
การลงทะเบียนสอบซอ่ม ภาคการศึกษาที่ 1/2557 
  ด้วยมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2557  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลยั 
ขอแจ้งรายชื่อ นักศึกษามีสิทธสิอบซ่อม ในชุดวิชา 20505 และ 20506 
 ทั้งนี้ขอแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่าผู้มีสิทธิลงทะเบยีนสอบซอ่มเป็นผู้ที่ผา่นเกณฑ์คุณสมบัตผิู้มีสิทธิสอบซ่อมตามที่
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ก าหนด หากสาขาวชิาศึกษาศาสตรไ์ม่อนุญาต นักศึกษาจะไม่มีสิทธิสอบซ่อมในชุดวชิานั้นๆ  
 หากนักศึกษามีความประสงค์จะสอบซ่อม โปรดกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนสอบซ่อมทีไ่ดแ้นบมาพร้อมนี ้และ
ช าระค่าลงทะเบียนสอบซ่อม ชุดวิชาละ 500 บาท ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2558  หากพ้นก าหนดนี้แล้ว มหาวทิยาลัยไมส่ามารถ
ด าเนินการจัดสอบซ่อมให้นักศึกษาได้   
 อนึ่งในการสอบระดบับัณฑิตศึกษานัน้ นักศึกษาต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบที่มหาวทิยาลัยจัดให้เท่านั้น กรณีมีเหตุ
จ าเป็นต้องยา้ยสนามสอบ ต้องแจ้งย้ายสนามสอบมายงัส านักบณัฑิตศึกษาทาง โทรสารหมายเลข 025033675 
โดยด่วนที่สุด มหาวทิยาลัยไม่รบัพิจารณาการแจ้งเปลี่ยนแปลงสนามสอบหลังวนัที่ 25  มีนาคม 2558 ไม่ว่ากรณีใดๆ  
  ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบสนามสอบและห้องสอบก่อนการสอบ ประมาณ 2 สปัดาห ์ 
ทาง www.stou.ac.th เลือกที่ บัณฑิตศึกษา > การสอบ > ก าหนดการสอบและสนามสอบรายบุคคล 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ ชุดวิชาท่ีมีสิทธลิงทะเบียนซ่อม 
1 1572200010 นางวรรณ ีรัตนรักษ ์ 20505 

2 1572200044 นางฤชามน อธิชัยธนกุล 20506 

3 1572200275 นางสาวรัตนาพร ศรีมาตย ์ 20505 

4 1572201075 นางสาวพัณณิตา ช ารัมย ์ 20505 

5 1572201729 นายนิพนธ ์ทองสา 20506 

6 1572201844 นางสาวกฤษณา เจริญรมย ์ 20505 และ 20506 

7 1572202206 นายวุฒิไกร ดวงพิกุล 20506 

8 1572202990 นางสาวฮสัมารซีา ยะโก๊ะ 20505 

9 1572203014 นายมูหัมหมัด แวยุน ุ 20505 

10 1572203246 นางสาวสิพร รองมาล ี 20505 และ 20506 

11 1572203519 นางพจชนีย์ ปั้นเยือก 20505 

12 1572203543 นางสาวบูญญารัตน ์จุฑาภูวดล 20505 

13 1572204467 นางสาวมลาต ีไซซิง 20505 และ 20506 

14 1572204665 นางสาวกานต์รว ีคงชนะ 20505 

15 1572205225 นางสาวยุวรัตน ์ยนเย็นจ า 20505 

16 1572205589 นายสุนทร สังข์แก้ว 20505 

17 1572205787 นางสาวอ าภา มณ ี 20505 และ 20506 

18 1572205951 นางสาวอุมาพร ขุนรัง 20505 

19 1572208500 นางมิ่งขวัญ จารย์โพธ์ิ 20505 และ 20506 

20 1572210241 นายศุภกฤต แนบนิมิตร 20505 และ 20506 

21 1572210290 นางสาวพรรณทิพย ์รัตนะ 20506 

22 1572210621 นางสาวพวงผกา ปัญโญ 20506 

 
 



แบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  ผ่านไปรษณย์ี  Pay at Post   

ส าหรับสอบซ่อม ระดับ ป.บัณฑิต หลกัสูตรและการสอน 

 
 
 

1. รหสัประจ าตวันกัศึกษา 10 หลกั   
2. แบบฟอร์ม   (โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  หนา้รายการท่ีเลือก) 

    บ.2 ลงทะเบียนเรียน    
3.ปีการศึกษา/ภาค    2557/1  
4. รหสัชุดวชิา/ลงทะเบียนคร้ังท่ี/การซ้ือวสัดุการศึกษา 
        -     ……..……/2/2  ( 500 บาท ) 
        -     ……..……/2/2  ( 500 บาท ) 
5. ช่ือ-สกลุ นกัศึกษา................................................................................................... 
6. จ  านวนเงินท่ีตอ้งช าระ(ยอดรวมจ านวนเงินในขอ้ 4).................................................... 
 

---------จบขั้นตอนการท างาน--------- 
 

- นกัศึกษาท่ีจะลงทะเบียนสอบซ่อมตอ้งเป็นผูมี้สิทธิลงทะเบียนสอบซ่อม  
- นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนสอบซ่อม มหาวิทยาลยัจะใชผ้ลสอบตวัล่าสุด  
- นกัศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อมแลว้ไม่เขา้สอบผลสอบจะเป็น F 
- นกัศึกษาตอ้งไดเ้กรดเฉล่ียสะสม 3.00 ข้ึนไปจึงจะสามารถส าเร็จการศึกษาได ้
- นกัศึกษาท่ีไดเ้กรดเฉล่ียสะสม 3.00 ข้ึนไปแลว้จะถูกคดัช่ือจบโดยอตัโนมติัไม่ตอ้งลงทะเบียนสอบซ่อม 

 
เนื่องจากการจัดสอบซอ่มมีระยะเวลาจ ากดั 

ดังนั้นนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนภายในวันที ่25 มีนาคม 2558 
เมื่อลงทะเบียนเรียนสอบซ่อมแล้ว  

สามารถตรวจสอบรายชื่อหน้าเว็บไซต์  www.stou.ac.th/การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศกึษา/
หัวข้อประชาสัมพันธ/์ผู้มีสิทธิส์อบซ่อม 1/2557   ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 

และกรณีมเีหตุจ าเป็นตอ้งย้ายสนามสอบ ให้แจ้งย้ายสนามสอบไปยัง 
ส านักบัณฑิตศึกษาทาง Fax 02-503-3675  ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2558 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ไปรษณย์ี  โปรแกรมท าการ 475 
 


