
 

ค ำชี้แจงการสอบซอ่มการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1. ใบแจ้งก ำหนดกำรสอบนี้ เป็นกำรแจ้งสถำนที่สอบ ชุดวิชำที่สอบ วัน เวลำ และห้องสอบของนักศึกษำ  
ที่ลงทะเบียนเรียนภำคกำรศึกษำพิเศษ ผู้เรียนโครงกำรสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 624 และนักศึกษำที่ลงทะเบียนสอบซ่อม 
ภำคกำรศึกษำที่  2  ปีกำรศึกษำที่ 2562   โปรดตรวจสอบสถานที่สอบอีกครั้ง   ถ้ามีข้อสงสัยติดต่อโทร. 02-504-7788 
และ www.stou.ac.th/main/  บริการนักศึกษา  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  การสอบ  ก าหนดการสอบ
และสนามสอบรายบุคคล 
2. ไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ 2 ชุดวิชำ ในวันและคำบเวลำเดียวกัน 
3. นักศึกษำเข้ำสอบโรงเรียนสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร โรงเรียนชิโนรสวิทยำลัย กทม. โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 
กทม. และโรงเรียนวัดเขมำภิรตำรำม จ.นนทบุรี ขอให้ใช้รถประจ ำทำงสำธำรณะ เนื่องจำกทำงโรงเรียนไม่มีสถำนที่
จอดรถไว้บริกำร   
4. นักศึกษำที่เข้ำสอบโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง กทม. มหำวิทยำลัยฯ ขอแจ้งให้ทรำบว่ำมีกำรเก็บค่ำบริกำรจอดรถเพ่ือ
เป็นค่ำบ ำรุงวัด  ส ำหรับโรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ไม่อนุญาต 
ให้น ำรถเข้ำภำยในโรงเรียน เนื่องจำกมีมำตรกำรคุมเข้มของทำงโรงเรียน และโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยำคม จ.นครปฐม 
ขอให้จอดรถบริเวณวัดห้วยจรเข้ 
5. นักศึกษำควรไปถึงสนำมสอบก่อนก ำหนดกำรสอบอย่ำงน้อย 30 นำที และให้ไปตรวจหมำยเลขห้องสอบที่ระบุ  
ในใบแจ้งก ำหนดกำรสอบซึ่งจะตรงกับที่ติดไว้ที่บอร์ดประชำสัมพันธ์ของสนำมสอบว่ำ ห้องสอบที่นักศึกษำ/ผู้เรียนจะเข้ำ
สอบอยู่ที่อำคำรใด  ชั้นใด หำกมีข้อสงสัยประกำรใดติดต่อกองกลำงสนำมสอบ 
6. ในกำรเข้ำสอบขอให้นักศึกษำเชื่อฟังกรรมกำรคุมสอบในห้องสอบ  เพ่ือเป็นกำรให้เกียรติแก่สนำมสอบที่ให้ 
ควำมอนุเครำะห์และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักศึกษำของมหำวิทยำลัย 
7. การใช้บัตรแสดงตนในการเข้าสอบ  ผู้เข้ำสอบต้องมีบัตรแสดงตนเข้ำสอบสองบัตร คือ บัตรประจ าตัวนักศึกษา และ
บัตรประจ าตัวประชาชนเพ่ือแสดงตนต่อกรรมกำรคุมสอบ กรณีขำดบัตรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือทั้งสองบัตร ให้นักศึกษำ
ไปขอท ำบัตรเข้ำสอบที่กองกลำงสนำมสอบ  โดยน ำรูปถ่ำยซึ่งถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 1 นิ้ว  จ ำนวน  2  รูป 
 

 

                 การปฏิบัติเกี่ยวกับเคร่ืองมือสื่อสาร 
          ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดก่อนเข้าห้องสอบ ให้วางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบ  

ห้ามถ่ายภาพใด ๆ ภายในบริเวณห้องสอบ หากพบเห็นว่านักศึกษาฝ่าฝืน มหาวิทยาลัย  
จะด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการสอบไล่ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2551 หมวด 3     
แนวปฏิบัติการเข้าสอบของนักศึกษา 
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8. ห้ามนักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาตามตารางข้างล่างนี้ ย้ายสนามสอบหรือไปขอท าบัตรเข้าสอบห้องสอบส ารอง
โดยเด็ดขาด เนื่องจำกมหำวิทยำลัยฯ ไม่ได้ส ำรองแบบทดสอบไว้ในทุกสนำมสอบทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 111 ชุดวิชำ 
ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษำเข้ำสอบตำมสนำมสอบที่มหำวิทยำลัยก ำหนดเท่ำนั้น   
 

วันเสาร์ที ่12  ธันวาคม 2563 (เวลา 08.30-11.00 น.) วันเสาร์ที ่12  ธันวาคม 2563 (เวลา 11.45-14.15 น.) 
11011 กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำเขมร 10163 ภำษำเขมรเพ่ือกำรสื่อสำร 
11201 คณิตศำสตร์ส ำหรับสังคมศำสตร์ 16418 กำรบริหำรงำนวิทยุกระจำยเสียง 
16339 กำรรำยงำนข่ำวและกำรบรรณำธิกร 16421 กำรบริหำรงำนโทรทัศน์ 
16343 กำรเขียนบทวิทยุกระจำยเสียง 16424 กำรบริหำรงำนภำพยนตร์ 
16419 กำรจัดรำยกำรโทรทัศน์ 16427 กำรบริหำรงำนโฆษณำ 
26302 กำรจัดกำรกำรศึกษำนอกระบบ 16430 กำรบริหำรงำนประชำสัมพันธ์ 
26405 กำรศึกษำทำงไกล 16441 กำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
32361 ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวของไทย 16462 ควำมรู้และทักษะกำรสื่อสำรชุมชน 
32421 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้และกำรวิเครำะห์โครงกำร 20101 พ้ืนฐำนกำรศึกษำ 
32429 กำรบัญชีรัฐบำล กำรบัญชีกองทุน และกำรบัญชีเฉพำะกิจกำร 24402 กำรพัฒนำแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรียน 
32476 กำรตลำดสถำบันและกำรตลำดบริกำร 30203 กำรเงินธุรกิจและกำรภำษีอำกร 
32480 กำรจัดกำรห้องพักและกำรจัดกำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 32201 คณิตศำสตร์และสถิติเพ่ือธุรกิจ 
33206 สหกรณ์ วิสำหกิจชุมชน และกำรจัดกำรกำรตลำด 32320 กำรบัญชีขั้นกลำง 1 
33210 สัมมนำกำรบริหำรกำรปกครองท้องที่ 33305 กฎหมำยแพ่ง พำณิชย์ และที่ดินส ำหรับนักปกครองท้องที่ 
33436 กำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำควำมผิด 33308 นโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผนกำรปกครองท้องที่ 
33440 กำรบริหำรงำนสรรพสำมิต 33424 กำรบริหำรกำรพัฒนำและกำรพัฒนำกำรบริหำร 
40205 กฎหมำยธุรกิจ 33437 กำรบริหำรงำนรำชทัณฑ์ 
41004 เสริมประสบกำรณ์ผู้น ำชุมชน 41458 อำชญำกรรมทำงธุรกิจ 
41402 ระบบกฎหมำยไทยและต่ำงประเทศ 53404 กำรบริหำรระบบข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณสุข 
55306 เภสัชพฤกษศำสตร์ 55316 กำรฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย 
55307 กำรฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศำสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 97216 เทคโนโลยีกระบวนกำรพิมพ์ 
60335 เศรษฐศำสตร์กำรพัฒนำ   
70411 อนำมัยชุมชน   
70421 กิจกรรมและประสบกำรณ์เยำวชน   
70422 ปัญหำเด็กและเยำวชนกับกำรส่งเสริมอำชีพ   
82319 ระบบกำรเมืองเปรียบเทียบ   
92222 กำรบัญชี กำรเงิน และกำรภำษีอำกรส ำหรับสหกรณ์     
92311 กำรจัดกำรสหกรณ์เชิงกลยุทธ์     
92411 สำรสนเทศและวิธีกำรวิจัยทำงสหกรณ์     
92423 วิธีกำรวิจัยทำงสหกรณ์   
92424 กำรบริหำรธุรกิจเฉพำะสหกรณ์   
93447 กำรจัดกำรกำรผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ือง   
97406 เทคนิคหลังพิมพ์   
97422 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้และกำรวิเครำะห์แนวโน้มทำงอุตสำหกรรม   
97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์   
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วันอาทิตย์ท่ี  13  ธันวาคม 2563  (เวลา 08.30-11.00  น.) วันอาทิตย์ท่ี  13  ธันวาคม 2563  (เวลา 11.45-14.15  น.) 

11012 ภำษำเขมรเชิงธุรกิจ 11013 ภำษำเขมรเพ่ือกำรท่องเที่ยว 
11307 ภำษำอังกฤษส ำหรับช่ำง 20401 ประสบกำรณ์วิชำชีพศึกษำศำสตร์ 
11308 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรเกษตร 24412 กำรพัฒนำเคร่ืองมือวัดด้ำนเจตพิสัยและทักษะพิสัย 
16442 กำรบริหำรงำนสื่อสิ่งพิมพ์ 26407 ประสบกำรณ์วิชำชีพกำรศึกษำนอกระบบ 
16446 กำรผลิตรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงขั้นสูง 32308 เศรษฐศำสตร์ประยุกต์เพ่ือกำรจัดกำร 
16449 กำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ขั้นสูง 32321 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 
16463 กำรวำงแผน กำรออกแบบ และกำรผลิตสื่อชุมชน 32406 กำรจัดกำรสินเชื่อ 
26404 หลักกำรเรียนรู้และเทคนิคกำรฝึกอบรม 32481 ประสบกำรณ์วิชำชีพกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 
26406 กำรพัฒนำและกำรใช้สื่อกำรศึกษำนอกระบบ  และกำรโรงแรม 
32204 กำรบัญชีขั้นต้น 32485 ควำมรู้เฉพำะอำชีพมัคคุเทศก์และกำรบริกำร 
32205 กำรบัญชีขั้นกลำง 2    ในอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 
32301 กำรจัดกำรกำรผลิตและปฏิบัติกำร 41007 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน 
32401 กำรวำงแผนและควบคุมงำนบริหำร 41008 กำรจัดกำรกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำติ  
32417 กำรจัดกำรและกำรบัญชีธนำคำรพำณิชย์  และสิ่งแวดล้อม 
33307 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนส ำหรับนักปกครองท้องที่ 53202 กำรสำธำรณสุขทั่วไป 
33411 กำรแรงงำนสัมพันธ์ 53305 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในงำนสำธำรณสุข 
33420 กำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค 55308 เวชกรรมแผนไทย 
33434 กฎหมำยเกี่ยวกับงำนรำชทัณฑ์ 55318 เวชกรรมแผนไทย 2 
33438 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดเก็บภำษี 55321 เภสัชกรรมแผนไทย 2 
33441 กำรตรวจสอบ และกำรควบคุมกำรจัดเก็บภำษี 70314 กำรผลิตและกำรใช้อำหำร 
41006 กำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 70323 สุขภำพเด็ก 
53303 กำรจัดกำรสำธำรณภัย 70431 ประสบกำรณ์วิชำชีพคหกรรมศำสตร์ 
53406 ประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรสำธำรณสุข 90202 กำรบริหำรงำนส่งเสริมกำรเกษตรและสหกรณ์ 
55312 ประสบกำรณ์วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย 92425 ประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรธุรกิจสหกรณ์ 
55315 นวดแผนไทย 2 97213 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนกำรผลิตและ 
55326 ประสบกำรณ์วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย  เทคนิคกำรผลิต 
55329 นวดแผนไทย 2 97318 กำรออกแบบทำงกำรพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 

60338 เทคโนโลยีและควำมจ ำเริญทำงเศรษฐกิจ 97432 ประสบกำรณ์วิชำชีพเทคโนโลยีกำรพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 

70311 ชีวเคมีพ้ืนฐำน   

92117 สหกรณ์กับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม   

96410 เทคโนโลยสีำรสนเทศส ำหรับกำรบัญชกีำรเงินและกำรบัญชี   

 เพ่ือกำรจัดกำร   
 

    9. นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 
       “นักศึกษำหญิงให้สวมเสื้อมีแขน กระโปรงไม่สั้นเหนือเข่ำ ไม่รัดรูป สีพื้น/สีเข้ม/ทรงสุภำพ  ไม่ใช้ผ้ำยืดหรือผ้ำยีนส ์หรือ 
สวมแบบฟอร์มของหน่วยงำนที่นกัศึกษำสังกัด  ต้องไม่สวมเสื้อยืดคอกลมหรือคอเหลี่ยม รองเท้ำทรงสุภำพ (รัดส้น/มีส้น)  
ห้ามโดยเด็ดขาด  คือ  กำงเกงขำสั้นหรือขำสำมส่วน  เสื้อยืดคอกลม  เสื้อสำยเดี่ยว เสื้อแขนกุด ผ้ำลวดลำยและสีฉูดฉำด  
รองเท้ำแตะ หรือรองเท้ำไม่มีส้น 

 นักศึกษำชำยให้สวมเสื้อเชิ้ต เสื้อยืดคอปก กำงเกงขำยำวสีสุภำพ และสอดชำยเสื้อไว้ในกำงเกง รองเท้ำหุ้มส้น หรือมีสำยรัดส้น 
      กำงเกงยีนส์ต้องสีสุภำพ  ห้ามโดยเด็ดขาด  คือ  สวมกำงเกงยีนส์ชนิดที่มีรอยขำดเป็นที่ที่  เสื้อหรือกำงเกงมีลวดลำย และสีฉูดฉำด 
      เสื้อคอกลม กำงเกงขำสั้น  และรองเท้ำแตะ” 
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 ทั้งน้ี สนามสอบโรงเรียนวดันวลนรดิศ กทม. โรงเรยีนบุญวาทย์วิทยาลัย  จ.ล าปาง  และโรงเรียน 
มหาวชิราวุธ จ. สงขลา ขอความร่วมมือนักศึกษาทีเ่ข้าสอบไม่ให้สวมกางเกงยนีส์เข้าสอบโดยเดด็ขาด 
และมหาวิทยาลัยได้จัดท าภาพส าหรับเป็นแนวปฏิบัตใินการแต่งกายเข้าสอบไวเ้ป็นตัวอย่างโดยสังเขปข้างล่างน้ี 
 
 
 
 

                           

                
 
 
 
 

 
 

 
                    
 
 
   

สวมเสื้อมีปก กำงเกง  
รองเท้ำทรงสุภำพ(รัดส้น/มีสน้) 

 

เสื้อยืดแขนสัน้ คอปก สวมกำงเกงยีนส ์
สีและทรงสุภำพ 

รองเท้ำหุ้มส้นหรือมีสำยรัดส้น 

สวมเสื้อเชิ้ตแขนสัน้ กำงเกงขำยำว                
สีและทรงสุภำพ 

รองเท้ำหุ้มส้นหรือมีสำยรัดส้น 
 
 
 
 
 

สวมเสื้อเชิ้ตแขนยำว กำงเกงขำยำว 
สีและทรงสุภำพ 

รองเท้ำหุ้มส้นหรือมีสำยรัดส้น 

กำรแต่งกำยของนักศึกษำชำย 

กำรแต่งกำยของนักศึกษำหญิง 
 
 

สวมเสื้อมีแขน กระโปรงไม่สั้นเหนือเข่ำ 
รองเท้ำทรงสุภำพ(รัดส้น/มีสน้) 

 กำรแต่งกำยของนักศึกษำมสุลิม
รองเท้ำทรงสุภำพ (รัดส้น/มีส้น) 

ำทรงสุภำพ 


