
ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2556 

ภาคการศึกษาที ่1/2556  

16 ม.ค. – 5 พ.ย. 2556 จ าหน่ายระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนภาคต้นและภาคปลาย  

1 ก.พ. – 20 เม.ย. 2556  รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้น ช่วงทีห่น่ึง  

16 ก.พ. – 28 ก.พ. 2556 จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา (เก่า)  

1 เม.ย - 16 พ.ค. 2556 ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/56  

2 พ.ค. – 16 ก.ค. 2556 ลงทะเบียนเพิม่ชุดวชิา  

1 พ.ค. – 20 มิ.ย. 2556 รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้น ช่วงทีส่อง  

31 พ.ค. 2556 วนัสุดท้ายของการลาพกัการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า)  

31 พ.ค. 2556  วนัสุดท้ายของการขอย้ายสังกดัสาขาวชิา/เปลีย่นวชิาเอก(เฉพาะนักศึกษาเก่า)  

1 ก.ค. 2556 วนัเปิดภาคการศึกษา  

7 ก.ค. 2556 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ส าหรับนักศึกษาทีม่ีภูมิล าเนาในต่างจังหวดั  

14 ก.ค. 2556 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ส าหรับนักศึกษาทีม่ีภูมิล าเนาในเขต กทม.  

31 ก.ค. 2556 วนัสุดท้ายของการถอนชุดวชิา  

1 - 30 ก.ย. 2556 ช่วงเวลาส าหรับการสอบตามความพร้อมเป็นรายบุคคลด้วยคอมพวิเตอร์   

21 ต.ค. 2556 วนัสุดท้ายของการศึกษาประจ าภาคการศึกษา  

26-27 ต.ค. 2556 วนัสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา  

26-27 ต.ค. 2556 วนัสอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที ่84  

27 ต.ค. 2556 วนัสอบความรู้ภาษาองักฤษ STOU-EPT รุ่นที ่3 ประจ าปี พ.ศ. 2556  



6 ธ.ค. 2556 ประกาศผลสอบไล่ ภาคการศึกษาที ่1/2556 (ชุดปรนัย)  

1 ธ.ค. 2556 – 5 ม.ค. 2557 วนัลงทะเบียนสอบซ่อม  

17 ธ.ค. 2556 ประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที ่1/2556 (ชุดอตันัย)  

1 ก.พ. – 2 ก.พ. 2557 วนัสอบซ่อมประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2556  

1 ก.พ. – 2 ก.พ. 2557 วนัสอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที ่85  

2 ก.พ. 2557 วนัสอบผู้สมัครเข้าทดสอบความรู้ภาษาองักฤษ STOU-EPT รุ่นที ่4  

17 ก.พ. 2557 ประกาศผลการสอบความรู้ภาษาองักฤษ STOU-EPT  

10 มี.ค. – 1 พ.ค. 2557 ยืน่ค าร้องขอส าเร็จการศึกษาสอบซ่อม ประจ าภาคการศึกษาที ่1/2556  

14 มี.ค. 2557 ประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที ่1/2556 (ชุดปรนัย)  

24 มี.ค. 2557 ประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที ่1/2556 (ชุดอตันัย)  

ภาคการศึกษาที ่2/2556  

1 ส.ค. – 5 พ.ย. 2556  รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปลาย   

16 ส.ค. – 31 ส.ค. 2556  จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา  

1 ก.ย. – 16 ต.ค. 2556 ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/56  

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 2556 ลงทะเบียนเพิม่ชุดวชิา  

14 พ.ย. 2556 วนัสุดท้ายของการลาพกัการศึกษา   

14 พ.ย. 2556 วนัสุดท้ายของการขอย้ายสังกดัสาขาวชิา/เปลีย่นวชิาเอก (เฉพาะนักศึกษาเก่า)  

16 ธ.ค. 2556 วนัเปิดภาคการศึกษา  

16 ม.ค. 2557 วนัสุดท้ายของการถอนชุดวชิา  

1 - 30 มี.ค. 2557 ช่วงเวลาส าหรับการสอบตามความพร้อมเป็นรายบุคคลด้วยคอมพวิเตอร์   



1 ก.พ. – 20 มี.ค. 2557 จัดส่งเอกสารขอส าเร็จการศึกษา  

16 เม.ย. 2557 วนัสุดท้ายของการศึกษาประจ าภาคการศึกษา  

26 เม.ย.– 27 เม.ย. 2557 วนัสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา   

26 เม.ย.– 27 เม.ย. 2557 วนัสอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที ่86  

27 เม.ย. 2557 วนัสอบผู้สมัครเข้าทดสอบความรู้ภาษาองักฤษ STOU-EPT รุ่นที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2557  

1 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2557 วนัลงทะเบียนสอบซ่อม  

12 พ.ค. 2557 ประกาศผลการสอบความรู้ภาษาองักฤษ STOU-EPT รุ่นที ่1  

6 มิ.ย. – 1 ส.ค. 2557 ยืน่ค าร้องขอส าเร็จการศึกษาสอบไล่ ประจ าภาคการศึกษาที ่2/2556  

6 มิ.ย. 2557 ประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที ่2/2556 (ชุดปรนัย)  

18 มิ.ย. 2557 ประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที ่2/2556 (ชุดอตันัย)  

2 ส.ค. – 3 ส.ค. 2557 วนัสอบซ่อม  

2 ส.ค. – 3 ส.ค. 2557 วนัสอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 87  

3 ส.ค. 2557 วนัสอบผู้สมัครเข้าทดสอบความรู้ภาษาองักฤษ STOU-EPT รุ่นที ่2  

18 ส.ค. 2557 ประกาศผลสอบความรู้ภาษาองักฤษ STOU-EPT  

18 ก.ย.– 31 ต.ค. 2557 ยืน่ค าร้องขอส าเร็จการศึกษาสอบซ่อม ประจ าภาคการศึกษาที ่2/2556  

15 ก.ย. 2557 ประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที ่2/2556 (ชุดปรนัย)  

25 ก.ย. 2557 ประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที ่2/2556 (ชุดอตันัย)  

 

 

 



ภาคการศึกษาพเิศษ/2556  

16 ก.พ. – 28 ก.พ. 2557 จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา  

1 มี.ค. – 2 เม.ย. 2557 ลงทะเบียนเรียน  

1 พ.ค. 2557 วนัเปิดภาคการศึกษา  

1 ก.ค. – 1 ส.ค. 2557 จัดส่งเอกสารขอส าเร็จการศึกษาภาคการศึกษาพเิศษ/2556  

31 ก.ค. 2557 วนัสุดท้ายของการศึกษาประจ าภาคการศึกษา  

2 ส.ค. – 3 ส.ค. 2557 วนัสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา  

17 ก.ย. – 31 ต.ค. 2557 ยืน่ค าร้องขอส าเร็จการศึกษาภาคการศึกษาพเิศษ/2556  

15 ก.ย. 2557 ประกาศผลการสอบภาคการศึกษาพเิศษ/2556 (ชุดปรนัย)  

25 ก.ย. 2557 ประกาศผลการสอบภาคการศึกษาพเิศษ/2556 (ชุดอตันัย)  

 

 

  

 


