
 
 

 

 
 

 
 

มสธ. จัดการสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ (walk-in-exam)  

เป็นการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (walk-in exam) ด้วยระบบท่ีเอื้อประโยชน์ให้กับ
นักศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถในชุดวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อมโดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อส้ินภาคการศึกษา 

นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับนักศึกษาในระบบทางไกล 
กรณีเป็นนักศึกษา 

          นักศึกษาจะทราบผลสอบทันทีเมื่อท าข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่าน ไม่ต้องเข้าสอบไล่ ในชุดวิชาท่ีสอบผ่านในภาค
การศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ แต่ถ้าสอบไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถเข้าสอบไล่ของภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ ท่ีสนามสอบและถ้า
สอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถเข้าสอบซ่อมของภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ ท่ีสนามสอบได้อีก (กรณีสอบซ่อมต้องลงทะเบียนสอบ
ซ่อมตามปกติ) 

กรณีเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ ๘๘ 
            ผู้เรียนจะทราบผลสอบทันทีเมื่อท าข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่านไม่ต้องเข้าสอบใน เดือนมกราคม ๒๕๕๘ ในชุดวิชา
ท่ีสอบผ่าน กรณีสอบไม่ผ่าน สามารถเข้าสอบในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ได้อีกครั้ง 
 

ตารางสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam)  
การสอบไล่ภาค ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 

วันที่สอบ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น 
อาทิตย์ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๗ ไม่มีการสอบ ๑๐๑๕๑  ๑๐๑๓๑  ๑๐๑๐๓  ๙๐๓๐๓   ๓๓๓๐๔ 
อาทิตย์ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๗ ไม่มีการสอบ ๙๖๑๐๒  ๑๐๑๔๑  ๔๐๑๐๑  ๑๐๑๒๑  ๕๓๒๐๒ 

 

หมายเหตุ ในวันสอบโปรดแต่งกายสุภาพ ตามสากลนิยม 

 

มสธ. เปิดรับสมัครผู้เรียนตามโครงการสัมฤทธิบัตร  รุ่นที่ ๘๙ 

โครงการสัมฤทธิบัตร เป็นโครงการท่ีให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเผยแพร่ความรู้ในแขนงวิชาต่างๆ  
สู่ประชาชนท่ัวไปขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างขวางกว้างและท่ัวถึงอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  

เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและเรียนตามอัธยาศัย โดยไม่จ ากัดอายุและวุฒิการศึกษา มุ่งเสริมสร้างความรู้ ทักษะเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มพูน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดในรูปของการศึกษาระบบการสอนทางไกล  

ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองในท้องถิ่นของตน  โดยไม่ต้องเข้าช้ันเรียนตามปกติ   
Download ใบสมัครได้ฟรี ทาง www.stou.ac.th 

สมัครเรียนวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ สอบวันเสาร์ที่ ๒ และวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี โทร. ๐๔๒-๒๙๒-๕๐๐ ต่อ ๒๓ 

 

 

 

โดย  ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.  อุดรธานี 
ข่าว 

 

www.stou.ac.th                                                                 ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
วิสัยทัศน์  มุ่งสูค่วามเป็นเลิศด้านบริการการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  หมู่๑๐ บา้นค ากลิ้ง ต าบลบ้านจ่ัน อ าเภอเมอืง  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐  โทร ๐  ๔๒๒๙  ๒๕๐๐ 
 
 
 



 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

หลักสูตรปริญญาตรี และประกาศนียบัตร ๑๑  สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา  
ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์  มนุษยนิเวศศาสตร์  รัฐศาสตร์ 

 นิติศาสตร์  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  เกษตรศาสตร์และสหกรณ์  นิเทศศาสตร์  
และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ซื้อระเบียบการราคาชุดละ ๑๕๐ บาทได้ท่ี 
  *ศูนย์บริการการศึกษาของ มสธ. ทุกจังหวัด (โรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าจังหวัด) * ห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด 
     *ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  *ท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลขทุกแห่ง *ร้านเซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา 

สอบถามรายละเอียดได้ท่ี ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี โทร. ๐๔๒-๒๙๒-๕๐๐ ต่อ ๒๓  
สมัครที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จะได้รับเอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานทนัที 

สมัครเรียนผ่านทางอนิเตอร์เน็ต ที่ http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/Adre/Enrollment/index.asp 
 

 

 

 
 

::--ก าหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่ใหบ้ริการการศึกษา 
และ รับสมัครนักศึกษาใหม ่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗--:: 

สถานที่ให้บริการคอืห้องสมุดประชาชนจังหวัดต่างๆ ดังต่อไปนี ้
 

วันที่ให้บริการ 
สถานที่ 

พ.ย.๒๕๕๗ ธ.ค.๒๕๕๗ ม.ค.๒๕๕๘ ก.พ.๒๕๕๘ 

๗ - ๘ ๑๒ - ๑๓ ๑๖ - ๑๗ - ห้องสมุดประชาชนจังหวัดขอนแก่น 

๙ - ๑๐ ๑๔ - ๑๕ ๑๘ - ๑๙ - ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ 

๑๔ - ๑๕ ๑๙ -๒๐  ๒๓ - ๒๔ - ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๑๖ - ๑๗ ๒๑ - ๒๒ ๒๕ - ๒๖ - ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมหาสารคาม 

๒๑ - ๒๒ ๒๖ - ๒๗ -  ๑ - ๒ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย 

๒๓ - ๒๔ ๒๘ - ๒๙ - ๑๓ - ๑๔ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ 

๒๘ - ๒๙  - ๙ -๑๐  ๖ - ๗ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองบัวล าภู 

๓๐ พ.ย. - ๑ ธ.ค. - ๑๑ - ๑๒ ๘ - ๙ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย 

- - ๓๐ - ๓๑  ๑๕ - ๑๖ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร 

นักศึกษาและผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ตามวันและสถานท่ีดังกล่าว 

 

     ข่าวประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา 
ขอเรียนเชิญคณะครู นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาทางไกล มสธ.  

ณ  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ได้ทุกวันท าการ  
ติดต่อสอบถามและนัดวันเข้าเย่ียมชมได้ท่ี โทร.๐๔๒ ๒๙๒ ๕๐๐ ต่อ ๒๓ 

http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/Adre/Enrollment/index.asp

