สถาบันการศึกษาทางไกล
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดของการรับสมัครและลงทะเบียนการศึกษาทางไกล
รูปแบบการศึกษานอกระบบ ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง
ระยะเวลาการรับสมัคร
สมัคร
ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 10 เมษายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
1. การถ่ายภาพขาย
ไมโครสต็อก

รหัส

ระยะเวลา

กรอบเนื้อหาหลักสูตร

ค่าลง
ทะเบียน

592010 60 ชั่วโมง ศึกษาแนวคิด มุมมอง เทคนิค
2,000 บาท
การถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ
การจัดการไฟล์ภาพ การสมัครสอบ
เพื่อขายภาพ การนาเสนอภาพเพื่อขาย
ออนไลน์ และเทคนิคการสร้างยอดขาย
ภาพออนไลน์

2. การศึกษาพระเครื่อง 602009 40 ชั่วโมง การศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
พระสมเด็จ
พระเครือ่ ง ข้อมูลเบื้องต้นสมเด็จ
(โต พรหมรังสี)
พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
และพระสมเด็จของท่านเจ้าประคุณ
ทั้ง 3 วัด (วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดบางขุนพรหมและวัดเกศไชโย)
การดูพิมพ์ทรง จุดสังเกต ความเก่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

มีกิจกรรมเสริม
ทักษะ 2 ครั้ง
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา
ถนนสุขุมวิท
เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ
2,000 บาท สัมมนาประเมินผล
ณ ศูนย์พระเครื่อง
บารมีสมเด็จโต
(อมตะสยาม) โลตัส
มีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ
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หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(โดยให้ลงชื่อรับรองสาเนาด้วย) พร้อมสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีที่ชื่อและ / หรือสกุลไม่ตรงกับบัตรประจาตัว
ประชาชน)

วิธีการสมัคร
1. กรอกใบสมัคร ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร ดังนี้
1.1 กรอกเป็นเอกสาร โดยดาวน์โหลดใบสมัครเป็นเอกสาร
1.2 กรอกใบสมัครออนไลน์
สามารถดาวน์โ หลดและกรอกใบสมัค ร ได้ที่ www.dei.ac.th โดยให้กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ถูกต้อง
และครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ และจัดส่งเอกสาร สถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสาร
และการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ จากการแจ้งที่อยู่ที่ผิดพลาด
2. ชาระค่าลงทะเบียน สามารถชาระได้ 2 วิธี คือ
2.1 เป็นธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “ผู้อานวยการสถาบันการศึกษาทางไกล” ปณฝ. ศึกษาธิการ 10304
2.2 เป็นเงินสดบัญชีกระแสรายวัน บมจ.กรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ เลขที่บัญชี 059-6-01165-2
3. ส าหรั บผู้ ที่ช าระเงินผ่ านธนาคาร สามารถถ่ายภาพหรือสแกนเอกสารใบสมัคร หลั กฐานการสมัครและส าเนา
ใบนาฝากส่งทาง e–mail: dei_condised@dei.ac.th ส่วนผู้ชาระเงินเป็นธนาณัติ ให้รวบรวมใบสมัคร หลักฐานการสมัคร
และใบธนาณัติ ใส่ซองส่งทางไปรษณีย์ไปที่
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สถาบันการศึกษาทางไกล
เลขที่ 928 อาคาร 5 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)
ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (สมัครเรียนการศึกษาต่อเนื่อง)
สาหรับผู้ที่สะดวกสามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สถาบันการศึกษาทางไกล เลขที่ 928 อาคาร 5 ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ในวันและเวลาราชการช่วงวัน ที่เปิดรับสมัคร
สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สถาบันการศึกษาทางไกล
โทร. 02-3816649-51 ต่อ 19-20 และ e – mail : dei_condised@dei.ac.th
หรือ facebook : การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล
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ติดรูปถ่าย

สถาบันการศึกษาทางไกล

ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล รูปแบบการศึกษานอกระบบ
ประเภทการศึกษาต่อเนื่ อง
1.
2.
3.
4.
5.

 นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ ระบุ.............ชื่อ...........................................นามสกุล............................................(ตัวบรรจง)
เลขที่ประจาตัวประชาชน  -     -      -   - 
เพศ  ชาย  หญิง อายุ.......................ปี จบการศึกษาขั้นสูงสุด.............................................
ปัจจุบันประกอบอาชีพ.......................................................รายได้เฉลี่ย......................................บาท/เดือน
ประสงค์สมัครและลงทะเบียนเรียน(โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าหลักสูตรที่ประสงค์สมัครเรียน)
ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน (บาท)

 การถ่ายภาพขายไมโครสต็อก

592010

2,000

 การศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี)

602009

2,000

6. วิธีการสมัครและชาระค่าลงทะเบียน (ทาเครื่องหมาย  ลงใน  ตามวิธีการสมัครและชาระเงิน )
 สมัครด้วยตนเองโดยชาระเป็นเงินสด ณ สถาบันการศึกษาทางไกล
 สมัครทางไปรษณีย์โดยชาระค่าลงทะเบียนเป็น
 เงินสด ผ่านบัญชีกระแสรายวัน บมจ.กรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ (กรุณาแนบสาเนาใบนาฝาก)
 ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “ผู้อานวยการสถาบันการศึกษาทางไกล” ปณฝ.ศึกษาธิการ 10304
* สถาบันการศึกษาทางไกลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี
7. ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อและจัดส่งเอกสาร โปรดระบุให้ละเอียด (กรณีที่ท่านแจ้งที่อยู่ผิดพลาดหรือไม่ชัดเจน สถาบันการศึกษาทางไกล
จะไม่รับผิดชอบ)
ที่อยู่เลขที่............................. หมู่ที่............... ซอย..........................................................อาคาร / หมูบ่ ้าน..........................................................
ถนน.................................................. แขวง / ตาบล...................................................เขต / อาเภอ...................................................................
จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย์     
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก...................................................e – mail:.....................................................................
ลงชื่อ..................................................................ผูส้ มัคร
วันที่.................เดือน..........................................พ.ศ. 2560
สาหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียน
ลงทะเบียนแล้วรหัส
อื่น ๆ..................................................................

สาหรับเจ้าหน้าที่การเงิน
ใบเสร็จรับเงินเลขที่.................เล่มที่...................
อื่น ๆ...................................................................

ลงชื่อ..................................................................

ลงชื่อ.................................................................

ใบสมัครนี้สามารถถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการสมัครได้

