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กำาหนดการฝึกซ้อมสำาหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

ประจำาปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำาหนดให้ผู้สำาเร็จการศึกษาเข้ารับการฝึกซ้อมย่อย ดังนี้  

   วันที่ 28-29 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
จัดฝึกซ้อมย่อยให้กับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ซึ่งมีภูมิลำ�เน� ณ ศูนย์วิทยพัฒน� มสธ. ทั้ง 10 ศูนย์  ได้แก่ 

   1. ลำ�ป�ง  2. สุโขทัย  3. นครสวรรค์  4. อุดรธ�นี  5. อุบลร�ชธ�นี  6. จันทบุรี  7. นครศรีธรรมร�ช  8. เพชรบุรี 

9. นครน�ยก 10. โรงเรียนห�ดใหญ่รัฐประช�สรรค์ (ใช้แทนศูนย์วิทยพัฒน� มสธ. ยะล�) 

วันที่  25-26 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี
จัดฝึกซ้อมย่อยให้กับผู้ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�ที่มีภูมิลำ�เน�อยู่ ณ กรุงเทพมห�นคร ปริมณฑล และนครร�ชสีม�

ทั้งนี้ ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� (ดุษฎีบัณฑิต/มห�บัณฑิต/บัณฑิต) ต้องเข้�รับก�รฝึกซ้อมย่อยต�มที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด

เท่�นั้น สำ�หรับร�ยละเอียดต่�งๆ ศึกษ�ได้จ�กข้อมูลฉบับนี้

ตารางกำาหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา 2556

วันที่ กิจกรรม สถานที่

28-29 มีนาคม 2558 วันฝึกซ้อมย่อย
ศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ.  

ทั้ง 10 ศูนย์

25-26 เมษายน 2558 วันฝึกซ้อมย่อย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

จังหวัดนนทบุรี
3-5 พฤษภาคม 2558 วันฝึกซ้อมใหญ่

6-8 พฤษภาคม 2558 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้สำาเร็จการศึกษาต้องผ่านการฝึกซ้อมย่อยและการฝึกซ้อมใหญ่ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด จึงจะมีสิทธิ์ 

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยสามารถตรวจสอบกำาหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจาก www.stou.ac.th
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รายละเอียดการฝึกซ้อมย่อยสำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา  
ประจำาปีการศึกษา 2556 

 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. หรือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี

สาขาวิชา/หลักสูตร/วิชาเอก
วัน/เวลา/สถานที่ฝึกซ้อมย่อย

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
10 ศูนย์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จังหวัดนนทบุรี

นิเทศศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

พยาบาลศาสตร์

มนุษยนิเวศศาสตร์

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558  

รอบเช้า

ลงทะเบียนเวลา 08.00–08.30 น.

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558  

รอบเช้า

ลงทะเบียนเวลา 08.00–08.30 น.

วิทยาการจัดการทุกหลักสูตร  

ยกเว้นหลักสูตร

- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

- การบริหารการปกครองท้องที่

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม  2558  

รอบบ่าย

ลงทะเบียนเวลา 12.30–13.00 น.

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558   

รอบบ่าย

ลงทะเบียนเวลา 12.30–13.00 น.

วิทยาการจัดการ 

เฉพาะหลักสูตร 

- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

- การบริหารการปกครองท้องที่ 

ศิลปศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558   

รอบเช้า

ลงทะเบียนเวลา 08.00–08.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 26  เมษายน  2558   

รอบเช้า

ลงทะเบียนเวลา 08.00–08.30 น.

นิติศาสตร์

รัฐศาสตร์

ดุษฎีบัณฑิตทุกสาขาวิชา

มหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558  

รอบบ่าย

ลงทะเบียนเวลา 12.30–13.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558  

รอบบ่าย

ลงทะเบียนเวลา 12.30–13.00 น.

หมายเหตุ  

1. ผู้สำาเร็จการศึกษาต้องเข้ารับการซ้อมย่อยตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

โดยเลือกเข้ารับการฝึกซ้อมย่อย ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง หรือ มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี  (เข้ารับการฝึกซ้อม ณ ที่ใดที่หนึ่ง) 

2. ผู้สำาเร็จการศึกษาที่มีสถานภาพเป็นพระภิกษุ  มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีการซ้อมและ 

ถวายปริญญาบัตร ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558  กำาหนดการต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจัดส่งเอกสาร 

แจ้งให้ทราบตามที่อยู่ที่แจ้งกับมหาวิทยาลัย

3. ผู้สำาเร็จการศึกษาที่มีถิ่นพำานักหรือทำางาน ณ ต่างประเทศ และผู้สำาเร็จการศึกษาที่ไม่สามารถ 

เข้ารับการฝึกซ้อมย่อยตามที่กำาหนด โปรดติดต่อฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ผ่าน E-mail address 

pt.aaoffice@stou.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 0 2504 7530–4 ภายในวันที่  22 มีนาคม 2558 
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เอกสารที่ต้องนำามาใน วันฝึกซ้อมย่อย
   1. บัตรประจำาตัวที่ใช้สำาหรับการฝึกซ้อม ได้แก่ บัตรประจำาตัวบัณฑิต (สีเหลือง) บัตรประจำาตัวมหาบัณฑิต (สีฟ้า) 

และบัตรประจำาตัวดุษฎีบัณฑิต (สีชมพู) โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่ายสวมชุดครุย มสธ. และนำามายื่น

เป็นหลักฐานในวันฝึกซ้อม ไม่ต้องส่งกลับมายังมหาวิทยาลัย สำาหรับรูปถ่ายที่ใช้ติดบัตรประจำาตัวฯ มหาวิทยาลัยกำาหนดให้

ใช้รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำา ทรงผมสุภาพ และไม่สวมเครื่องประดับใดๆ ถ้าผมยาว

ให้รวบไว้ด้านหลัง ไม่ให้ปิดบังครุย ฉากพื้นเรียบ อัดขยายจากกระดาษอัดรูป (ห้ามใช้ภาพถ่ายจากสติกเกอร์และภาพสแกน) 

   2. บัตรประจำาตัวนักศึกษา และบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำาตัวพนักงาน

เอกสารที่ต้องนำามาใน วันฝึกซ้อมใหญ่
1. บัตรประจำาตัวบัณฑิต (สีเหลือง)/บัตรประจำาตัวมหาบัณฑิต (สีฟ้า)/บัตรประจำาตัวดุษฎีบัณฑิต (สีชมพู) ที่ผ่านการ 

ฝึกซ้อมย่อย

2. บัตรประจำาตัวนักศึกษา และบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำาตัวพนักงาน

3. รูปถ่ายสำาหรับทำาบัตรเข้าเฝ้าฯ จำานวน 1 รูป (ใช้รูปถ่ายเช่นเดียวกับที่ใช้ติดบัตรประจำาตัวฝึกซ้อมในวันฝึกซ้อมใหญ่)

เอกสารที่ต้องนำามาใน วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
บัตรประจำาตัวบัณฑิต (สีเหลือง)/บัตรประจำาตัวมหาบัณฑิต (สีฟ้า)/บัตรประจำาตัวดุษฎีบัณฑิต (สีชมพู) ที่ผ่านการ 

ฝึกซ้อมใหญ่
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การ ฝึก ซ้อม ย่อย   จัด ฝึก ซ้อม   ณ   ศูนย์ วิทย พัฒนา   มสธ .   จังหวัด ต่าง ๆ   
หรือ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธร รมาธิ ราช   จังหวัด นนทบุรี 
การรายงานตัว

 1 . นำา บัตร ประจำา ตัว บัณฑิต   ( สี เหลือง ) / บัตร ประจำา ตัว มหา บัณฑิต   ( สี ฟ้า ) /บัตรประจำาตัวดุษฎีบัณฑิต (สีชมพู) ที่ กรอก  

ราย ละเอียด ครบ ถ้วน ทั้ง   3   ส่วน  ติด รูป ถ่าย สวม ชุด ครุย   มสธ .   ขนาด   1   นิ้ว   ใน ส่วน ที่   2   และ ส่วน ที่  3  พร้อม บัตร ประจำา ตัวนักศึกษา    

และ บัตร ประจำา ตัว ประชาชน  หรือ บัตร ข้าราชการ   หรือ บัตร ประจำา ตัว พนักงาน   มา รายงาน ตัว   ณ   จุด รับ รายงาน ตัว 

 2 .  บัตร ประจำา ตัว บัณฑิต / มหา บัณฑิต /ดุษฎีบัณฑิต ที่ ผ่าน การ รายงาน ตัว แล้ว   ต้อง ประทับ ตรา   “ รับ รายงาน ตัว แล้ว ”   โดย  

เจ้า หน้า ที่ เก็บส่วน ที่   1   ของ บัตร ไว้   และ คืน ส่วน ที่   2   และ   3   เพื่อ ใช้ ใน ขั้น ตอน การ ฝึก ซ้อม ย่อย 

 3 .    หลัง จาก ที่ ผ่าน การ ฝึก ซ้อม ย่อย แล้ว   บัตร ประจำา ตัว บัณฑิต / มหา บัณฑิต /ดุษฎีบัณฑิต   ใน ส่วน ที่   2   และ ส่วน ที่   3  เจ้า หน้าที่  

ฝึก ซ้อม จะ ประทับ ตรา ลง ใน บัตรฯ   เพื่อ ให้ ทราบ ว่า ได้ ผ่าน การ ฝึก ซ้อม ย่อย   และ คืนให้ กับ ผู้สำาเร็จการศึกษา   เพื่อ นำา มา รายงาน ตัว ใน  

วัน ฝึกซ้อม ใหญ่ และ วัน พิธี พระราชทาน ปริญญา บัตร 

  การ ฝึก ซ้อม ใหญ่   จัด ฝึก ซ้อม   ณ   มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช   จังหวัด นนทบุรี 
การรายงานตัว

1. นำาบตัรประจำาตวัฯ   ท่ีผ่านการฝกึซอ้มยอ่ย พรอ้มบตัรประจำาตวันกัศกึษา  และบตัรประจำาตวัประชาชน   หรอืบัตรขา้ราชการ  

หรือบัตรประจำาตัวพนักงาน มารายงานตัว ณ จุดรับรายงานตัว

2. บัตรประจำาตัวฯ ที่ผ่านการรายงานตัวแล้ว จะระบุแถวที่-เลขที่นั่ง และประทับตรา “รับรายงานตัวแล้ว” จากเจ้าหน้าที่

รับรายงานตัว เพื่อนำาไปเข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

3.  เข้านั่งตามแถวที่-เลขที่นั่ง ตามที่ระบุไว้

4.  หลังจากที่ผ่านการฝึกซ้อมใหญ่แล้ว ผู้สำาเร็จการศึกษา จะได้รับบัตรประจำาตัวฯ ในส่วนที่ 3 คืน เพื่อนำามาใช้ในวันพิธี 

พระราชทานปริญญาบัตร

ขั้นตอน
การเข้ารับการฝึกซ้อมย่อย และฝึกซ้อมใหญ่

และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
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การเตรียมการก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต/

มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต

เข้ารับการฝึกซ้อมย่อย 

ตามวัน เวลา และสถานที่

ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

(เฉพาะผู้ผ่านการฝึกซ้อมย่อยและ

ฝึกซ้อมใหญ่)

ขั้นตอน

ตรวจสอบกำาหนดวันฝึกซ้อมใหญ่

และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

จากจดหมายข่าวบัณฑิต ฉบับที่ 2

หรือ www.stou.ac.th

ฝึกซ้อมใหญ่

ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หมายเหตุ
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 หากยังไม่ได้รับการติดต่อจากมหาวิทยาลัยภายใน

เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ขอให้รีบติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ติดต่อที่ สำานักบัณฑิตศึกษา 

 โทรศัพท์ 0 2503 3675, 0 2504 7560-4  โทรสาร 0 2503 3675

2. ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ติดต่อที่ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา  

โทรศัพท์ 0 2503 3632, 0 2504 7231-6, 0 2503 3598-9  โทรสาร 0 2982 9606

หรือ ศูนย์สารสนเทศ โทรศัพท์ 0 2504 7788

ttt ttt ttt ttt

tt

tttttt
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รายงาน ตัว แสดง เอกสาร   ดังนี้ 

  1 .  บัตร ประจำา ตัวฯ  

  ที่ ผ่าน การ ฝึก ซ้อม ย่อย 

  2 .  บัตร ประจำา ตัว นักศึกษา 

  3 .  บัตร ประจำา ตัว ประชาชน   หรือ บัตร  

  ข้าราชการ /บัตร ประจำา ตัว พนักงาน 

  4 .  ใบ เสร็จ รับ เงิน การ ขึ้น ทะเบียน บัณฑิต /

  มหา บัณฑติ   ( ใน กรณี ท่ี การ ขึน้ ทะ เบยีนฯ    

  ล่าช้า )

 5 .  รูปถ่ายสำาหรับทำาบัตรเข้าเฝ้าฯ

เข้ารับการ

ฝึกซ้อมใหญ่

t t

นั่งในแถว

ตามลำาดับ

แถวที่-เลขที่นั่ง

ตามที่ระบุไว้ ใน

บัตรประจำาตัวฯ

โดยเจ้าหน้าที่

รับรายงานตัว

เป็นผู้กรอกข้อมูล

ขั้นตอน
การฝึกซ้อมใหญ่

การแต่งกายวันฝึกซ้อมย่อย
 ชาย แต่งกายสุภาพไม่สวมรองเท้าแตะ

 หญิง แต่งกายสุภาพ สวมกระโปรงคลุมเข่าและไม่สวมรองเท้าแตะ

การแต่งกายวันฝึกซ้อมใหญ่ 
 แต่งกายเหมือนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

การแต่งกาย

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต
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นั่งตามแถวที่-เลขที่นั่ง เช่นเดียวกับ

วันฝึกซ้อมใหญ่ตามเวลาที่กำาหนด

(เพื่อรอการตรวจความเรียบร้อยก่อนเข้า

รับพระราชทานปริญญาบัตร)

เตรียมบัตรประจำาตัวฯ ที่แสดงว่าผ่านการ

ฝึกซ้อมใหญ่แล้วเพื่อรับการตรวจสอบ 

(ห้ามนำาสิ่งของอื่นใดเข้าห้องประชุม)

เข้าห้องประชุม ตามที่ได้รับการฝึกซ้อมใหญ่

นั่งตามแถวที่-เลขที่นั่ง 

ที่กำาหนดไว้ในบัตรประจำาตัวฯ

เข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร

   พระราชทานปริญญาบัตร

t
t

t
t

วันพิธี
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 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำาปาง 
    หมู่ที่ 2 ถ.ลำาปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำาปาง 52190

    โทรศัพท์ 0 5482 9811-4  

    โทรสาร 0 5482 9815  

    E-mail Address : lp.adoffice@stou.ac.th

    จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ฝึกซ้อมย่อย ลำาปาง ลำาพูน เชียงใหม่ แพร่ พะเยา เชียงราย   

    แม่ฮ่องสอน น่าน

สถานที่ฝึกซ้อมย่อยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำาปีการศึกษา 2556 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในจังหวัดต่าง ๆ

แผนที่

อ.ห้างฉัตร เข้าตัวเมืองลำาปาง

โรงพยาบาล อ.ห้างฉัตร
ศูนย์ฝึกอบรม 
ตำารวจภูธร
ภาค 5

ม.ธรรมศาสตร์

บ้าน
ทรงไทย
ศรีทอง

80
0 

ม
.

จ.เชียงใหม่ - จ.ลำาพูน
ทางหลวง หมายเลข 11 
หลักกิโลเมตรที่ 9 ลำาปาง
ไปลำาพูน - เชียงใหม่

สถานีวิทยุ ตำารวจภูธรภาค 5

ศูนย์ฝึกอบรม 
อาชีพสตรีภาคเหนือ

สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน

ระยะทางโดยประมาณ 15 กิโลเมตร

ปั๊มน้ำามัน
เบญจมาศ

ปั๊มน้ำามัน
ซัสโก

ปั๊มน้ำามัน 
PT

ตัวเมืองลำาปาง

พะเยา

สถานีขนส่ง จ.ลำาปาง

ถ.
ซูเ

ป
อร

์ไฮ
เว

ย์

ห้างบิ๊กซี

ทางแยกไปเชียงใหม่

ป้อมตำารวจทางหลวง

จ.ตาก

ศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. ลำาปาง

i

iii i i

i

N
แผนที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำาปาง 

1.
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3.

2.

105/35 หมู่ที่ 10 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก (117) 

ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 

โทรศัพท์ 0 5622 2450 

โทรสาร 0 5622 3010  

E-mail Address : nw.adoffice@stou.ac.th

จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ฝึกซ้อมย่อย นครสวรรค์

อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง 

เพชรบูรณ์ พิจิตร

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์

 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย 

 4 หมู่ที่ 7 ถ.สุโขทัย-กำาแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

 โทรศัพท์ 0 5565 1103 โทรสาร 0 5565 1097  

 E-mail Address : sk.adoffice@stou.ac.th

 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ฝึกซ้อมย่อย สุโขทัย พิษณุโลก กำาแพงเพชร อุตรดิตถ์ ตาก

ปั๊ม ปตท.

i

ไป จังหวัดตาก 80 กม.
ไป พิษณุโลก

 58 
กม.

เข้าเมือง จังหวัดสุโขทัย

สี่แยกคลองโพธิ์

ไป จัง
หวัด

กำาแ
พงเพ

ชร 7
0 ก

ม.

สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุโขทัย

ศูนย์วิทยพัฒนา  
มสธ. สุโขทัย

i

i

i

N

แผนที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย 

สะพานเดชาติวงค์

สถานีขนส่งผู้โดยสาร

กำาแพงเพชร

บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์

กำาแพงเพชร

ศาลากลางจังหวัด

เข้าเมืองนครสวรรค์

แม่น้ำาเจ้าพระยา

เข้าเมืองนครสวรรค์
อุทยานนครสวรรค์

Ni

i
i

แยกนวมินทร
ศูนย์วิทยพัฒนา
มสธ. นครสวรรค์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
มัฌชิม

ถ.นครสวรรค์-

พิษณุโลก

สนามกีฬากลาง

แผนที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ 
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 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี 

 199 หมู่ที่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง 

 จ.อุบลราชธานี 34000

 โทรศัพท์ 0 4528 1891  

 โทรสาร 0 4528 1890  

 E-mail Address : ub.adoffice@stou.ac.th

 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ฝึกซ้อมย่อย อุบลราชธานี 

 อำานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด 

 สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครพนม

 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 4.

5.

หมู่ที่ 10 บ้านคำากลิ้ง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ 0 4229 2495-500 

โทรสาร 0 4229 2494  

E-mail Address : ud.adoffice@stou.ac.th

จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ฝึกซ้อมย่อย อุดรธานี หนองบัวลำาภู

หนองคาย ชัยภูมิ ขอนแก่น เลย สกลนคร มหาสารคาม 

กาฬสินธุ์ บึงกาฬ

ห
อน

าฬ
ิกา

ร.
ร.
นา

รีน
ุกูล

รพ.พระศรีฯ

ถน
นช

ยา
งก

ูร

M
ak

ro

i

i

i

i

N

N

แผนที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี

หมายเหตุ  รถเมล์ที่ผ่านศูนย์ สาย 1 รถ ม.อุบลฯ สีแดง

ไปจังหวัดยโสธร

สถ
าน

ีวิท
ยุ 

ท
ท
ท
. 

ช่อ
ง 
11

ศูนย์วิทยพัฒนา  
มสธ. อุบลราชธานี

สถ
าน

ีขน
ส่ง

สถ
าน

ีรถ
ไฟ

ไป
จัง

หว
ัดศ

รีส
ะเ
กษ

แม่น้ำามูล

วิท
ยา

ลัย
เท

คน
ิคถน

นเ
ลี่ย

งเ
ม
ือง

สถาบันราชภัฏ

ไป
จัง

ห
วัด

อำา
นา

จเ
จร

ิญ

i
i

i

i

i

i

ศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. 
อุดรธานี

ไป จ.หนองบัวลำาภู
ไป จ.สกลนครไป จ.อุดรธานี    ถ.มิตรภาพโชว์รูม 

HONDA

อบต.บ้านจั่น

ไป จ.ขอนแก่น

1 ก
ม.

ศูนย์เพาะชำา 
กล้าไม้ วัดป่าพัฒนาราม

บ.ดงเค็ง

ไป
 ว

ัดป
่าบ

้าน
ตา

ด

ร.ร.บ้านคำากลิ้ง

หนองน้ำาสาธารณะ

700 ม.

ห้าแยก
กรมหลวง
ประจักษ์ฯ

แผนที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
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 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช 

 169 หมู่ที่ 3 ถ.นครศรีฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร 

 อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80001 

 โทรศัพท์ 0 7537 8680-8  

 โทรสาร 0 7537 8686  

 E-mail Address : nr.adoffice@stou.ac.th

 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ฝึกซ้อมย่อย นครศรีธรรมราช

 สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร

6.

7.

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
จันทบุรี

โรงพยาบาลมะขาม

ที่ว่าการอำาเภอมะขาม

เทศบาลเมืองมะขาม

ถ.
จัน

ท
บ
ุรี-

สร
ะแ

ก้วไป
สร

ะแ
ก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำาไพพรรณี

สามแยกปากแซง

makro

สี่แยกเขาไร่ยา

ไป
ตร

าด

ไป
 อ

.เม
ือง

จัน
ท
บ
ุรี

แผนที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี 

 เลขที่ 1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว อ.มะขาม จ.จันทบุรี  22150

 โทรศัพท์ 0 3938 9430-3 

 โทรสาร 0 3938 9434  

 E-mail Address : cb.adoffice@stou.ac.th

 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ฝึกซ้อมย่อย จันทบุรี ตราด 

 ระยอง สระแก้ว ชลบุรี

i
i

i

i

i

i

 แผนที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช

i N

สน
าม

บ
ิน

ศูนย์วิทยพัฒนา
มสธ. 

นครศรีธรรมราช
อ.ท

่าศา
ลา

ทาง
รถไ

ฟ

ทาง
รถไ

ฟ

แยกเบญจม

แยกนาพรู

จ.ส
งขล

า

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ภาคใต้

วัดพระมหาธาตุ

ถ.ร
าชด

ำาเน
ิน

สง
ขล

า

อ.ทุ่งสง

แยกศาลามีชัย  
(หัวถนน)

อ.ปากพนัง

ถ.พ
ัฒนา

กา
รค

ูขว
าง

โรงแรมทวินโลตัส
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 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี

 90 หมู่ที่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง 

 จ.เพชรบุรี 76000

 โทรศัพท์ 0 3240 3801-5  

 โทรสาร 0 3240 3811  

 E-mail Address : pb.adoffice@stou.ac.th

 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ฝึกซ้อมย่อย 

 เพชรบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี 

 สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์   

 สุพรรณบุรี นครปฐม

ศูนย์วิทยพัฒน� 
มสธ. เพชรบุรี

สำานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

ถนนเพชรเกษม ทางเข้าเมืองเพชรบุรี

ศาลาไร่ส้ม
ธ.กรุงเทพฯ จำากัด บริเวณเขาวัง

ทางเข้า ว.สารพัดช่าง

วัดเขาบันไดอิฐ
สี่แยกบันไดอิฐ

ปั๊มน้ำามัน

ศาลาดอนจุฬา
สวท. จ.เพชรบุรี

ไปหัวหิน

รพ.เพชรรัชต์i

i

แผนที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี

8.

9.

ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

ไปพัทลุงกรุงเทพฯไปพัทลุงกรุงเทพฯ

ไปสี่แยกลพบุรีราเมศร์

ทางไปสี่แยกควนลัง

ไปสนามบินหาดใหญ่

ทางไปหาดใหญ่ใน

นราธิวาส
ยะลา
ไปปัตตานี

ทางไปสงขลา

ถนนลพบุรีราเมศร์

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4135 ระยะทางประมาณ4กม.(จากสี่แยกถึงร.ร.)

ท
าง

ห
ลว

งแ
ผ่น

ดิน
 ห

ม
าย

เล
ข 

43
ทา

งห
ลว

งแ
ผ่น

ดิน
 ห

ม
าย

เล
ข 

43

ทางแยกต่างระดับ

ห้างไทวัสดุ

แผนที่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 

 (สถานที่ฝึกซ้อมย่อยของ 

      ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา)

 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

     โทรศัพท์ 0 7425 1886

 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา

 6/1 หมู่ที่ 6 ต.พร่อน

 อ.เมือง จ.ยะลา 95000

 โทรศัพท์ 0 7326 4025, 0 7326 4020 โทรสาร 0 7326 4023  

 E-mail Address : yl.adoffice@stou.ac.th

 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ฝึกซ้อมย่อย ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา 

 สตูล พัทลุง ตรัง
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 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 

 196 หมู่ที่ 5 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

 โทรศัพท์ 0 3730 6247-50 โทรสาร 0 3730 6244  

 E-mail Address : nk.adoffice@stou.ac.th

 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ฝึกซ้อมย่อย นครนายก ปราจีนบุรี 

 ฉะเชิงเทรา สระบุรี พระนครศรีอยุธยา 

10.

สี่แยกบ้านนา

วัดบ้านพร้าว

วัดหนองเตย

ท
าง

ไป
บ
้าน

นา
ท
าง

ไป
 ร

.ร
.เต

รีย
ม
ฯ/
ม
สธ

.

วัด
อิน

ป
ระ

ชา
รา

ม

ถนน รพช.

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
นครนายก

ถน
น 

รพ
ช.

 

ร.ร.เตรียมฯ

ถนน ร.ร.เตรียมฯ

ถนนริมรั้ว 
ร.ร.เตรียมฯ

ถน
นส

าย
หน

อง
รี

ถนนรังสิต - นครนายก

ถนนสุวรรณศร

วัดเขาคอก
สนามกอล์ฟ
เขาชะโงก

ถนนทางไป ร.ร.เตรียมฯ/มสธ.

ท
าง

ไป
 ร

.ร
.น

าย
ร้อ

ย 
จป

ร.

นครนายก

นครนายก

ป
้อม

ยา
ม
ท
ห
าร

ไป
 ร

.ร
.จ

ป
ร.

i i
i

ii

i

i

i

i

i

i i

i
i

i

แผนที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก

ร.ร.ปิยชาติพัฒนา

บริเวณ ร.ร.นายร้อย จปร.

ประตูหลัง จปร.

สี่แยก จปร.

สี่แยก บางอ้อ

ประตูใหญ่ 
ร.ร.จปร.

องค์การโทรศัพท์ 
นครนายก
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สำาหรับจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ฝึกซ้อมย่อย ณ มสธ. จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 0 2504 7531-4, 0 2504 7506-12 โทรสาร 0 2503 3563

E-mail Address : aaoffice@stou.ac.th

ได้แก่ จังหวัด 1. กรุงเทพมหานคร  2. นนทบุรี  3. ปทุมธานี  4. สมุทรปราการ  5. นครราชสีมา

รถตู้ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - เมืองทองธานีรถประจำาทาง
166  ทางด่วนปากเกร็ด - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

52  ปากเกร็ด - บางซื่อ

356  ปากเกร็ด - สะพานใหม่ - รังสิต

150  บางกะปิ - ปากเกร็ด

เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

ไป ห้าแยกปากเกร็ด ไป ห้าแยกปากเกร็ด

แมคโคร

ทางด่วน

ห้างบิ๊กซี
Big-C

Lotus
ห้างโลตัส

เมืองทองธานี
Muang Thong ThaniIMPACE

EXHIBITION CENTER

ถน
นแ

จ้ง
วัฒ

นะ
 C

ha
en

gw
at

th
an

a 
R
d.

ศูนย์ราชการ

ที่กลับรถ 
U-Turn

ไอทีสแควร์

หลักสี่

คลองประปา

Don Muang Tollway

Domestic

ถ.ติวานนท์

ไป ลาดพร้าว

ไป บางเขน/รามอินทรา

ไป รังสิต

สนามบินดอนเมือง
ถนนวิภาวดี-รังสิต

CAT

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Sukhothai Thammathirat Open University



พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


