แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน/ลาพักการศึกษาสําหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

ส่วนนี้สําหรับนักศึกษา

Bank of Ayudhya Public Company Limited
สาขาผู้รับฝาก
วันที่
เพื่อเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่บัญชี 189-0-01600-0 (สาขาแจ้งวัฒนะ 14) ชื่อนักศึกษา
**รับชําระเฉพาะเงินสด**
รายการ

จํานวนเงิน

ค่าลงทะเบียน
ค่าวัสดุการศึกษา
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (2,000 บาท )
ลาพักการศึกษา ( 500 บาท )
ค่าปรับลงทะเบียน/ลาพัก ล่าช้า
รวม (บาท)

รหัสนักศึกษา

ประเภท

ปี

ภาค

□□□□□□□□□□ □□ □□ □
(Ref.No 1)

ชุดวิชาที่ 1

วัสดุ

ขัน้ วพ./ดพ.

ชุดวิชาที่ 2

วัสดุ ขัน้ วพ./ดพ.

□□□□□ □ □□ □□□□□ □ □□
(Ref.No)
2)

สําหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ตัวอักษร
หากจํานวนชุดวิชามากกว่า 2 ชุดวิชาให้ทํารายการเพิ่มในแผ่นที่ 2

** ชําระเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

**ค่าธรรมเนียมธนาคารครั้งละ 10 บาท

ส่วนนี้สําหรับเจ้าหน้าที่
Bank of Ayudhya Public Company Limited
สาขาผู้รับฝาก
วันที่
เพื่อเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่บัญชี 189-0-01600-0 (สาขาแจ้งวัฒนะ 14) ชื่อนักศึกษา
**รับชําระเฉพาะเงินสด**
รายการ

จํานวนเงิน

ค่าลงทะเบียน
ค่าวัสดุการศึกษา
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (2,000 บาท )
ลาพักการศึกษา ( 500 บาท )
ค่าปรับลงทะเบียน/ลาพัก ล่าช้า
รวม (บาท)

รหัสนักศึกษา

ประเภท

ปี

ภาค

□□□□□□□□□□ □□ □□ □
(Ref.No 1)

ชุดวิชาที่ 1

วัสดุ

ขัน้ วพ./ดพ.

ชุดวิชาที่ 2

วัสดุ ขัน้ วพ./ดพ.

□□□□□ □ □□ □□□□□ □ □□
(Ref.No)
2)

สําหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ตัวอักษร
หากจํานวนชุดวิชามากกว่า 2 ชุดวิชาให้ทํารายการเพิ่มในแผ่นที่ 2

** ชําระเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

**ค่าธรรมเนียมธนาคารครั้งละ 10 บาท

เพื่อความถูกต้องโปรดอ่านคําชี้แจงการลงทะเบียนเรียนประกอบการกรอกแบบฟอร์ม
กรุณาเก็บหลักฐานการชําระเงินเพื่อตรวจสอบตลอดภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

คําชี้แจงการกรอกรายละเอียดใบรับชําระเงิน สําหรับธนาราคกรุงศรีอยุธยา
(ให้กรอกเป็นตัวเลขให้ครบดังนี้)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

เลขประจําตัวนักศึกษา (10 หลัก)
ชนิดการลงทะเบียน 01 = ลงทะเบียนเรียน, 02 = เพิ่มชุดวิชา, 35 = ยกระดับคะแนน,
ปีการศึกษา เช่น 2558 ให้ใส่ 58
ภาคการศึกษา ระบุเลข 1 = ภาคการศึกษาที่ 1, ระบุเลข 2 = ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสชุดวิชาที่ 1
ความต้องการซื้อวัสดุ 1 = ซื้อ, 2 = ไม่ซื้อ
ขั้น วพ./ดพ.ไม่ต้องกรอก
รหัสชุดวิชาที่ 2
ความต้องการซื้อวัสดุ 1 = ซื้อ, 2 = ไม่ซื้อ
ขั้น วพ./ดพ.ไม่ต้องกรอก
รหัสชุดวิชาที่ 3
ความต้องการซื้อวัสดุ 1 = ซื้อ, 2 = ไม่ซื้อ
ขั้น วพ./ดพ.ไม่ต้องกรอก
ภาคการศึกษาที่ 1 ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 2 ชุดวิชา ดังนั้นในข้อ (8) ไม่ต้องกรอกข้อมูล, ภาคการเรียนที่ 2 ลงได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชา

หมายเหตุ
1. ชุดวิชาที่ลงทะเบียน ให้กรอกรหัสชุดวิชา จํานวน 5 หลัก
2. ครั้งที่ลงทะเบียน สําหรับนักศึกษาใหม่ ให้ระบุเป็นเลข 1 หมายถึง ลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรก 2 หมายถึงลงครั้งที่ 2
3. การซื้อวัสดุการศึกษา สําหรับนักศึกษาใหม่ ให้ระบุเป็นเลข 1 หมายถึง สั่งซื้อวัสดุการศึกษา 2 หมายถึงไม่ซื้อวัสดุ
(หมายเหตุ การลงทะเบียนชุดวิชาสําหรับนักศึกษาใหม่ ต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาด้วยทุกครั้ง)
4. ลงทะเบียนครั้งแรกชุดวิชาละ 5,000 บาท ลงทะเบียนเรียนซ้ําชุดวิชาละ 4,500 บาท
5. ลาพักการศึกษา 500 บาท (การลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยมาก่อน)
6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2000 บาท สําหรับนักศึกษาใหม่ชําระในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เท่านั้น ภาคต่อๆไปไม่ต้อง
ชําระอีก
ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2558
ชุดวิชา

วันที่/เวลาสอบ
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
30/1/2559 31/1/2559 30/7/2559 31/7/2559

20505 พื้นฐานวิชาชีพครู
20506 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
20507 วิทยาการการจัดการเรียนรู้
20508 การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
20597 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน (นศ.57 เป็นต้นไป)
20598 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน (นศ.56)

09.00-12.00
X
X
-

09.00-12.00
X
X
13.30-16.30
13.30-16.30

X
X
09.00-12.00
-

X
X
09.00-12.00
13.30-16.30
13.30-16.30

