
 
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาใหม ่ระดับปริญญาโท 

 ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
 

ส ำหรับนักศึกษำที่ได้รับ SMS แจ้งผลกำรคัดเลือกก่อน 20/6/2563 โปรดลงทะเบียนเรียนโดยด่วน และ  
ส ำหรับนักศึกษำที่ได้รับ SMS แจ้งผลกำรคัดเลือกหลัง 20/6/2563  โปรดลงทะเบียนเรียนภำยใน 20 กรกฏำคม 2563 และ 
ส ำหรับนักศึกษำที่ได้รับ SMS แจ้งผลกำรคัดเลือกหลัง 13/7/2563  โปรดลงทะเบียนเรียนภำยใน 25 กรกฏำคม 2563 และ 
ส ำหรับนักศึกษำที่ได้รับ SMS แจ้งผลกำรคัดเลือกหลัง 20/7/2563  โปรดลงทะเบียนเรียนภำยใน 31 กรกฏำคม 2563 และ 

ส ำหรับนักศึกษำที่ได้รับ SMS แจ้งผลกำรคัดเลือกหลัง 31/7/2563  โปรดลงทะเบียนเรียนหลงัทรำบผลโดยด่วน 
หำกมีเหตุขัดข้องใดๆ กรุณำติดต่อ 025047560-4 เพื่อพิจำรณำรำยกรณี 

 
นักศึกษำมีสิทธลิงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 2 ชุดวชิำต่อภำคกำรศึกษำ  หำกนักศึกษำท่ีขอเทียบโอน/เทียบงำนรำยวิชำให้ยื่นค ำร้อง  
โดยยังไม่ต้องลงทะเบียนเรียน จนกว่ำจะทรำบผลกำรเทียบโอน 

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน สรุปจ ำนวนเงินค่ำลงทะเบียนเรียนและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่ 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(ช าระครั้งเดยีว) 

ค่ารรมเนียมเพื่อ
พัฒนา

สื่อการศึกษาฯ 
(ช าระครั้งเดยีว) 

ค่าบ ารุง
การศึกษา 

ค่าบ ารุง
ห้องสมุด 

ค่าลงทะเบยีน
เรียนชุดวชิา 

ค่าวัสดุ
การศึกษา 

รวม 
(บาท) 

กรณีลงทะเบียนเรียนพร้อมกัน 2 ชุดวิชา 
2,000 1,000 1,000 1,000 9,000+9,000 1,500+1,500 26,000 

รวม 26,000 
กรณีลงทะเบียนเรียนคร้ังแรก 1 ชุดวิชา 

2,000 1,000 1,000 1,000 9,000 1,500 15,500 
รวม 15,500 

กรณีลงทะเบียนเพ่ิมชุดวิชา  
- - - - 9,000 1,500 10,500 

รวม 10,500 

ส าหรับนักศึกษาเก่าที่ขอเทียบโอนชุดวิชาจากหลักสูตรเดิม หรือนักศึกษาที่จะขอเทียบงานรายวิชาจากสถาบันอ่ืน  
- กำรเทียบโอนชดุวิชำส ำหรับนกัศึกษำที่เคยศึกษำระดับป.โท ของ มสธ. ใช้แบบฟอร์ม มสธ บ.19  
   Fax ค ำร้อง+หลักฐำนกำรช ำระเงิน พร้อมเอกสำรแนบทั้งหมดไปยัง 025033675   
- กำรเทียบงำนรำยวชิำจำกสถำบันอุดมกำรศึกษำอ่ืน ใช้แบบฟอร์ม มสธ บ.32  
  ส่งค ำร้องพร้อมเอกสำรแนบทัง้หมดไปยังสำขำวิชำ ตำมที่อยู่ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
ดำวนโ์หลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters เลือก แบบฟอร์มลงทะเบียน/ค ำร้อง   
**** นักศึกษำท่ีขอเทียบโอน/เทียบงำนรำยวิชำ ให้ยื่นค ำร้องหลังทรำบผลไปยังสำขำวิชำทันที  โดยยังไม่ต้องลงทะเบียน
เรียน จนกว่ำจะทรำบผลกำรเทียบโอน โดยจะม ีSMS แจ้งจำกมหำวิทยำลัย 

สำขำวชิำ........................................................... 
อำคำรวิชำกำร 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

ต ำบลบำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
(ขอเทียบงำนรำยวิชำระดับปริญญำโทจำกสถำบันอื่น) 

 

ส ำนักบัณฑิตศึกษำ ฝ่ำยทะเบียนและวัดผล 
อำคำรวิชำกำร 3 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

ต ำบลบำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
(นักศึกษำเกำ่สมัครใหม่ ขอเทียบโอนชุดวิชำ) 

 

http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters


ชุดวิชาส าหรับนักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียน 
 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (02 504 8516) 
13721  กำรจัดกำรขั้นสูงส ำหรับองค์กำรสำรสนเทศ 
13723  กำรจัดโครงสร้ำงสำรสนเทศและกำรค้นคืน 

 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (02 504 8400) 
แขนงวิชาการบูรณาการการสื่อสาร 
15714 ทฤษฎีกำรสื่อสำร 
15715 กำรวิจัยกำรสื่อสำร 

แขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร 
16714 ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริหำรกจิกำรสื่อสำร 
16715 กำรวิจัยกำรบริหำรกิจกำรสื่อสำร 

แขนงวิชานวัตรกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
17706 ทฤษฎีกำรสื่อสำรทำงกำรเมืองและกำรปกครองท้องถิ่น 
17707 กำรวิจัยกำรสื่อสำรทำงกำรเมืองและกำรปกครองท้องถิ่น 

 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (02 504 8505) 
วิชาเอกปฐมวัย     
21701  กำรวิจยัหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน 
22740  หลักกำรและแนวคิดทำงกำรปฐมวัยศึกษำ 

วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ   
21701 กำรวจิัยหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน 
22745 สัมมนำหลักสูตรและกำรสอน   
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 
21701  กำรวิจยัหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน 
29703  สำรัตถะ วิทยวธิีและธรรมชำตขิองวิทยำศำสตร์ 
แขนงวิชาบริหารการศึกษา 
23720   ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในกำรบริหำรกำรศึกษำ 
23721   กำรวจิัยกำรบริหำรกำรศึกษำ 

แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
24731 กำรวิจัยทำงกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
24732 ทฤษฎีกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ และกำรประเมินโครงกำร 
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวิทยา 
25711  แนวคิดทำงกำรแนะแนวและทฤษฏีกำรปรึกษำเชิงจิตวิทยำ 
25712  กำรวิจยัทำงกำรแนะแนวและกำรปรึกษำเชิงจิตวิทยำ 

วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในกำรบรหิำรกำรศึกษำ 
26707 ปรัชญำและหลักกำรกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
27702   กำรวจิัยเทคโนโลยแีละสื่อสำรกำรศึกษำ 
27703   กำรจัดระบบทำงกำรศึกษำ 

 
 



 

ชุดวิชาส าหรับนักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียน 

 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (02 504 8182) 
กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป/กลุม่วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์/กลุ่มวิชาการจัดการการทอ่งเที่ยวและขนส่งทางอากาศ 
32748 กำรวจิัยธุรกิจและกำรจัดกำรด ำเนินงำน 
32741 เศรษฐศำสตร์เพื่อกำรจัดกำรและกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ 
32735 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์และกำรจัดกำรกำรด ำเนินงำน 
32736 กำรวิจัยธุรกิจและกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ     
แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ  วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร ์
33711  แนวคิด ทฤษฎ ีและหลักกำรรัฐประศำสนศำสตร์ 
33732 กำรบริหำรองค์กำรและกำรจัดกำรภำครัฐ 

 
สาขาวิชานิติศาสตร์ (02 504 8362) 
40701 กฎหมำยแพ่ง ลักษณะสัญญำ ลกัษณะละเมิด และลกัษณะหุ้นส่วนบริษทัชั้นสูง 
40702 ระเบียบวิธวีิจัยและกำรวิจยัทำงนิติศำสตร์ และกฎหมำยเปรียบเทียบชัน้สูง 

 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (02 504 8037) 
แขนงวิชาสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
89701 นโยบำยและระบบสุขภำพ ภำวะผู้น ำ แนวคิด ทฤษฏีและบทบำทของพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน 
51707 กำรวจิัยทำงกำรพยำบำล สถิติ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

แขนงวิชาสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 
51714 สถิติ วจิัย เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ นวัตกรรมทำงกำรพยำบำล    
51718 นโยบำย ระบบสุขภำพ ภำวะผูน ำและกำรบริกำรพยำบำล      

 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (02 504 8034) 
กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข 
50704 วิทยำกำรระบำดประยุกต์กบักำรพัฒนำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 
53710 กำรบริหำรจัดกำรเพือ่กำรพัฒนำระบบสุขภำพ 

กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล 
50704 วิทยำกำรระบำดประยุกต์กบักำรพัฒนำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 
58708 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ในกำรบรหิำรโรงพยำบำล 

วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 
59713 ระบบและเครื่องมือในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรม 
59714 กำรควบคุมและจัดกำรคุณภำพน้ ำและน้ ำเสียในโรงงำนอุตสำหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 



 

ชุดวิชาส าหรับนักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียน 

 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (025048197)  
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ 
60721 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์ขั้นสูง 

และเลือกอีก 1 ชุดวิชำ จำกชุดวิชำดังต่อไปนี้  
(หำกไม่แน่ใจว่ำจะเลือกชุดใดให้ปรึกษำท่ีสำขำวิชำ (025048197) และสำมำรถมำลงทะเบียนเพิ่มได้ในวันปฐมนิเทศ) 
60723 เศรษฐศำสตร์เกษตร และเศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
60726 เศรษฐศำสตร์กำรเงินและกำรจัดกำรทำงกำรเงิน 
60727 เศรษฐศำสตร์ภำครัฐและนโยบำยสำธำรณะ 
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
60721 ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์ขั้นสูง 
60730 เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำรและกำรประยุกต์ 

 
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (025048041) 
71701 กำรจัดกำรควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยทำงอำหำร 
71703 อำหำรและโภชนำกำรเพื่อสุขภำพ 

 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (025048358 ) 
วิชาเอกการเมืองการปกครอง 
81711 กำรเมืองกำรปกครองไทย 
81712 แนวคิดทำงกำรเมืองและสังคม 

วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น 
82713 สัมมนำประเด็นปัญหำกำรเมืองกำรปกครองท้องถิ่น 
82714 หลักและแนวทำงกำรวิเครำะหก์ำรเมืองท้องถิ่น 
 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  
วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร 025048142 
91720 กำรส่งเสริมกำรเกษตรเพื่อกำรพัฒนำ 
91727 กำรบริหำรและกำรสื่อสำรเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร 

แขนงวิชาสหกรณ์ 025048046 
92711  กำรบริหำรธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ 
92712  กำรบัญชีและกำรเงินสหกรณ์เพื่อกำรบริหำร 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร 025048142   
(หำกไม่มั่นใจวำ่ต้องลงทะเบียน 95710 หรือ 95729 ให้โทรสอบถำม สำขำวิชำ025048142 หรือมำลงเพิ่มเติมในวันปฐมนิเทศ) 

ส ำหรับผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร 

95709 หลักกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร 
95710 วิธีวิจยัทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร 

ส ำหรับผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำอื่น 
95709 หลักกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร 
95729 ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนกำรเกษตร 

 



ชุดวิชาส าหรับนักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียน 

 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (02 504 8192) 
แขนงวิชาอุตสาหกรรม 
97700 กำรจัดกำรและพัฒนำระบบกำรผลิตอุตสำหกรรม  

เลือก 1 ชุดวิชำจำกชุดต่อไปนี้ (หำกไม่แน่ใจว่ำจะเลือกชุดใดให้ปรึกษำที่สำขำวิชำ (025048192) และสำมำรถมำลงทะเบียนเพิ่มได้ในวันปฐมนิเทศ) 
97703 ระบบกำรผลิตบรรจุภัณฑ์อยำ่งยั่งยืน 
97704 เทคโนโลยีและระบบคุณภำพทำงอุตสำหกรรมอำหำร 
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
99708 ระเบียบวิธวีิจัยและเครื่องมือในกำรพัฒนำระบบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
99709 ธุรกิจดจิิทัลและกำรประยกุต ์

 
 
 
 
 
 

ช่องทางการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 

1. มสธ. อาคารบริการ 1 ชั้น 1 ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร 
2. ระบบ pay at post บริษัทไปรษณีย์ไทย 
3. Counter ธนาคารกรุงศรี/ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารไทยพาณิชย์/ธนาคารธนชาต 
4. Application ธนาคาร   กรุงศรี(App KMA) /กรุงไทย(App กรุงไทย NEXT) /ไทยพาณิชย์(App SCB EASY) 
   รายละเอียดดังหน้าถัดไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษำสำมำรถตรวจสอบผลกำรลงทะเบียนเรียนได้ในวันปฐมนเิทศ  
ให้น ำหลักฐำนกำรช ำระเงินมำด้วยเพื่อติดต่อรับหนังสือในวันดังกลำ่ว 

 

ชุดวิชาส าหรับ
นักศึกษาใหม่

การลงทะเบียนผ่าน
counterธนาคาร

การลงทะเบียนผ่าน
counterไปรษณีย์

การลงทะเบียนผ่าน
App KTB-Next

การลงทะเบียนผ่าน
App SCB-Easy

การลงทะเบียนผ่าน
AppKrungsri KMA

การระบุรหัสอ้างอิง
ท่ีช าระผ่าน App



 
 

 
 
 
 

บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เลขที่ 189-0-01600-0                                            บมจ. ธนำคำรกรุงไทย Comp Code 80465                                              

 บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์เลขที่ 328-3-02279-8 (Bill Payment) (10.-/10-)                   บมจ. ธนำคำรธนชำต Comp Code D110/Service Code 4331     

เพื่อเข้ำบัญช ีมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช    สำขำผู้รับฝำก                  วันที่         ชื่อนักศึกษำ                       
                             

**รับช ำระเฉพำะเงินสด** 
รำยกำร จ ำนวนเงิน 

1.ค่ำลงทะเบียน  
2.ค่ำวัสดุกำรศึกษำ (ชุดวิชำละ 1,500 บำท)  

      3.ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ (1,000 บำท )  
4.ค่ำบ ำรุงห้องสมุด (1,000 บำท)  
5.ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ (2,000 บำท )  
6.ค่ำธรรมเนียมเพื่อพัฒนำสื่อกำรศึกษำ 
ตลอดหลักสูตร (1,000 บำท) 

 

      7.ลำพักกำรศึกษำ ( 500 บำท )  
รวม (บาท)  

 ตัวอักษร  
 

 

        

 

 

      

 

 

 

 
เพื่อเข้ำบัญช ีมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช    สำขำผู้รับฝำก                  วันที่         ชื่อนักศึกษำ                 

**รับช ำระเฉพำะเงินสด** 
รำยกำร จ ำนวนเงิน 

1.ค่ำลงทะเบียน  
2.ค่ำวัสดุกำรศึกษำ (ชุดวิชำละ 1,500 บำท)  

      3.ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ (1,000 บำท )  
4.ค่ำบ ำรุงห้องสมุด (1,000 บำท)  
5.ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ (2,000 บำท )  
6.ค่ำธรรมเนียมเพื่อพัฒนำสื่อกำรศึกษำ 
ตลอดหลักสูตร (1,000 บำท) 

 

      7.ลำพักกำรศึกษำ ( 500 บำท )  
รวม (บาท)  

 
 ตัวอักษร  

 

 

 
 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร 
 

 

            ชุดวิชำที่ 1           วัสด ุ     ขัน้ วพ./ดพ.            ชุดวิชำที่ 2            วัสดุ   ขัน้ วพ./ดพ. 

(Ref.No 1) 
 

□□□□□□□□□□  □□  □□ □   

 

□□□□□ □  □□   □□□□□ □ □□  
 (Ref.No 2) 

) 

(Ref.No 1) 

(Ref.No 2) 

0    2         6    2      1 

                                1         -    -                                                      -     - 

□□□□□□□□□□  □□  □□ □   

 

□□□□□ □  □□   □□□□□ □ □□  
 

**  ช ำระเงินได้ทกุสำขำทั่วประเทศ **ค่ำธรรมเนียมธนำคำรครั้งละ  10  บำท 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร 
 

 ชื่อผู้น ำฝำก …………………………………………………….เบอร์โทรศัพท์.............................. 

      ชดุวิชำที่ 1           วัสด ุ    ขั้น วพ./ดพ.            ชุดวิชำที่ 2            วัสดุ   ขัน้ วพ./ดพ. 
                                    1          0    0                                           1      0    0 

ป.โท หากลงทะเบียนเรียน 2 ชุดวิชา จ านวนที่ตอ้งช าระคือ 26,000 บ. หากลงทะเบียนเรียน 1 ชุดวิชาจ านวนเงินที่ต้องช าระคอื 15,500 บาท 

**  ช ำระเงินได้ทกุสำขำทั่วประเทศ **ค่ำธรรมเนียมธนำคำรครั้งละ  10  บำท 

ส่วนนี้ส าหรับนักศึกษา ป.เอก/ป.โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิตบัณฑิต 

ส ำหรับธนำคำร    โปรดเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจำกผู้ช ำระเงิน 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน/ลาพักการศึกษาผ่านธนาคาร  (ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  ป.โท) 

กรุณาเก็บหลักฐานการช าระเงินเพื่อยันยันการลงทะเบียนเรียนและใช้รับหนังสือในวันปฐมนิเทศไม่ต้องส่งไปท่ีมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

ชื่อผู้น ำฝำก …………………………………………………….เบอร์โทรศัพท์.............................. 

(Ref.No 1) 

         รหัสนักศกึษำ                                 ประเภท           ปี         ภำค      
                                                                 0    2          6    3       1 
 

      ชดุวิชำที่ 1               วัสดุ   ขัน้ วพ./ดพ.            ชุดวิชำที ่2            วัสดุ  ขั้น วพ./ดพ. 
                                    1          0    0                                          1      0    0 

(Ref.No 1) 

         รหัสนักศกึษำ                                 ประเภท           ปี         ภำค      
                                                           0    2          6    3       1 
 



 
 
 

 

 1. รหัสประจ าตัวนักศึกษา 10 หลัก   
 2. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  รายการ และกรอกรหัสชุดวิชาที่ต้องการด าเนินการ 

 

 บ.2 ลงทะเบียนเรยีน              บ.3 ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชำ                      
 กรุณำกรอก    (รหัสชุดวิชำ  / ลงทะเบียนครั้งที่  / กำรซ้ือวัสดุกำรศึกษำ)        
 ชุดวิชำท่ี 1 ……………….../ 1 / 1  
  ชุดวิชำท่ี 2 ……………...../ 1 / 1   

 ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ  1,000 บำท    (ช ำระทุกภำคกำรศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียน) 
 ค่ำบ ำรุงห้องสมุด   1,000 บำท    (ช ำระทุกภำคกำรศึกษำที่ลงทะเบียนเรียน) 
 ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ  2,000 บำท    (ช ำระครั้งเดียวเมื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่) 
 ค่ำธรรมเนียมพัฒนำสื่อตลอดหลักสตูร  1,000 บำท    (ช ำระครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่) 
 ค่ำปรับลงทะเบยีนเรยีนล่ำช้ำ.....................บำท 
 

 

 บ.6 ลำพักกำรศึกษำ 3,500 บำท  
      (ค่ำลำพัก 500 บ. ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 2,000 บ. และ ค่ำธรรมเนียมพฒันำสื่อตลอดหลักสูตร 1,000 บ.) 

 

3. ปีการศึกษา/ภาค  2563/ 1             
4. ชื่อ-สกุล นักศึกษา....................................................................................................... 
5. จ านวนเงินที่ต้องช าระ(ยอดรวมจ านวนเงินทั้งหมด).............................................บาท 

     
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
           ค ำชี้แจงกำรลงทะเบียนผ่ำนระบบ Pay at Post 

                 ชุดวิชำท่ีลงทะเบียน   ให้กรอกรหัสชุดวิชำ จ ำนวน 5 หลัก  
                 ครั้งท่ีลงทะเบียน  ระบุเป็นเลข  1 หมำยถึง ลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรก 
                 กำรซ้ือวัสดุกำรศึกษำ  ระบุเป็นเลข 1 หมำยถึง สั่งซ้ือวัสดุกำรศึกษำ กำรลงทะเบียนครั้งแรกของชุดวิชำน้ันๆ ต้องสั่งซ้ือวัสดุกำรศึกษำทุกครั้ง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  ผ่านไปรษณีย์  Pay at Post โปรแกรมท าการ 475 
ส าหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

 

นักศึกษำต้องด ำเนินกำรขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษำใหม่ และลงทะเบยีนเรียน ภำคที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562   
ภำยในก ำหนดและจดัเก็บหลักฐำนกำรช ำระเงินหรือส ำเนำกำรช ำระเงินไว้เป็นหลักฐำนในกำรตรวจสอบตลอดภำคกำรศึกษำ  

ไม่ต้องส่งไปท่ีมหำวิทยำลัย แต่ให้ถือมำในวันปฐมนิเทศ เพื่อใช้รับหนังสือเรียน 
 

นักศึกษำสำมำรถตรวจสอบผลกำรลงทะเบียนเรียนได้ในวันปฐมนเิทศ  
ให้น ำหลักฐำนกำรช ำระเงินมำด้วยเพื่อติดต่อรับหนังสือในวันดังกลำ่ว 

ป.โท หากลงทะเบียนเรียน 2 ชุดวิชา จ านวนที่ตอ้งช าระคือ 26,000 บ. หากลงทะเบียนเรียน 1 ชุดวิชาจ านวนเงินที่ต้องช าระคอื 15,500 บาท 



 
การลงทะเบียนเรียน/ลาพัก ผ่าน Application กรุงไทย NEXT 

 

           
1. เลือกเมนูจ่ายเงิน 
2. เลือกหมวดหมู่ 
3. กรอก 80465 เพื่อค้นหา (ต้องค้นจากรหัสกิจกรรมนี้เท่านั้น ห้ามช าระผ่าน รหัสอื่น เนื่องจากข้อมูลจะไม่สง่ไปยังฝา่ยทะเบยีนและ
วัดผลบณัฑิตศึกษา) 
4. เลือกรายการที่แสดงจากการค้นด้วยรหัส(Comp code) 80465 
5. กรอกข้อมูล โดยอ้างอิงจากแบบฟอร์มและค าชี้แจงการลงทะเบียนเรียน/ลาพักการศึกษาผา่นธนาคาร  
รหัสอ้างอิงช่องที่ 1 คือ Ref.No 1   รหัสอ้างอิงช่องที่ 2 คือ Ref.No 2 ดังตัวอย่างการระบุรหัสอ้างอิงในหน้าถัดไป 
(จ านวนหลักท่ีแสดงบนแอพพลิเคชันของธนาคารไม่ต้องสนใจ ให้กรอกตามข้อมูลจริงที่ต้องกรอกแต่หา้มเกิน 18 หลัก หากจ านวนชุดวิชา
มากกว่า 18 หลักให้ด าเนินการแบง่ช าระเงิน 2 ครั้ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

ภาพน้ีคือตัวอย่าง 
กรุณาระบุรหัสนักศึกษาและ 
ชุดวชิาและจ านวนเงินให้ถูกต้องดงั 
ตัวอย่างการระบุรหสัอ้างอิง ในหน้าถดัไป  
 



 

การลงทะเบียนเรียน/ลาพัก ผ่าน Application ไทยพาณิชย์ SCB EASY 
 

 
 

1. เลือกเมนูธุรกรรมของฉัน 
2. เลือกเมนูจ่ายบลิ 

3. กรอกเลขบัญชี 3283022798 เพื่อค้นหา (ต้องค้นจากเลขบัญชนีี้เท่านัน้ ห้ามช าระผ่าน บญัชีอ่ืน เนื่องจากข้อมูลจะไม่ส่งไปยัง
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบณัฑิตศกึษา) 
4. กรอกข้อมูล โดยอ้างอิงจากแบบฟอร์มและค าชี้แจงการลงทะเบียนเรียน/ลาพักการศึกษาผา่นธนาคาร  
รหัสอ้างอิงช่องที่ 1 คือ Ref.No 1   รหัสอ้างอิงช่องที่ 2 คือ Ref.No 2 ดังตัวอย่างการระบุรหัสอ้างอิงในหน้าถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกเลขบัญชี 3283022798 เพื่อค้นหา 

เลือกเมนูธุรกรรมของฉัน 
เลือกเมนูจ่ายบิล 

กรุณาระบุรหัสนักศึกษาและ 
ชุดวชิาและจ านวนเงินให้ถูกต้องดงั 
ตัวอย่างการระบุรหสัอ้างอิง ในหน้า
ถัดไป  
 



การลงทะเบียนเรียน/ลาพัก ผ่าน Application กรุงศรี KMA 
 

 
1. เลือกเมนูจ่ายบลิ 
2. เลือกบัญชีของนักศึกษาที่จะใช้ช าระเงนิ 
3. กรอก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อค้นหา เลือกบัญชี 189-0-01600-0 เท่านั้น (ห้ามช าระผ่าน บัญชีอ่ืน เนื่องจากข้อมูลจะไมส่่งไปยัง
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบณัฑิตศกึษา) 
4. กรอกข้อมูล โดยอ้างอิงจากแบบฟอร์มและค าชี้แจงการลงทะเบียนเรียน/ลาพักการศึกษาผา่นธนาคาร  
รหัสอ้างอิงช่องที่ 1 คือ Ref.No 1   รหัสอ้างอิงช่องที่ 2 คือ Ref.No 2 ดังตัวอย่างการระบุรหัสอ้างอิงในหน้าต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาระบุรหัสนักศึกษาและ 
ชุดวชิาและจ านวนเงินให้ถูกต้องดงั 
ตัวอย่างการระบุรหสัอ้างอิง ในหน้า
ถัดไป  
 



 

ตัวอย่างการระบุรหัสอ้างอิงในการช าระผ่าน Application ธนาคาร 
กรุงไทย NEXT / ไทยพาณิชย์ SCB EASY/ กรุงศรี KMA 

 
หากประสงค์ลงทะเบียนเรียนตามรูปในแบบฟอร์ม นักศึกษาตอ้งกรอกรหัสอ้างอิงตามรูป 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

ค ำช้ีแจงการลงทะเบียนเรียน/ลาพักการศึกษาผ่านธนาคาร 
ประเภทกิจกรรม   
02 = ลงทะเบียนเรียน ,  03 = เพิ่มชุดวิชา,   
ปีการศึกษา เช่น  2563 ให้ใส่ 63  
ภาคการศึกษา  ระบุเลข 1 =  ภาคการศึกษาท่ี  1,  ระบุเลข  2 = ภาคการศึกษาท่ี  2,   ระบุเลข  3 = ภาคการศึกษาพิเศษ 
วัสด ุคือความต้องการ  1 = ซ้ือ , 2 = ไม่ซ้ือ    ขั้น วพ/ดพ. = 01,02,03 หรือ 04 หากไม่ใช่ชุดวิทยานิพนธ์ ให้กรอกเลข 00 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช าระผ่าน counter ธนาคาร 

ช าระผ่าน กรุงไทยNEXT/ SCB EASY/KMA 

ช่ือผู้ช ำระเงินจะแสดงตำมชื่อบัญชีที่ติดตั้ง Application 
นักศึกษำหลำยท่ำนอำจจะใช้บัญชีผู้อื่นในกำรลงทะเบยีนเรยีน 

ฝ่ำยทะเบยีนจะยึดจำกรหัสนักศึกษำท่ีระบุในรหสัอ้ำงอิง 1 
ดังนั้นกำรระบรุหสัอ้ำงอิงส ำคัญมำก  

โปรดตรวจทำนให้ถูกต้องก่อนยืนยันช ำระเงิน 

(จ านวนหลกัที่แสดงบนแอพพลิเคชันของธนาคารไม่ต้องสนใจ  
ให้กรอกตามขอ้มูลจริงที่ต้องกรอกแตห่า้มเกิน 18 หลัก 
 หากจ านวนชุดวิชามากกวา่ 18 หลกัใหด้ าเนินการแบ่งช าระเงิน 2 คร้ัง) 
ภาพน้ีคือตัวอย่าง กรณุาเปลี่ยนรหัสนกัศึกษา/ประเภท/ปี/ภาค 
ชุดวชิาและจ านวนเงินให้ถูกต้อง  

263700000102631 

7000110070002100 

รหัสอ้ำงอิง1/ref1 

รหัสอ้ำงอิง2/ref2 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
**รูปถ่ายต้องเป็นชุดสุภาพและไม่สวมครุย 

 
 

ที่อยู ่ 
ฝ่ำยทะเบียนและวัดผลบณัฑิตศกึษำ (ท ำบัตรนักศึกษำใหม)่ 
ส ำนักบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช 
ต ำบลบำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
 

   ใบลายมือชื่อท าบัตรนักศึกษา 

1.                   2. 
                 เลขประจ าตัวนักศึกษา                   
 
3. สาขาวิชา ………………………………………………….………...… 
แขนงวิชา …………...………………. วิชาเอก …………………………. 
4. กรอกค าน าหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกุล ( ตัวบรรจง ) 

 นาย นาง  นางสาว  ยศ/อ่ืนๆ (ระบุ ) .....................................…….…… 
      ชื่อ – ชื่อสกุล ( ไทย )  …………………………………….……..…………………….….………... 
                 ( อังกฤษ )  ……………………………………..……………………..……………...…… 
5. เบอร์โทรศัพท์............................................................................................................. 
6. กรอกเลขประจ าตัวประชาชน 

            
 
7. ลงลายมือชื่อในกรอบด้านลา่งนี้ 
 
 
 
                                    ( โปรดอย่าเกินกรอบที่ก าหนด ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ติดรูปถ่ายส ี
ขนาด 2 นิ้ว 

แบบฟอร์มท ำบัตรนักศึกษำ กรอกใบลำยมือช่ือ พร้อมส่งรูปถ่ำยสี 2 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป   
ภาพถ่ายต้องไม่สวมครุยปริญญาของทุกสถาบันการศึกษา และไมใ่ช้ภาพสแกน 

 

 ข้ำพเจ้ำไดด้ ำเนินกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่ และลงทะเบียนเรียนแล้ว  ในวันท่ี ....................................... 
ผ่ำนช่องทำง  pay@post     
                 ธนำคำร.................................     
                 ศูนย์วิทยพัฒนำ......................    
                 มสธ     
(มหำวิทยำลัยจะจัดท ำบัตรใหเ้ฉพำะท่ำนท่ีลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วเท่ำน้ัน) 
                 ยังไม่ลงทะเบียนเรียน เนื่องจำกเป็นนักศึกษำรอกำรเทียบโอน 



 
 
ข้อมูลส าหรับติดต่อสาขาวิชา 
 
1.ศิลปศำสตร์ (025048516-7) 
2.นิเทศศำสตร์ (025048400) 
3.ศึกษำศำสตร์ (025048505-6) 
4.วิทยำกำรจัดกำร (025048182-6) 
5.นิติศำสตร์ (025048362) 
6.วิทยำศำสตร์สุขภำพ (025048032-3) 
7.พยำบำลศำสตร์ (02504 8037) 
8.เศรษฐศำสตร์ (025048197-8) 
9.มนุษยนิเวศศำสตร์ (025048041-2)  
10.รัฐศำสตร์ (025048356-9) 
11.เกษตรศำสตร์และสหกรณ์ (025048142) 
12.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (025048192) 
 

 
 

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา : 02 504 7560 -4 
Website  :  www.stou.ac.th > บริการนักศึกษา > บัณฑิตศึกษา > ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
Facebook : ส านักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 
 
 

ชุดวิชาส าหรับ
นักศึกษาใหม่

การลงทะเบียนผ่าน
counterธนาคาร

การลงทะเบียนผ่าน
counterไปรษณีย์

การลงทะเบียนผ่าน
App KTB-Next

การลงทะเบียนผ่าน
App SCB-Easy

การลงทะเบียนผ่าน
AppKrungsri KMA

การระบุรหัสอ้างอิง
ท่ีช าระผ่าน App

http://www.stou.ac.th/

