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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
โทร. 2509 (สุนันทา)
............................................................................................................................
ที่ อว 67.25/วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจาปีการศึกษา 2565
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
เรียน คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ตามที่ คณะสั งคมสงเคราะห์ ศ าสตร์ เปิ ด รับ สมั ครบุ ค คลเข้าศึ กษาระดับ ปริญ ญาโท
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ประจาปีการศึกษา 2564
โดยดาเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ -4 กรกฎาคม 2565 และมีกาหนดสอบข้อเขียน
ในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นั้น
บัดนี้ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ดาเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบข้ อ เขี ย น ในหลั ก สู ต รสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ.2563) ประจาปีการศึกษา 2565 จานวน 23 คน ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในประกาศที่แนบมาด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาดี ลิ่มสกุล)
ผู้อานวยการหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ประจาปีการศึกษา 2565
…………………………………
ตามที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ระดับ ปริญญาโทหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ ศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ประจาปี
การศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 4 กรกฎาคม 2565 นั้น
บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน จานวน
23 คน พร้อมรายละเอียดวัน เวลา และวิธีการสอบ ดังนี้
เลขประจาตัวสอบ
วิธีการสอบ

วันที่สอบ

เลขประจาตัวสอบ
0501-001
0501-002
0501-003
0501-004
0501-005
0501-006
0501-007
0501-008
0501-009
0501-010

0501-001 ถึง 0501-023
สอบระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom
Topic: 2023/สอบคัดเลือก นศ.ใหม่ สส.ม.ปี 2565 (สอบข้อเขียน) 16 กค.65
Meeting ID: 885 0334 4591
Passcode: 1234
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565
เวลา 08.00-08.59 น. รายงานตัวเข้าห้องสอบ
เวลา 09.00-12.00 น. ทาข้อสอบ
ชื่อ
นางสาว พิชญา
นางสาว อรอนงค์
นาง รภัสสา
นางสาว อรทัย
นางสาว ณัฐกมล
นาย ทยากร
นางสาว ธัญชนก
นางสาว วิรัญชนา
นางสาว วิไลลักษณ์
นางสาว ธนวรรณ

ชื่อสกุล
ศาสนัส
จอมเมือง
พานิกุล
หอมหวล
นันตา
คันธิวิวรณ์
เกตุเพชร
ทิพงษ์
สีขุนทด
จันทร์ยงค์

-2เลขประจาตัวสอบ
0501-011
0501-012
0501-013
0501-014
0501-015
0501-016
0501-017
0501-018
0501-019
0501-020
0501-021
0501-022
0501-023

ชื่อ
นางสาว ศรัณยา
นางสาว ปณัฏฎา
นาย ปิยพัทธ์
นางสาว ปริม
นาย อภิวิชญ์
นางสาว ธัญญ์ธิชา
นาย ภูมิภัทร
นางสาว รุสมีนี
นางสาว กิ่งกาญจน์
นางสาว ณัฐฤฎา
นาย ธีรพัชร์
นาย ไกรยสิทธิ์
นางสาว ชนิภา

ประกาศ ณ วันที่
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ชื่อสกุล
ยุทธสมภพ
แดงปุ่น
ตรังจิระเสถียร
แก้วประดับ
ยะสง่า
ธนะภิเษกสิทธิ์
ปัญญาภู
กุลาม
ชูพิทักษ์เผ่าพงษ์
คงต๊ะ
เทพชู
เวกสูงเนิน
โชควังทอง

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คาหอม)
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สุนันทา สาระบุตร ร่าง/พิมพ์
ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล ตรวจทาน

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หมายถึง การที่ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาเป็นนักศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
1. ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษาที่ ที่ https://web.reg.tu.ac.th/registrar/searchnewstudent.asp
2. ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
2.1 บันทึกประวัติส่วนตัว ที่ www.reg.tu.ac.th เข้าสู่ระบบ ด้วยเลขทะเบียนนักศึกษา และ รหัสผ่าน
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
กรณีนักศึกษาต่างชาติ ใช้รหัสผ่านเป็นเลขที่หนังสือเดินทาง (Passport No.)
2.2 อัพโหลดไฟล์รูปภาพ (ภาพสี) ขนาด 5X6 ซม. (591X709 pixel) ความละเอียดภาพ 300 dpi ไฟล์นามสกุล
JPG (สวมเสื้อไม่มีลวดลาย หน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมครุยปริญ ญา
อนุโลมรูปถ่ายที่สวมสูทสีสุภาพไม่มีลวดลาย เครื่องแบบข้าราชการไม่สวมหมวก และพื้นหลังเป็นสีพื้น) ถ่ายรูป
โดยไม่ใช้แฟลชและไม่ปรับรูปให้สว่างจนเกินไป
2.3 แก้ไขข้อมูล นักศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้บันทึกแล้ว ยกเว้น ชื่อ นามสกุลภาษาไทยและเลขประจำตัว
ประชาชน
2.4 ยื่นคำร้องทำบัตรนักศึกษา
นักศึกษาสามารถติดตามคำร้อง และกำหนดการรับบัตรนักศึกษาได้ที่ เมนูแถบซ้ายมือ
“ติดตามคำร้อง” และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพฯ
ศูนย์

สาขาผู้ดูแล

ติดต่อ

1. ท่าพระจันทร์

สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คุณวิระยุทธ สะราคำ
โทร 02-2222481-2
Email: Wirayut.Sarakum@bangkokbank.com
คุณลลิตา ทองชั่ง
โทร 02-5642751-3
Email: Lalita.Thongchung@bangkokbank.com

2. รังสิต

สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

3. ลำปาง

สาขาสบตุ๋ย

คุณเทวัญรักษ์ ปวงลังกา
โทร 054-226015 / 054-218109
Email: Tewanrak.Puanglungga@bangkokbank.com

4. พัทยา

สาขาสยามคันทรีคลับ

คุณภัทราภรณ์ แป้นแก้ว
โทร 038-405196-199
Email: Pattharaporn.Pankeaw@bangkokbank.com
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2.5 ตรวจสอบวุฒิการศึกษานำส่งสถาบันการศึกษาเดิม ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษาและพิมพ์
หนังสือนำส่ง โดยให้นกั ศึกษานำส่งสถาบันเดิมรับรองการสำเร็จการศึกษา แล้วให้สถาบันเดิมแจ้งผลการรับรองฯ
ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุในแบบฟอร์ม
2.6 อัพโหลดเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยเตรียมเอกสารในรูปแบบ PDF File ที่ชัดเจนและมี
รายละเอียดครบถ้วน ดังนี้
2.6.1 สำเนาบัตรประชาชน หรือ Passport (สำหรับนักศึกษาต่างขาติ)
(กรุณารับรองสำเนาถูกต้อง) บันทึกชื่อไฟล์เป็น TU01
2.6.2 สำเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา หรือ Transcript ระบุวันทีส่ ำเร็จการศึกษา
(กรุณารับรองสำเนาถูกต้อง) บันทึกชื่อไฟล์เป็น TU02
2.6.3 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ต้องระบุข้อความว่า “สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา” ไม่ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง บันทึกชื่อไฟล์เป็น TU03
2.6.4 หลักฐานการเปลี่ยน คำนำหน้า/ยศ หรือ ชื่อ นามสกุล ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับระบบของ
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (กรุณารับรองสำเนาถูกต้อง) บันทึกชื่อไฟล์เป็น TU04

“หากหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ถูกต้องครบถ้วน ถือว่ายังไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา”
(ขอให้นักศึกษาดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่กำหนด) เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจำเป็น
ให้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการขึ้นทะเบียน ได้ที่คณะต้นสังกัดภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา แต่ต้องไม่เกิน
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
*** ให้นักศึกษาเก็บต้นฉบับ เอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไว้เป็นหลักฐาน หากส่งมาแล้วเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
สำนักงานทะเบียนนักศึกษาจะติดต่อนักศึกษาให้อัพโหลดเอกสารในภายหลัง***

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
วันที่ 22 เมษายน 2565
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กำหนดกำรลงทะเบียนรำยวิชำ และชำระเงินค่ำลงทะเบียน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565
(นักศึกษำรหัส 65)
หลักสูตรสังคมสงเครำะห์ศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทาการคัดเลือกธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้ให้บริการ TU GREATS App, บัตรนักศึกษา,
การชาระเงินค่าลงทะเบียน และการส่งเสริมการเป็น Cashless Campus ทาให้มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชา
และการชาระเงิน โดยกำหนดให้ลงทะเบียนผ่ำนระบบออนไลน์ทุกคน ดังนั้น เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับนักศึกษา
หลักสูตรฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียน ภำคเรียนที่ 1/2565 มาเพื่อทราบและดาเนินการ ดังนี้
ลำดับ
รำยละเอียด
วันเดือนปี
1 ลงทะเบียนรายวิชาใน 25-27

ระบบสานักทะเบียน
www.reg.tu.ac.th
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ชาระเงิน
ค่าลงทะเบียนผ่าน
TU Greats App

กรกฎาคม
2565

28-30
กรกฎาคม
2565

กำรดำเนินกำร

นักศึกษาดาเนินการลงทะเบียนรายวิชาในระบบ สานักทะเบียน
(ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนรำยวิชำในวันแรก เวลำ 09.00 น. ถึง
วันสุดท้ำยเวลำ 22.30 น. เท่ำนั้น)
รหัสวิชำ
Sec.
ชื่อวิชำ
สค.690
SW 690
(1 หน่วยกิต)

050301 ปรัชญา แนวคิดและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการสังคม

สค.601
SW 601
(3 หน่วยกิต)
สค.602
SW 602
(3 หน่วยกิต)
สค.603
SW 603
(3 หน่วยกิต)

050301 พฤติกรรมมนุษย์ในสภาวะแวดล้อมทางสังคม
HUMAN BEHAVIOR IN SOCIAL ENVIRONMENT

PHILOSOPHY, CONCEPT AND PRACTICE IN
SOCIAL WORK AND SOCIAL WELFARE

050301 แนวคิดและทฤษีสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
CONCEPTS AND THEORY OF SOCIAL WORK AND
SOCIAL WELFARE

050301 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม
RESEARCH METHODOLOGY IN SOCIAL WORK
AND SOCIAL WELFARE

นักศึกษาดาเนินการชาระเงินค่าลงทะเบียนในระบบ TU Greats App
(ระบบจะเปิดให้ลงชำระเงินในวันแรก เวลำ 09.00 น. ถึงวันสุดท้ำยเวลำ
22.30 น. เท่ำนั้น
ช่องทำงกำรชำระเงิน
- Mobile Banking
- เคาน์เตอร์ธนาคาร
- บัตรเดบิต
- บัตรเครดิต
**ก่อนชาระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาต้องตรวจสอบยอดเงินใน
TU Greats App ว่าตรงกับยอดเงินที่หลักสูตรและสานักทะเบียนแจ้งหรือไม่
หากพบว่ายอดเงินไม่ตรงให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตร

หมำยเหตุ

1.
2.
3.
4.

วันสุดท้ายทีน่ ักศึกษาใหม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ที่ www.reg.tu.ac.th วันที่ 21 สิงหำคม 2565
ช่วงลงทะเบียนล่าช้า, เพิ่มถอนรายวิชา วันที่ 8-21 สิงหำคม 2565 (เสียค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า วันละ 100 บาท)
นักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้า ชาระค่าลงทะเบียนผ่าน TU Greats App วันที่ 22-24 สิงหำคม 2565
ส่งหลักฐานการชาระเงินให้หลักสูตรภายหลังทีโ่ หลดใบเสร็จรับเงินจากระบบ โดย ส่งได้ที่เมล
wi_mswap@hotmail.com หรือ swsununtha@gmail.com

-2รำยละเอียดประกอบค่ำลงทะเบียน นักศึกษำรหัส 65 จำนวน 35,010 บำท (สำมหมื่นห้ำพันสิบบำทถ้วน)
รำยกำร
อัตรำ
จำนวนเงิน
1. ค่าหน่วยกิต วิชาปริญญาโท 4 วิชา
(2,000 บาท x 10 หน่วยกิต )
20,000.(สค.690, สค.601, สค.602, สค.603)
2. ค่าเอกสารและตารา (เก็บเป็นรายวิชา)
(วิชาละ 700 บาท) (4 วิชา x 700 บาท)
2,800.3. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
(ภาคเรียนละ)
1,500.4. ค่าบารุงห้องสมุด
(ปีการศึกษาละ)
4,000.5. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
(เก็บครั้งเดียวแรกเข้า)
1,000.6. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย
(ปีการศึกษาละ)
1,600.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
(ภาคเรียนละ)
4,000.8. ค่าประกันอุบัติเหตุ
(ปีการศึกษาละ)
110.รวมเป็นเงิน
35,010.-

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาดี ลิ่มสกุล)
ผู้อานวยการหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต

ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (13 สิงหาคม 2565 – 18 ธันวาคม 2565)
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เรียนที่ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
ชั้นปีที่ 1 (รหัส 65 รุ่นที่ 8 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
ช่วงที่

วันที่เรียน

1

เสาร์
อาทิตย์

13
14

1

เสาร์

1

อาทิตย์

2

เสาร์

20, 27
3, 10, 17, 24
1, 8
สอบไล่ 15
21, 28
4, 11, 18, 25
2, 9
สอบไล่ 16
23, 30
6, 13, 20, 27
4, 11
สอบไล่ 18

เวลาเรียน

สิงหาคม 2565
สิงหาคม 2565

สิงหาคม 65
กันยายน 65
ตุลาคม 65
ตุลาคม 65
สิงหาคม 65
กันยายน 65
ตุลาคม 65
ตุลาคม 65
ตุลาคม 65
พฤศจิกายน 65
ธันวาคม 65
ธันวาคม 65

ห้องบรรยาย

09.00-16.00 น.
09.00-16.00 น.

Onsite +
Online

09.00-16.00 น.
09.00-16.00 น.
09.00-16.00 น.
09.00-12.00 น.
09.00-16.00 น.
09.00-16.00 น.
09.00-16.00 น.
09.00-12.00 น.
09.00-16.00 น.
09.00-16.00 น.
09.00-16.00 น.
09.00-12.00 น.

Onsite +
Online

Onsite +
Online

Onsite +
Online

วิชา

อาจารย์ผู้ประสานงาน
ประจาวิชา

สค.690 ปรัชญา แนวคิดและ ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ผศ.ดร.ปิ่นหทัย หนูนวล
และสวัสดิการสังคม
วิชาปรับพื้นฐาน(เรียนทุกคน)
สค.601 พฤติกรรมมนุษย์ใน
ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล
สภาวะแวดล้อมทางสังคม

สค.602 แนวคิดและทฤษฎี
*อ.ธัญญาภรณ์ จันทรเวช
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ ผศ.ดร.จิรพรรณ นฤภัทร
สังคม
*ผู้ประสานหลัก
สค.603 ระเบียบวิธีการวิจัย
รศ.ดร.วรรณลักษณ์
ทางสังคมสงเคราะห์และ
เมียนเกิด
สวัสดิการสังคม

กาหนดส่งเกรด
ไม่มีการวัดผล
การศึกษา
เกรดเป็น P กับ N
14 พฤศจิกายน 65

15 พฤศจิกายน 65

17 มกราคม 2566

อัตราค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร สังคมสงเคราะหศ์าสตรมหาบณ
ั ฑิต (ฉบบัปรับปรุ ง พ.ศ. 2563)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ( ปี การศึกษา 2564-2565)
ค่าใช้จา่ ยในการศึกษา
ภาค 1
1 ค่าหน่วยกิต
- วิชาปริญญาโท หน่วยกิตละ 2,000 บาท
- วิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิตละ 1,500 บาท
2 ค่าตาราและเอกสารวิชาละ 700 บาท
3. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคละ (ภาคปกติ)
4. ค่าบารุ งการศึกษา
- ค่าบารุ งห้องสมุดปี การศึกษา
- ค่าบารุ งมหาวิทยาลัย ภาคละ
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าขึน้ ทะเบียนนักศึกษา
- ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย
- ค่าสอบประมวลวิชา ครัง้ ละ
- ค่าตรวจรู ปเล่มวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
- ค่าขึน้ ทะเบียนปริญญาบัตร (เก็บครัง้ เดียว)
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ปี ละ
จดทะเบียนล่าช้าปรับวันละ 100 บาท
รวมค่าใช้จา่ ยต่อภาคการศึกษา
รวมค่าใช้จา่ ยตลอดหลักสูตร

โท 4 วิชา 10 น.

ปี การศึกษาที่ 1
ภาค 2

ภาคฤดูร้อน

ภาค 1

โท 2 วิชา 6 น.+ 3 น.(Eng) โท 1 วิชา 3 น. โท 2 วิชา 9 น.+ 3 น.(Eng)

20,000.00
2,800.00
4,000.00

12,000.00
4,500.00
2,100.00
4,000.00

6,000.00
700.00
-

18,000.00
4,500.00
2,100.00
4,000.00

ปี การศึกษาที่ 2
ภาค 2
ภาค 2

ภาคฤดูร้อน

แผน ก (9 น.)

แผน ก (3 น.)

18,000.00
4,000.00

แผน ข (12 น.)

24,000.00
1,400.00
4,000.00

ปี การศึกษาที่ 3
ภาค 1

6,000.00
กรณีทเ่ี ก็บหน่วยกิตครบแล้ว
แต่ยังไม่สามารถ

4,000.00
1,500.00

1,500.00

1,500.00

4,000.00
1,500.00

1,500.00

1,500.00

ขออนุมัติปริญญาได้
1,500.00 ต้องชาระค่ารักษาสถานภาพ
ภาคละ 3,000 บาท

1,000.00
1,600.00
110.00
35,010.00
135,670.00 แผน ก
135,570.00 แผน ข

-

-

1,600.00
-

500.00
-

500.00

24,000.00

31,400.00

-

1,050.00

110.00
24,100.00

8,200.00

35,810.00

7,500.00

1,050.00

