุ)...............................

3.6 ปัจจุบันเป็นนักศึกษา มสธ. เลขประจำ�ตัว

4. คำ�นำ�หน้าช ื่อ

4.1 นาย

4.2 นาง



4.3 นางสาว

4.4 ยศ/อื่น ๆ (ระบุชื่อเต็ม)....................................................................

5. ชื่อ-ช ื่อสกุล (ภาษาไทย)			
6. ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ)
7. วัน/เดือน/ปี เกิด				

			

8.
9.
10.
11.

เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
เพศ

		

8.1 ไทย			
9.1 ไทย			
10.1 พุทธ
11.1 ชาย		

วันที่

เดือน

ตัวอย่าง กรอกเป็นตัวเลขทั้งหมด

พ.ศ.

8.2 จีน
9.2 จีน
10.2 อิสลาม
11.2 หญิง
12.

1 9

0 9

2 5 2 9

8.3 อื่น ๆ ระบุ.....................................................
9.3 อื่น ๆ ระบุ.....................................................
10.3 คริสต์
10.4 อื่น ๆ ระบุ.....................................................
สถานภาพ
12.1 โสด
12.2 สมรส
12.3 หม้าย

13. อาชีพ................................................................................. 14. สำ�เร็จการศึกษาสูงสุด (ชื่อวุฒิการศึกษา)....................................................................
15. ที่อยู่ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยใช้ในการติดต่อ และส่งเอกสารต่าง ๆ ให้ผู้เรียน
		 15.1 ชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้รับฝาก (กรณีให้ผู้อื่นรับเอกสารแทน)............................................................................................................................................
		 15.2 ชื่อสถานที่ (บริษัท/ห้างร้าน หมู่บ้าน คอนโด อาคาร ฯลฯ) ระบุ...............................................................................................................................
		 15.3 เลขที่............................ 15.4 หมู่ที่............... 15.5 ตรอก/ซอย................................................ 15.6 ถนน.....................................................
		 15.7 ตำ�บล/แขวง........................ 15.8 อำ�เภอ/เขต............................ 15.9 จังหวัด.............................. 15.10 รหัสไปรษณีย์
		

15.11 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

15.12 ที่อยู่ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน

16. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ที่บ้าน/คอนโด/อพาร์ตเม้นต์
17. เบอร์ที่ทำ�งาน

ต่อ............................................................

ถึงหมายเลข (หากมีโปรดระบุ)............................................. ต่อ...........................................

18. เบอร์มอื ถือ

เครือข่าย

1. AIS

2. DTAC

3. TRUE MOVE

4. อืน่ ๆ ระบุ.....................

19. ช่องทางการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
		 19.1 E-mail address…………….…..…………................… 19.2 Facebook………………………..........…......… 19.3 Line ID…………………………................…
20. สถานที่ที่ให้มหาวิทยาลัยจัดสอบ
20.1 จัดสอบโดยใช้รหัสไปรษณีย์ที่อยู่ตามข้อ 15 เป็นเกณฑ์ในการจัดสอบของมหาวิทยาลัย
		
		

20.2 จัดสอบ ณ สนามสอบโรงเรียน.................................................................................................... จังหวัด..............................................................
ลายมือชื่อ...................................................................ผู้สมัคร
ตัวบรรจง (.............................................................................)
วันที่............. เดือน..................................... พ.ศ. 2562
โครงการสัมฤทธิบัตร ปี 2562 (เรียนด้วยตนเอง 4 เดือน)

21. ข้อมูลชุดวิชาที่ต้องการเรียน (โปรดกรอกรหัสชุดวิชาให้ถูกต้อง)
รหัสชุุดวิชา

		

ชื่อชุดวิชา

การซื้อวัสดุการศึกษา

จำ�นวนเงิน (บาท)

ชุดวิชาที่ 1

........................................................................................

ไม่สั่งซื้อวัสดุการศึกษาเนื่องจาก
เคยสมัครเรียนไว้ในรุ่นที่............

...............................

ชุดวิชาที่ 2

........................................................................................

ไม่สั่งซื้อวัสดุการศึกษาเนื่องจาก
เคยสมัครเรียนไว้ในรุ่นที่............

...............................

ชุดวิชาที่ 3

........................................................................................

ไม่สั่งซื้อวัสดุการศึกษาเนื่องจาก
เคยสมัครเรียนไว้ในรุ่นที่............

...............................

ยอดรวมที่ต้องชำ�ระเงินทั้งสิ้น

...............................

22. วิธีการชำ�ระเงินและช่องทางการสมัครเป็นนักศึกษา
		
1. ชำ�ระด้วยบริการ Pay at Post เท่านั้น และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ณ ที่ทำ�การไปรษณีย์(ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชน)		
		
2. ชำ�ระเงินที่ร้าน 7-Eleven หรือจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ติดแสตมป์ 5 บาทและใส่ตู้ไปรษณีย์ที่สะดวก

		

		

3. ชำ�ระเงินและสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัด (โปรดระบุ).....................................................

ผู้รับเงิน......................................

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน.............................. วันที่........../........../2562 จำ�นวนเงินที่ชำ�ระ......................... บาท

(.....................................)

4. ชำ�ระเงินและสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร ณ ที่ทำ�การของมหาวิทยาลัย		
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน.............................. วันที่........../........../2562 จำ�นวนเงินที่ชำ�ระ......................... บาท

ผู้รับเงิน......................................
(.....................................)

ข้อมูลประกอบการสมัคร
23. ในกรณีผู้สมัครเป็นผู้พิการ โปรดกรอกรายละเอียดต่อไปนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดสอบ
		 ลักษณะความพิการ

23.1 จักษุพิการทั้งสอง

23.2 พิการลักษณะอื่น (ระบุ)....................................................................................

		 ความสามารถในการเข้าสอบ

23.3 เข้าสอบได้ตามปกติ

23.4 ขอให้จัดสอบที่ชั้นล่าง

			

23.6 ขยายตัวอักษรในแบบทดสอบให้ใหญ่ขึ้นกว่าปกติ

23.5 ขอให้มหาวิทยาลัยอ่านข้อสอบลงเทปเสียง
23.7 อื่น ๆ (ระบุ)...............................................

24. ความต้องการเข้าร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตร
		

24.1 ต้องการ

24.2 ไม่ต้องการ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจัดส่งใบสัมฤทธิบัตรไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ หลังจากประกาศผลสอบแล้ว 60 วัน

เอกสารการสมัครเรียนที่ต้องจัดส่งให้มหาวิทยาลัย (โปรดใส่เครื่องหมาย

		
		
		
		

ลงในช่อง

)

1. ใบสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร ติดรูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว ด้วยกาวเท่านั้น
2. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำ�นวน 1 รูป พร้อมเขียนชื่อ-ชื่อสกุลด้านหลังรูปถ่าย (ใช้ในการจัดทำ�บัตรประจำ�ตัวผู้เรียน)
3. สำ�เนาทะเบียนบ้าน หน้าที่แสดงรายการเกี่ยวกับบ้าน และหน้าที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ หรือสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน
หรือสำ�เนาหนังสือพาสปอร์ต (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุอย่างใดอย่างหนึ่ง จำ�นวน 1 ฉบับ
- พระภิกษุ/สามเณรที่ยังไม่มีบัตรประจำ�ตัวประชาชนให้ใช้สำ�เนาหนังสือสุทธิพระแทนบัตรประจำ�ตัวประชาชน
- นักเรียนที่ยังไม่มีบัตรประจำ�ตัวประชาชนให้ใช้สำ�เนาสูติบัตร (ใบแจ้งเกิด)
4. สำ�เนาหนังสือสำ�คัญการเปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีคำ�นำ�หน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุลที่ปรากฏในเอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ไม่ตรงกัน) จำ�นวน 1 ฉบับ
5. กรณีผู้สมัครเป็นผู้ตัองขัง จะต้องจัดส่งหนังสืออนุญาตให้เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยจากกรมราชทัณฑ์มาพร้อมกับเอกสารการสมัคร
มหาวิทยาลัยจึงจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนให้ จำ�นวน 1 ฉบับ
6. กรณีผู้สมัครเป็นผู้พิการ ให้จัดส่งสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวคนพิการ หรือสำ�เนาสมุดประวัติประจำ�ตัวคนพิการ จำ�นวน 1 ฉบับ
โครงการสัมฤทธิบัตร ปี 2562 (เรียนด้วยตนเอง 4 เดือน)

ระเบียนประวัติผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ประจำ�ปี 2562
รุ่นที่

(โปรดระบุรุ่นที่สมัครเรียน)

รหัสรุ่น

ผู้เรียนกรอกข้อความลงในช่องว่างให้ชัดเจน
และ/หรือทำ�เครื่องหมาย
บนตัวเลือกที่ต้องการ

1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)................................................. นามสกุล..................................................
2. อายุ....................ปี
3. อาชีพในปัจจุบันของท่าน (โปรดระบุอาชีพหลัก)
		 (1)
		 (3)
		 (5)
		 (7)
		 (9)
		(11)
		(13)
		(15)
		(17)

ครู/อาจารย์
ทหาร
สถาปนิก
บุคลากรภาคราชการ/พนักงานของรัฐบาล
บุคลากรภาครัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/อาชีพอิสระ
เกษตรกร/ประมง
ผู้ต้องขัง
ไม่ประกอบอาชีพ

(2)
(4)
(6)
(8)
(10)
(12)
(14)
(16)
(18)

นักเรียน/นักศึกษา
ตำ�รวจ
บุคลากรทางการแพทย์
บุคลากรภาคเอกชน
ข้าราชการบำ�นาญ
รับจ้างทั่วไป
พระภิกษุ/นักบวช
แม่บ้าน
อื่น ๆ ระบุ.......................................................

4. วุฒิการศึกษาสูงสุดของท่านก่อนเข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตร

		 (1)
		 (2)
		 (3)
		 (4)
		 (5)
		 (6)
		 (7)
		 (8)
		 (9)

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.6 เดิม ม.3 หรือ ม.ศ.3)
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ม.6 หรือ ม.ศ.5)
อาชีวศึกษา (ปวช. ฯลฯ)
ประกาศนียบัตร
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ปวส., ปวท., ป.กศ.สูง ฯลฯ)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

5. ขณะนี้ท่านเป็นนักศึกษาหลักสูตรใดของ มสธ.

		 (1) สัมฤทธิบัตร
		 (3) ปริญญาโท

(2) ปริญญาตรี
(4) ไม่ได้เป็น

6. ขณะนี้ท่านกำ�ลังศึกษาอยู่ในระดับใดนอกเหนือจากการเรียนกับ มสธ.

		 (1)
		 (2)
		 (3)
		 (4)
		 (5)
		 (6)
		 (7)
		 (8)

ประถมศึกษา					
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช./ปวท./ปวส./ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ได้ศึกษา

โครงการสัมฤทธิบัตร ปี 2562 (เรียนด้วยตนเอง 4 เดือน)

สำ�หรับเจ้าหน้าที่
1 2
3 4

5

6

7

ผู้เรียนกรอกข้อความลงในช่องว่างให้ชัดเจน
และ/หรือทำ�เครื่องหมาย
บนตัวเลือกที่ต้องการ

7. ท่านสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรในรุ่นนี้เป็นครั้งที่เท่าไร
		 (1) ครั้งแรก
		 (4) 7-10 ครั้ง

(2) 2-3 ครั้ง
(5) 11 ครั้งขึ้นไป

(3) 4-6 ครั้ง

8. ท่านทราบข่าวการสมัครเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรจากที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

		 (1)
		 (3)
		 (5)
		 (7)
		 (9)
		(11)
		(13)
		(15)
		(17)
		(19)

ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
(2) โปสเตอร์/แผ่นปลิว/แผ่นพับ
ข่าว มสธ.
(4) เอกสารการสมัครจาก มสธ.
หน่วยงานต้นสังกัด
(6) หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/วารสาร
เคยสมัครเรียนมาแล้ว
(8) วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์
(10) มาติดต่อกับ มสธ. ด้วยตนเอง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์บริการการศึกษา มสธ. (12) ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัด.........................
ที่ทำ�การกำ�นัน/ผู้ใหญ่บ้าน
(14) มุมสัมฤทธิบัตร หรือมุมเรียนล่วงหน้า
ห้องสมุด “มุม มสธ.”
(16) ชมรมนักศึกษา มสธ. /ชมรมบัณฑิต มสธ.
คำ�แนะนำ�ของผู้อื่น
(18) บุคลากรของ มสธ.
Internet Website ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th

9. เหตุผลการสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

		 (1)
		 (2)
		 (3)
		 (4)
		 (5)
		 (6)
		 (7)
		 (8)
		 (9)
		(10)
		(11)

โอนเข้าหลักสูตรการศึกษาของ มสธ.
โอนเข้าหลักสูตรการศึกษาสถาบันอื่น
ต้องการทดสอบการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล
ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเรียน
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
นำ�ไปใช้ประโยชน์ในอาชีพ/ชีวิตประจำ�วัน
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เป็นความต้องการของหน่วยงาน
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง มสธ. กับหน่วยงาน
ต้องการใบสัมฤทธิบัตร
ต้องการเข้าโครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า

10. ท่านมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสทางการศึกษา
ของโครงการสัมฤทธิบัตรในระดับใด
(1) มากที่สุด

(2) มาก

(3) ปานกลาง

(4) น้อย

สำ�หรับเจ้าหน้าที่
8

9 - 17
18 - 27

28 - 32
33 - 38

39

(5) น้อยที่สุด

11. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ......................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

ส�ำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เมื่อกรอกเสร็จแล้ว โปรดส่งคืนพร้อมใบสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร
โครงการสัมฤทธิบัตร ปี 2562 (เรียนด้วยตนเอง 4 เดือน)

