เลขประจำตัวนักศึกษำ
(เฉพำะเจ้ ำหน้ ำที่เป็ นผู้กรอก)

มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช

ใบสมัครและขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษำ ภำคต้ น ประจำปี กำรศึกษำ 2558
หลักสู ตรกำรแพทย์ แผนไทยบัณฑิต หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2556
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ สุขภำพ รหัสวิชำเอก 50424

รู ปถ่าย 2 นิ้ว
(โปรดติดรู ปถ่ายภายในกรอบ
ด้วยกาวเท่านั้น)

โปรดทำเครื่องหมำย  ลงในช่ องสี่เหลีย่ ม  และกรอกข้ อมูลตัวเลข/ตัวอักษรในช่ อง  ช่ องละหนึ่งตัวอักษร
ข้ อมูลผู้สมัคร
1. เลขประจำตัวประชำชน
2. คำนำหน้ ำชื่อ



2.1 นาย

 2.2 นาง

 2.3 นางสาว

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

3. ชื่อตัว - ชื่อสกุล (ภำษำไทย)
4. ชื่อตัว - ชื่อสกุล (ภำษำอังกฤษ)
5. วัน/เดือน/ปี เกิด

วันที่

เดือน

5.1 รหัสไปรษณีย์จังหวัดเกิด

พ.ศ.

6. ที่อยู่ที่ต้องกำรให้ มหำวิทยำลัยใช้ ในกำรติดต่ อ และส่ งเอกสำรต่ ำง ๆ ให้ นักศึกษำ

 ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน



ที่อยูไ่ ม่ตรงตามทะเบียนบ้าน (ต้องกรอกให้ครบถ้วนทุกข้อ)
ชื่อ-ชื่อสกุล ของผูร้ ับฝาก (กรณี ให้ผอู ้ ื่นรับเอกสารแทน).......................................................................................................................................................................................................
ชื่อสถานที่ (บริ ษทั /ห้างร้าน หมู่บา้ น คอนโด อาคาร ฯลฯ) ระบุ...........................................................................................................................................................................................
ตรอก/ซอย ........................................................
เลขที่ ...........................
หมู่ที่ .......................
ถนน ......................................................................
.......................................................
ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต........................................
จังหวัด........................................
รหัสไปรษณี ยท์ ี่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์ ทตี่ ดิ ต่ อได้ สะดวก

เครือข่ ำยโทรศัพท์

เบอร์ โทรศัพท์ มอื ถือ
e-mail address……………………………………………
อำชีพ.....................……………………………………………

1. AIS

2. DTAC

Facebook……………………………………………

3. TRUE MOVE

4. อื่น ๆ ระบุ...................

Line ID ……………………………………… …..

รหัสอาชีพ

7. หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิกำรศึกษำที่ใช้ เป็ นหลักฐำนกำรสมัคร
ชื่อวุฒิการศึกษา (ชื่อเต็ม) .................................................................................................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวนักเรี ยน/นักศึกษาตามวุฒิ
(กรอกข้อมูลเริ่ มจากช่องแรกด้านซ้ายมือ)
การศึกษา
ชื่อตัว-ชื่อสกุลตามใบวุฒิการศึกษา (เฉพาะกรณี ที่ไม่ ตรงกับชื่อตัว-ชื่อสกุลในปัจจุบนั ด้วย) ระบุ ........................................................................................…………………………...
ชื่อสถานศึกษา..................................................................................................................................................................................................................................................................
จังหวัดที่ต้ งั สถานศึกษา................................................................ ประเทศ
ปี ที่จบการศึกษา พ.ศ.
.............................................
8. เชื้อชำติ

1. ไทย
9. สั ญชำติ  1. ไทย
10. ศำสนำ  1. พุทธ

 2. จีน
 2. จีน
 2. อิสลาม





3. อื่น ๆ ระบุ..........................
3. อื่น ๆ ระบุ..........................
3. คริ สต์

 4. อื่น ๆ ระบุ......................................

คำรับรอง
ข้ ำพเจ้ ำขอรั บรองว่ำ ข้ ำพเจ้ ำเป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้ วนถูกต้ องตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย และจะปฏิบัติตำมระเบียบข้ อบังคับและข้ อกำหนดของมหำวิทยำลัยและ
ข้ อควำมที่ระบุไว้ในใบสมัครและเอกสำรที่ส่งมำประกอบกำรสมัครนีเ้ ป็ นควำมจริงทุกประกำร และยินยอมให้ ตรวจสอบข้ อมูลของข้ ำพเจ้ ำจำกสำนักงำนกลำงทะเบียนรำษฎร์

ลงชื่อ..............................................................................................
(ผู้อำนวยกำรสำนักทะเบียนและวัดผล)

ลำยมือชื่อ...................................................................................................ผู้สมัคร
ตัวบรรจง (...............................................................................................)
วันที่ .................. เดือน ................................................ พ.ศ. .............

11. ข้ อมูลกำรลงทะเบียนเรียน
จำนวนเงินรวม (บำท)
รำยกำรค่ ำใช้ จ่ำยที่ต้องชำระในกำรสมัครเป็ นนักศึกษำและลงทะเบียนเรียน ประกอบด้วย
11.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร
600
(ประกอบด้วย ค่ำบำรุงกำรศึกษำ 500 บำท + ค่ำธรรมเนียมกำรเปลีย่ นแปลงทะเบียนประวัตนิ ักศึกษำเหมำจ่ ำย 100 บำท)
ค่ ำชุ ดวิชำสำหรับนักศึกษำใหม่
11.2 ค่ำลงทะเบียนเรียน (ดูรำยละเอียดชุดวิชำที่ลงทะเบียนเรียนตำมเอกสำรข้อมูลประชำสัมพันธ์ หน้ ำ 2 ข้อ 3.3-3.6)
รหัสชุ ดวิชำ
1.
2.
3.

ชื่อชุ ดวิชำ (ภำษำไทย)

(บำท)

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
รวมค่ ำชุ ดวิชำสำหรับนักศึกษำใหม่

ยอดรวมที่ต้องชำระทั้งสิ้น (ข้ อ 11.1 + 11.2)
12. วิธีกำรชำระเงินและช่ องทำงกำรสมัครเป็ นนักศึกษำ

 1. ชาระเงินด้วยบริ การ Pay at Post เท่านั้น และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ณ ที่ทาการไปรษณีย์ (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญำตเอกชน)
 2. ชาระเงินที่ร้าน 7 – Eleven หรื อจุดบริ การเคาน์เตอร์เซอร์วิสทัว่ ประเทศ ติดแสตมป์ 5 บาทและใส่ตไู้ ปรษณียท์ ี่สะดวก
13. เลขประจำตัวนักศึกษำเก่ ำ

14. เอกสำรทีใ่ ช้ เป็ นหลักฐำนประกอบกำรสมัครเข้ำเป็ นนักศึกษำให้ รับรองควำมถูกต้องตรงกับต้ นฉบับด้ วย (กรณีหลักฐำนประกอบกำรสมัครใช้ หลักฐำนเดิมไม่ต้องส่ งมำ)

 สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) /ระเบียนแสดงผลการเรี ยนที่สาเร็จการศึกษาแล้ว จานวน 1 ฉบับ

(ต้องมีวนั อนุมตั ิสาเร็ จการศึกษา และเหตุที่ออกระบุวา่ จบการศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์)
 สาเนาทะเบียนบ้านหน้าที่ปรากฏชื่อผูส้ มัคร และรายการเลขที่บา้ นครบถ้วน จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวพนักงานของรัฐที่กระทรวงมหาดไทยออกให้ จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาหลักฐานอื่นๆ (กรณีคานาหน้าชื่อตัว - ชื่อตัว – ชื่อสกุลของหลักฐานการสมัครแต่ละฉบับไม่ตรงกัน)
 สาเนาใบประกอบโรคศิลปะ (ถ้ามี) ระบุ ..........................................................................................................................

คำแนะนำกำรสมัครนักศึกษำและกำรชำระเงิน
หลักสู ตรกำรแพทย์ แผนไทยบัณฑิต หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ สุขภำพ
1) กำรรับสมัครนักศึกษำ
เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เปิ ดหลักสู ตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ซึ่งเป็ นหลักสู ตรที่ผา่ นการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทยและสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ฉะนั้น เพื่อให้นกั ศึกษาที่อยูร่ ะหว่าง
การศึกษาในหลักสู ตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตหลักสู ตรเดิมเฉพาะที่เข้าศึกษาในปี การศึกษา 2553 ถึง 2554 และบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา
ในหลักสู ตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตหลักสู ตรเดิมซึ่งสมัครเข้าศึกษาเป็ นนักศึกษาใหม่ในหลักสู ตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตหลักสู ตรใหม่
พ.ศ. 2556 ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าจานวน 800 บาท และค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา ชุดวิชาละ 200 บาท
2) กำรชำระค่ ำธรรมเนียมและค่ ำลงทะเบียนเรียน
ชาระค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรี ยน ณ ที่ทาการไปรษณี ยด์ ว้ ยบริ การเพย์ แอท โพส (Pay at Post) หรื อชาระผ่านบริ การ
เคาน์เตอร์เซอร์วสิ (ให้แสดงใบสมัครและบัตรประจาตัวประชาชนของผูส้ มัครในการชาระเงิน )

