
 

แนวปฏิบัติการเข้าสอบ ณ สนามสอบ 
 

แนวปฏิบัติส าคัญท่ีผู้เข้าสอบต้องถอืปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน 
โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

 มหาวิทยาลัยก าหนดมาตรการการป้องการระบาดโรคโควิด-19 ตามนโยบายของจังหวัดที่สนามสอบนั้นตั้งอยู่ ดังนั้น นักศึกษา
ต้องด าเนินการดังนี้ 
 1. นักศึกษาต้องแสดงผลการรับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างน้อย 2 เข็ม หรือ ผลการ
ตรวจคัดกรองด้วยวิธี ANTIGEN TEST KIT (ATK) จากสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่สาธารณสุขรับรองผล ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ที่มผีล
ตรวจคัดกรองไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือมีผลตรวจเป็น ลบ (Negative) 
 2. นักศึกษาต้องแสดงผลการรับวัคซีนด้วยเอกสาร หรือแสดงผลผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อม ส าหรับผลการตรวจคัด
กรองด้วยวิธี ANTIGEN TEST KIT (ATK) นักศึกษาต้องแสดงผลการตรวจคัดกรองจากสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่สาธารณสุข
รับรองผลด้วย 
 3. จังหวัดที่เป็นที่ต้ังของสนามสอบที่นักศึกษาต้องมีทั้งผลการรับวัคซีน และผลการตรวจด้วยวิธ ีANTIGEN TEST KIT (ATK) 
มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์ และขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์ และประกาศข้อมูล
ผ่านช่องทาง STOU-SISA อย่างใกล้ชิด  
 4. ส าหรับนักศึกษาที่มีความจ าเป็นที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้ หรือรับวัคซีนไม่ครบตามข้อก าหนดของกระทรวงสาธารณสุข 
นักศึกษาต้องแสดงผลการตรวจคัดกรองด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) จากสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่สาธารณสุขรับรองผล  
ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และมีผลตรวจคัดกรองไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือมีผลตรวจเป็น ลบ (Negative) 
 5. กรณีนักศึกษาท่ีมีประวัติการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะต้องมีเอกสารยืนยนัการรักษาหายจากการติดเชื้อ
เรียบร้อยแล้ว จากสถานพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณสุขรับรองผล 
 6. เพ่ือความสะดวกของนักศึกษาในการสอบ มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการสอบในรูปแบบออนไลน์ และเป็นการหลีกเลี่ยงในการ
รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
 
แนวปฏิบัติทั่วไปของนักศกึษา 
 1. ให้นักศึกษาตรวจสอบตนเองหากมีอาการไข้หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน ้ามูก หรือหายใจเหนื่อย 
หอบ ขอให้นักศึกษาพิจารณาตนเอง เพื่องดการเข้าสอบ  
 2. มีการคัดกรองผู้เข้ามาในสถานท่ีสอบ ก่อนเข้าสถานท่ีสอบหากพบมีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ นไป 
จะไม่อนุญาตให้เข้าสนามสอบ  
 3. นักศึกษาควรเข้าสอบ ณ สนามสอบตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนดไว้ในใบแจ้งสนามสอบ เท่านั น ไม่อนุญาตให้เดินทางข้ามจังหวัด 
ไปเข้าห้องสอบส้ารอง ทั งนี หากมีความจ้าเป็นต้องไปสอบสนามสอบอื่น นักศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดที่สนามสอบแห่งนั นตั งอยู่ 
 4. นักศึกษาต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในสนามสอบ ทั งก่อนการสอบ ขณะท้าการสอบ และหลังการสอบ  
 5. การตรวจสอบรายช่ือผู้เข้าสอบที่ป้ายประกาศ ระหว่างการรอเข้าห้องสอบ นักศึกษาไม่ควรรวมตัวหรือจับกลุ่มพูดคุยกันอย่าง
ใกล้ชิด ต้องมีการเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร   
 6. ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในสนามสอบ (ยกเว้นนักศึกษาลักษณะพิเศษ) และเมื่อสอบเสร็จให้เดินทางกลับทันที ยกเว้น
หากมีการสอบในคาบถัดไป  
 

 
 



การปฏิบัติเกี่ยวกบัเคร่ืองมือสื่อสาร 
 ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดก่อนเข้าห้องสอบ ให้วางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบ ห้ามบันทึกภาพ บันทึกวีดิโอ 
บันทึกเสียง และเผยแพร่ภาพหรือเสียงของข้อสอบ บริเวณห้องสอบ หากพบเห็นว่านักศึกษาฝ่าฝืน มหาวิทยาลัยฯ 
จะด าเนินการตามระเบียบฯ ว่าด้วย การสอบ  พ.ศ. 2563 หมวด 4 แนวปฏิบัติการเข้าสอบของนักศึกษา 

 

นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา  
***ต้องเข้าสอบให้ตรงตามชุดวิชาและตรงตามแผนการศึกษาที่เลือกไว้*** 

 

 นักศึกษาที่ เลือกแผนการศึกษา ก1:  ใช้ เนื อหาการสอบในเอกสารการสอนหน่วยที่  1-15 ใช้ เวลา 
ในการท้าแบบทดสอบคาบละ 3 ชั่วโมง คาบที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. และคาบที่ 2 เวลา 13.30-16.30 น. 
 นักศึกษาที่ เลือกแผนการศึกษา ก2 :  ใช้เนื อหาการสอบในเอกสารการสอนหน่วยที่  8-15 ใช้เวลา 
ในการท้าแบบทดสอบคาบละ 2 ชั่วโมง คาบที่ 1 เวลา 09.00-11.00 น. และคาบที่ 2 เวลา 13.30 -15.30 น.  
นักศึกษาที่ขาดสอบครั งใดครั งหนึ่งของแผนการศึกษา ก2 ถือว่าการสอบไม่สมบูรณ์  
 นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษาทั้ง(ก1, ก2): จะได้รับใบแจ้งก้าหนดการสอบ 2 ใบ โดยจะได้รับใบแจ้ง
ก้าหนดการสอบของแผนการศึกษา ก1 ก่อน และตามด้วยใบแจ้งก้าหนดการสอบของแผนการศึกษา ก2 หากสอบ 
ไม่ผ่านหรือไม่ได้เข้าสอบ นักศึกษาต้องท้าการลงทะเบียนสอบซ่อม โดยใช้เนื อหาการสอบในเอกสารการสอนหน่วยที่  
1-15  และขอให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อมหลังจากทราบผลการสอบโดยด่วน 
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ค ำชี้แจงการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
วันเสาร์ท่ี 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 
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ค าชี้แจงในการสอบปลายภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2564 
 

1. ใบแจ้งก้าหนดการสอบนี เป็นการแจ้งสถานที่สอบ ชุดวิชาที่สอบ วัน เวลา และห้องสอบ ของนักศึกษาหรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 116   
     รหัสรุ่น 641 ที่จะเข้าสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  โปรดตรวจสอบสถานที่สอบอีกคร้ัง ถ้ามีข้อสงสัยติดต่อ 
    โทร. 02-504-7788 และ www.stou.ac.th/main/ บริการนักศึกษา       นักศึกษาระดับปริญญาตรี        การสอบ       
    ก าหนดการสอบ        และสนามสอบรายบุคคล 
2. ห้ามนักศึกษาย้ายสนามสอบ หรือไปขอท าบัตรเข้าสอบห้องสอบส ารอง ณ สนามสอบที่นักศึกษาไม่ได้เลือกไว้โดยเด็ดขาด เนื่องจาก 
    มหาวิทยาลัยฯ  ไม่ได้ส้ารองแบบทดสอบไว้ในทุกสนามสอบทั่วประเทศ  ดังนั นขอให้นักศึกษาเข้าสอบตามสนามสอบที่มหาวิทยาลัยฯ ก้าหนด 
    ไว้ในใบแจ้งสนามสอบเท่านั น   
3. โรงเรียนที่ไม่เปิดเป็นสนามสอบในการสอบปลายภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 มีดังนี้ 
  3.1  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
  3.2  โรงเรียนกุนนทีรุทธาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  3.3  โรงเรียนสตรีนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 
  3.4  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  3.5  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  3.6  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จังหวัดขอนแก่น 
  3.7  โรงเรียนหอพระ  จังหวัดเชียงใหม่ 
4. โรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบใหม่ในการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีดังนี้ 
  4.1  โรงเรียนวิชูทิศ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
  4.2  โรงเรียนคลองเกลือ  จังหวัดนนทบุรี                   
  4.3  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
5. นักศึกษาทีเ่ข้าสอบโรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมทุรปราการ ,โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กทม. และโรงเรยีนวดัน้อยนพคณุ กทม.   
    ขอให้ใช้รถประจ าทางหรือรถสาธารณะ  เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มสีถานทีจ่อดรถไว้บริการ 
6. นักศึกษาที่เข้าสอบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กทม. มหาวิทยาลยัฯ ขอแจ้งให้ทราบว่ามีการเก็บค่าบริการที่จอดรถเพื่อเป็นค่าบ้ารุงวัด  
7. นักศึกษาที่เข้าสอบโรงเรยีนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี ไม่อนุญาตใหน้้ารถเขา้ภายในโรงเรียน  ขอใหน้ ารถเข้าไปจอดที่ลานวัดเขมาภิรตาราม 
8. นักศึกษาที่เข้าสอบโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จ.นครปฐม ไม่อนุญาตให้น้ารถเข้าภายในโรงเรียน  ขอให้จอดที่วัดห้วยจรเข้ หรือบริเวณ 
    รอบนอกโรงเรียน 
9. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่  ไม่อนุญาต ให้น้ารถเข้าภายในโรงเรียนเนื่องจากมีมาตรการคุมเข้มโควิด-19 ของทางโรงเรียน  
10. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่อนุญาต ให้น้ารถเข้าภายในโรงเรียน เนื่องจากมีมาตรการคุมเข้มโควิด-19 ของทางโรงเรียน  
11. นักศึกษาควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที และให้ไปตรวจหมายเลขห้องสอบที่ระบุในใบแจ้งก้าหนดการสอบ  
      ซึ่งจะตรงกับที่ติดไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสนามสอบว่า ห้องสอบที่นักศึกษา หรือผู้เรียนจะเข้าสอบอยู่ที่อาคารใด ชั นใด หากมีข้อสงสัย  
      ประการใดติดต่อกองกลางสนามสอบ 
12. การใช้บัตรแสดงตนในการเข้าสอบ ผู้เข้าสอบต้องมีบัตรแสดงตนเข้าสอบสองบัตร คือ บัตรประจ าตัวนักศึกษา และบัตรประจ าตัวประชาชน  
     หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหนังสือเดินทาง หรือหนังสือสุทธิ หรือบัตรอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่แสดงรูปถ่ายและ 
     เลขประจ าตัวประชาชนสิบสามหลัก เพื่อแสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ กรณีขาดบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั งสองบัตร ให้นักศึกษาไป 
     ขอท้าบัตรเข้าสอบที่กองกลางสนามสอบโดยน้ารูปถ่ายซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ ว จ้านวน 2 รูป  
13. การเข้าสอบขอให้นักศึกษาเช่ือฟังกรรมการคุมสอบในห้องสอบ เพื่อเป็นการให้เกียรติแกส่นามสอบที่ให้ความอนุเคราะห์ และ 
     อ้านวยความสะดวกให้แกน่ักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 
 
 
 

http://www.stou.ac.th/main/%20%20%20%20%20%20%20บริการนักศึกษา


สวมเสื้อ กำงเกง ชุดสูท 
รองเท้ำทรงสุภำพ(รัดส้น/มีสน้) 

สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้น  
กำงเกงขำยำวสีและทรงสุภำพ 

รองเท้ำหุ้มส้นทรงสุภำพ 
 
 
 
 
 

กำรแต่งกำยของนักศึกษำมุสลิม 
รองเท้ำทรงสุภำพ (รัดส้น/มีส้น)  
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14. นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 
       “นักศึกษาหญิง ให้สวมเสื อมีแขน กระโปรงไม่สั นเหนือเข่า ไม่รัดรูป สีพื น/สีเข้ม/ทรงสุภาพ  ไม่ใช้ผ้ายืดหรือผ้ายีนส์ หรือสวม
แบบฟอร์มของหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัด ต้องไม่สวมเสื อยืดคอกลมหรือคอเหลี่ยม รองเท้าทรงสุภาพ (รัดส้น/มีส้น)  ห้ามโดยเด็ดขาด  
คือกางเกงขาสั น หรือขาสามส่วน  เสื อยืดคอกลม เสื อสายเดี่ยว เสื อแขนกุด ผ้าลวดลายและสีฉูดฉาด รองเท้าแตะหรือรองเท้าไม่มีส้น 
        นักศึกษาชาย ให้สวมเสื อเชิ ต เสื อยืดคอปก กางเกงขายาวสีสุภาพ และสอดชายเสื อไว้ในกางเกง รองเท้าหุ้มส้น กางเกงยีนส์ต้องสีสุภาพ
ห้ามโดยเด็ดขาด คือ สวมกางเกงยีนส์ชนิดที่มีรอยขาดเป็นที่ที่ เสื อหรือกางเกงมีลวดลายและสีฉูดฉาด เสื อคอกลม กางเกงขาสั น และรองเท้าแตะ” 
   ทั้งนี้ สนามสอบโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กทม. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ล าปาง และโรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา  
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่เข้าสอบไม่สวมกางเกงยีนส์เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด และมหาวิทยาลัยได้จัดท าภาพส าหรับเป็นแนวปฏิบัติ 
ในการแต่งกายเข้าสอบ ไว้เป็นตัวอย่างโดยสังเขปข้างล่างนี้ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                           

  
               
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สวมเสื้อเชิ้ตแขนยำว 
กำงเกงขำยำวสีและทรงสุภำพ 

รองเท้ำหุ้มส้นทรงสุภำพ 

กำรแต่งกำยของนักศึกษำหญิง 

สวมเสื้อมีแขน กระโปรงไม่สั้นเหนือเข่ำ 
รองเท้ำทรงสุภำพ(รัดส้น/มีส้น) 

เสื้อยืดแขนสั้น คอปก  
สวมกำงเกงยีนส์สีและทรงสุภำพ 

รองเท้ำหุ้มส้นทรงสุภำพ 

กำรแต่งกำยของนักศึกษำชำย 


