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     ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    เรื่อง  ก าหนดวันประกาศผลการสอบนักศึกษาและผู้เรียน 
             ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
                                              …………………………………………….. 
 
  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดวันประกาศผลการสอบในการศึกษาภาคต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยให้เป็น 
ไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๓ 
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงได้ก าหนดวันประกาศผลการสอบ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 
ข้อที่ ๑ วันประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ข้อที่ ๒ วันประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ข้อที่ ๓ วันประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
       

ชุดวิชา วันประกาศผลการสอบ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและ/หรือข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาอบรมเข้มพิเศษ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

ชุดวิชา วันประกาศผลการสอบ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและ/หรือข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ชุดวิชา วันประกาศผลการสอบ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและ/หรือข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาอบรมเข้มพิเศษ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

            

     ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    เรื่อง  ก าหนดวันประกาศผลการสอบนักศึกษาและผู้เรียน 
             ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
                                              …………………………………………….. 
 
  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดวันประกาศผลการสอบในการศึกษาภาคต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยให้เป็น 
ไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๓ 
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงได้ก าหนดวันประกาศผลการสอบ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 
ข้อที่ ๑ วันประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ข้อที่ ๒ วันประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ข้อที่ ๓ วันประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
       

ชุดวิชา วันประกาศผลการสอบ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและ/หรือข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาอบรมเข้มพิเศษ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

ชุดวิชา วันประกาศผลการสอบ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและ/หรือข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ชุดวิชา วันประกาศผลการสอบ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและ/หรือข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาอบรมเข้มพิเศษ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

            

     ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    เรื่อง  ก าหนดวันประกาศผลการสอบนักศึกษาและผู้เรียน 
             ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
                                              …………………………………………….. 
 
  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดวันประกาศผลการสอบในการศึกษาภาคต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยให้เป็น 
ไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๓ 
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงได้ก าหนดวันประกาศผลการสอบ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 
ข้อที่ ๑ วันประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ข้อที่ ๒ วันประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ข้อที่ ๓ วันประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
       

ชุดวิชา วันประกาศผลการสอบ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและ/หรือข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาอบรมเข้มพิเศษ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

ชุดวิชา วันประกาศผลการสอบ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและ/หรือข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ชุดวิชา วันประกาศผลการสอบ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและ/หรือข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาอบรมเข้มพิเศษ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

            

     ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    เรื่อง  ก าหนดวันประกาศผลการสอบนักศึกษาและผู้เรียน 
             ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
                                              …………………………………………….. 
 
  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดวันประกาศผลการสอบในการศึกษาภาคต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยให้เป็น 
ไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๓ 
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงได้ก าหนดวันประกาศผลการสอบ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 
ข้อที่ ๑ วันประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ข้อที่ ๒ วันประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ข้อที่ ๓ วันประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
       

ชุดวิชา วันประกาศผลการสอบ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและ/หรือข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาอบรมเข้มพิเศษ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

ชุดวิชา วันประกาศผลการสอบ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและ/หรือข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ชุดวิชา วันประกาศผลการสอบ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและ/หรือข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาอบรมเข้มพิเศษ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

            

     ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    เรื่อง  ก าหนดวันประกาศผลการสอบนักศึกษาและผู้เรียน 
             ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
                                              …………………………………………….. 
 
  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดวันประกาศผลการสอบในการศึกษาภาคต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยให้เป็น 
ไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๓ 
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงได้ก าหนดวันประกาศผลการสอบ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 
ข้อที่ ๑ วันประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ข้อที่ ๒ วันประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ข้อที่ ๓ วันประกาศผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
       

ชุดวิชา วันประกาศผลการสอบ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและ/หรือข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาอบรมเข้มพิเศษ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

ชุดวิชา วันประกาศผลการสอบ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและ/หรือข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ชุดวิชา วันประกาศผลการสอบ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและ/หรือข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาอบรมเข้มพิเศษ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
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ข้อที่ ๔ วันประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

              ประกาศ ณ วันที่  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   
             (ลงนาม)  ภาณุมาศ  ขัดเงางาม 
               (รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม) 
                กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดวิชา วันประกาศผลการสอบ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยและ/หรือข้อสอบปรนัย (ปริญญาตรี + สัมฤทธิบัตร) ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 




