
 
 
 

แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาใหม ่ระดับปริญญาโท 
ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

        นักศึกษามีสิทธลิงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 2 ชุดวิชาต่อภาคการศึกษา  กรุณาลงทะเบียนเรียนภายใน 31 มกราคม 2566  
หากนักศึกษาท่ีขอเทียบโอน/เทียบงานรายวิชาให้ยื่นค าร้องโดยด่วนที่สุด 

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน สรุปจ านวนเงินค่าลงทะเบียนเรียนและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 

ชุด
ที่ 

ค่าธรรมเนียม
แรกเขา้ 

(ช าระครั้งเดยีว) 

ค่ารรมเนียมเพื่อ
พัฒนา

สื่อการศึกษาฯ 
(ช าระครั้งเดยีว) 

ค่าบ ารุง
การศึกษา 

ค่าบ ารุง
ห้องสมุด 

ค่าลงทะเบยีน
เรียนชุดวชิา 

ค่าวัสดุ
การศึกษา 

รวม 
(บาท) 

กรณีลงทะเบียนเรียนพร้อมกัน 2 ชุดวิชา 
1 2,000 1,000 1,000 1,000 9,000 1,500 15,500 
2 - - - - 9,000 1,500 10,500 

รวม 26,000 
กรณีลงทะเบียนเรียนคร้ังแรก 1 ชุดวิชา 
1 2,000 1,000 1,000 1,000 9,000 1,500 15,500 

รวม 15,500 
กรณีลงทะเบียนเพ่ิมชุดวิชา  
1 - - - - 9,000 1,500 10,500 

รวม 10,500 
 

แบบฟอร์มขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ที่ https://shorturl.asia/VHf7A 

 
 

ส าหรับนักศึกษาเก่าที่ขอเทียบโอนชุดวิชาจากหลักสูตรเดิม หรือนักศึกษาที่จะขอเทียบงานรายวิชาจากสถาบันอ่ืน  
- การเทียบโอนชดุวิชาส าหรับนกัศึกษาที่เคยศึกษาระดับป.โท ของ มสธ. ใช้แบบฟอร์ม มสธ บ.19  
   Fax ค าร้อง+หลักฐานการช าระเงิน พร้อมเอกสารแนบทั้งหมดไปยัง Email   stou_grad_reg@hotmail.com   โดยด่วนท่ีสุด)  
- การเทียบงานรายวชิาจากสถาบันอุดมการศึกษาอ่ืน ใช้แบบฟอร์ม มสธ บ.32  
  ส่งค าร้องพร้อมเอกสารแนบทัง้หมดไปยังสาขาวิชา ตามที่อยู่ดังนี ้
 
 
 
 
 
ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters เลือก แบบฟอร์มลงทะเบียน/ค าร้อง   
**** นักศึกษาท่ีขอเทียบโอน/เทียบงานรายวิชา ให้ยื่นค าร้องหลังทราบผลการคัดเลือกไปยังสาขาวิชาทันที   

 

สาขาวชิา........................................................... 
อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ต าบลบางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
(ขอเทียบงานรายวิชาระดับปริญญาโทจากสถาบันอื่น) 

 

ชุดวิชาส าหรับ
นักศึกษาใหม่

การลงทะเบียนผ่าน
counterธนาคาร

การลงทะเบียนผ่าน
counterไปรษณีย์

การลงทะเบียนผ่าน
App KTB-Next

การลงทะเบียนผ่าน
App SCB-Easy

การลงทะเบียนผ่าน
AppKrungsri KMA

การระบุรหัสอ้างอิง
ท่ีช าระผ่าน App

https://shorturl.asia/VHf7A
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters


 

ชุดวิชาส าหรับนักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียน 
 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (02 504 8400) 
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
15716 นวัตกรรมการสื่อสาร  
15723 การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
17708 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
17719 การบรูณาการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (02 504 8505) 
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
27705 เทคโนโลยีและสื่อการศึกษากับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (02 504 8046) 
แขนงวิชาสหกรณ์  
92713 สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ 
92714 การจัดการการด าเนินงานและการจัดการการตลาดสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ชุดวิชาส าหรับ
นักศึกษาใหม่

การลงทะเบียนผ่าน
counterธนาคาร

การลงทะเบียนผ่าน
counterไปรษณีย์

การลงทะเบียนผ่าน
App KTB-Next

การลงทะเบียนผ่าน
App SCB-Easy

การลงทะเบียนผ่าน
AppKrungsri KMA

การระบุรหัสอ้างอิง
ท่ีช าระผ่าน App



 

 
 
 
 

 
 
เพื่อเข้าบัญช ีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    สาขาผู้รับฝาก                 วันที่         ชื่อนักศึกษา                       
                             

**รับช าระเฉพาะเงินสด** 
รายการ จ านวนเงิน 

1.ค่าลงทะเบียน  
2.ค่าวัสดุการศึกษา (ชุดวิชาละ 1,500 บาท)  

      3.ค่าบ ารุงการศึกษา (1,000 บาท )  
4.ค่าบ ารุงห้องสมุด (1,000 บาท)  
5.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (2,000 บาท )  
6.ค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาสื่อการศึกษา 
ตลอดหลักสูตร (1,000 บาท) 

 

      7.ลาพักการศึกษา ( 500 บาท )  
รวม (บาท)  

 
 ตัวอักษร  
 

 

        

 

 

      

 

 
 
เพื่อเข้าบัญช ีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    สาขาผู้รับฝาก                 วันที่         ชื่อนักศึกษา                       
            

**รับช าระเฉพาะเงินสด** 
รายการ จ านวนเงิน 

1.ค่าลงทะเบียน  
2.ค่าวัสดุการศึกษา (ชุดวิชาละ 1,500 บาท)  

      3.ค่าบ ารุงการศึกษา (1,000 บาท )  
4.ค่าบ ารุงห้องสมุด (1,000 บาท)  
5.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (2,000 บาท )  
6.ค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาสื่อการศึกษา 
ตลอดหลักสูตร (1,000 บาท) 

 

      7.ลาพักการศึกษา ( 500 บาท )  
รวม (บาท)  

 
 ตัวอักษร  
 

 

  

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 
 

 

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

(Ref.No 1) 

(Ref.No 2) 

0    2         6    2      1 

                                1         -    -                                                      -     - 

□□□□□□□□□□  □□  □□ □   

 

□□□□□ □  □□   □□□□□ □ □□  
 

**  ช าระเงินได้ทกุสาขาทั่วประเทศ **ค่าธรรมเนียมธนาคารครั้งละ  10  บาท 

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

ส่วนนี้ส าหรับนักศึกษา ป.เอก/ป.โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิตบัณฑิต 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน/ลาพักการศึกษาผ่านธนาคาร  (ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  ป.โท) 
 

กรุณาเก็บหลักฐานการช าระเงินเพ่ือยันยันการลงทะเบียนเรียนและใช้รับหนังสือในวันปฐมนิเทศไม่ต้องส่งไปที่มหาวิทยาลัย 

 

 

ชื่อผู้น าฝาก …………………………………………………….เบอร์โทรศัพท์.............................. 

(Ref.No 1) 

         รหัสนักศกึษา                                 ประเภท           ปี         ภาค      
                                                                0    2         6    5       2 
 

   ชุดวิชาที่ 1               วัสด ุ  ขัน้ วพ./ดพ.            ชุดวิชาที่ 2            วัสดุ  ขั้น วพ./ดพ. 
                                  1         0    0                                           1      0    0     

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 
 

 

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

(Ref.No 1) 

(Ref.No 2) 

0    2         6    2      1 

                                1         -    -                                                      -     - 

□□□□□□□□□□  □□  □□ □   

 

□□□□□ □  □□   □□□□□ □ □□  
 

**  ช าระเงินได้ทกุสาขาทั่วประเทศ **ค่าธรรมเนียมธนาคารครั้งละ  10  บาท 

 

 

ชื่อผู้น าฝาก …………………………………………………….เบอร์โทรศัพท์.............................. 

(Ref.No 1) 

         รหัสนักศกึษา                                 ประเภท           ปี         ภาค      
                                                                0    2         6    5       2 
 

   ชุดวิชาที่ 1               วัสด ุ  ขัน้ วพ./ดพ.            ชุดวิชาที่ 2            วัสดุ  ขั้น วพ./ดพ. 
                                  1         0    0                                           1      0    0     

ส าหรับธนาคาร โปรดเรยีนเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ช าระเงิน 



 
 
 

 

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

 

 บ.2 ลงทะเบียนเรยีน              บ.3 ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา                      
 กรุณากรอก    (รหัสชุดวิชา  / ลงทะเบียนครั้งที่  / การซ้ือวัสดุการศึกษา)        
 ชุดวิชาท่ี 1 ……………….../ 1 / 1  
  ชุดวิชาท่ี 2 ……………...../ 1 / 1   

 ค่าบ ารุงการศึกษา  1,000 บาท    (ช าระทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน) 
 ค่าบ ารุงห้องสมุด   1,000 บาท    (ช าระทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน) 
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  2,000 บาท    (ช าระครั้งเดียวเมื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่) 
 ค่าธรรมเนียมพัฒนาสื่อตลอดหลักสตูร  1,000 บาท    (ช าระครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่) 
 ค่าปรับลงทะเบยีนเรยีนล่าช้า.....................บาท 
 

 

 บ.6 ลาพักการศึกษา 3,500 บาท  
      (ค่าลาพัก 500 บ. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บ. และ ค่าธรรมเนียมพฒันาสื่อตลอดหลักสูตร 1,000 บ.) 

 

3. ปีการศึกษา/ภาค  2565/2             
4. ชื่อ-สกุล นักศึกษา....................................................................................................... 
5. จ านวนเงินที่ต้องช าระ(ยอดรวมจ านวนเงินทั้งหมด).............................................บาท 

     
                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                ค าชี้แจงการลงทะเบียนผ่านระบบ Pay at Post 

                 ชุดวิชาท่ีลงทะเบียน   ให้กรอกรหัสชุดวิชา จ านวน 5 หลัก  
                 ครั้งท่ีลงทะเบียน  ระบุเป็นเลข  1 หมายถึง ลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรก 
                 การซ้ือวัสดุการศึกษา  ระบุเป็นเลข 1 หมายถึง สั่งซ้ือวัสดุการศึกษา การลงทะเบียนครั้งแรกของชุดวิชาน้ันๆ ต้องสั่งซ้ือวัสดุการศึกษาทุกครั้ง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

นักศึกษาต้องด าเนินการขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษาใหม่ และลงทะเบยีนเรียน ภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2565   
ภายในก าหนดและจดัเก็บหลักฐานการช าระเงินหรือส าเนาการช าระเงินไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบตลอดภาคการศึกษา  

ไม่ต้องส่งไปท่ีมหาวิทยาลัย แต่ให้ถือมาในวันปฐมนิเทศ เพื่อใช้รับหนังสือเรียน 
 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนได้ในวันปฐมนเิทศ  
ให้น าหลักฐานการช าระเงินมาด้วยเพื่อติดต่อรับหนังสือในวันดังกลา่ว 

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

ชุดวิชาส าหรับ
นักศึกษาใหม่

การลงทะเบียนผ่าน
counterธนาคาร

การลงทะเบียนผ่าน
counterไปรษณีย์

การลงทะเบียนผ่าน
App KTB-Next

การลงทะเบียนผ่าน
App SCB-Easy

การลงทะเบียนผ่าน
AppKrungsri KMA

การระบุรหัสอ้างอิง
ท่ีช าระผ่าน App



 
 

การลงทะเบียนเรียน/ลาพัก ผ่าน Application กรุงไทย NEXT 

 
   

 
 
 

การลงทะเบียนเรียน/ลาพัก ผ่าน Application ไทยพาณิชย์ SCB EASY 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

โปรดดูค าชี้แจง 
การระบุเลขที่อ้างอิง 

ในหน้าถัดไป 

ชุดวิชาส าหรับ
นักศึกษาใหม่

การลงทะเบียนผ่าน
counterธนาคาร

การลงทะเบียนผ่าน
counterไปรษณีย์

การลงทะเบียนผ่าน
App KTB-Next

การลงทะเบียนผ่าน
App SCB-Easy

การลงทะเบียนผ่าน
AppKrungsri KMA

การระบุรหัสอ้างอิง
ท่ีช าระผ่าน App

โปรดดูค าชี้แจง 
การระบุเลขที่อ้างอิง 

ในหน้าถัดไป 



 
ตัวอย่างการระบุรหัสอ้างอิงในการช าระผ่าน Application ธนาคาร 

กรุงไทย NEXT / ไทยพาณิชย์ SCB EASY 
 
หากประสงค์ลงทะเบียนเรียนตามรูปในแบบฟอร์ม นักศึกษาตอ้งกรอกรหัสอ้างอิงตามรูป 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

ค ำช้ีแจงการลงทะเบียนเรียน/ลาพักการศึกษาผ่านธนาคาร 
ประเภทกิจกรรม   
02 = ลงทะเบียนเรียน ,  03 = เพิ่มชุดวิชา,   
ปีการศึกษา เช่น  2565 ให้ใส่ 65  
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 

ช่ือผู้ช าระเงินจะแสดงตามชื่อบัญชีที่ติดตั้ง Application 
นักศึกษาหลายท่านอาจจะใช้บัญชีผู้อื่นในการลงทะเบยีนเรยีน 

ฝ่ายทะเบยีนจะยึดจากรหัสนักศึกษาท่ีระบุในรหสัอ้างอิง 1 
ดังนั้นการระบรุหสัอ้างอิงส าคัญมาก  

โปรดตรวจทานให้ถูกต้องก่อนยืนยันช าระเงิน 

จ านวนตวัเลขให้กรอกตามข้อมูลจริงที่ตอ้งกรอกแต่หา้มเกิน 18 หลกั 
 หากจ านวนชุดวิชามากกวา่ 18 หลกัใหด้ าเนินการแบ่งช าระเงิน 2 คร้ัง) 
ภาพน้ีคือตัวอย่าง กรณุาเปลี่ยนรหัสนกัศึกษา/ประเภท/ปี/ภาค 
ชุดวชิาและจ านวนเงินให้ถูกต้อง  

263700000102631 

7000110070002100 

รหัสอ้างอิง1/ref1 

รหัสอ้างอิง2/ref2 

ชุดวิชาส าหรับ
นักศึกษาใหม่

การลงทะเบียนผ่าน
counterธนาคาร

การลงทะเบียนผ่าน
counterไปรษณีย์

การลงทะเบียนผ่าน
App KTB-Next

การลงทะเบียนผ่าน
App SCB-Easy

การลงทะเบียนผ่าน
AppKrungsri KMA

การระบุรหัสอ้างอิง
ท่ีช าระผ่าน App

6    5       2 
265700000102652 
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ส านักบัณฑิตศึกษา ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา : 02 504 7560 - 4 
 
แบบฟอร์มขอท ำบตัรประจ ำตวันกัศึกษำ ระดบับณัฑิตศึกษำ  ได้ที่ https://shorturl.asia/6Rmjs 

 
 
Website  :  www.stou.ac.th > บริการนักศึกษา > บัณฑิตศึกษา > ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
Facebook : ส านักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 

 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp หลังจากลงทะเบียนเรียนประมาณ 1 สปัดาห ์

 

 
ชุดวิชาส าหรับ
นักศึกษาใหม่

การลงทะเบียนผ่าน
counterธนาคาร

การลงทะเบียนผ่าน
counterไปรษณีย์

การลงทะเบียนผ่าน
App KTB-Next

การลงทะเบียนผ่าน
App SCB-Easy

การลงทะเบียนผ่าน
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