
พื่ิมัพื่์ที� : โรงพื่ิมัพื่์มัหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมัาธิราช

 คณะบรรณาธิการ

ผ่้อำาน์วยการสำาน์ักทะเบียน์และวัดผล ประธาน์คณะบรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.ลักษมัี น์วมัถน์อมั คีมั่ระ (สาขาวิชาศึิลปศึาสตร์) บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.ชมัภ่น์ุช สุน์ทรน์น์ท์ (สาขาวิชาศึิลปศึาสตร์) บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ สัน์ติสุภาพื่ร (สาขาวิชาศึิลปศึาสตร์) บรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุพื่งศึ์ สุขโสต (สาขาวิชาน์ิเทศึศึาสตร์) บรรณาธิการ

รองศึาสตราจารย์ ดร.ดวงเด่อน์ สุวรรณจิน์ดา (สาขาวิชาศึึกษาศึาสตร์) บรรณาธิการ

รองศึาสตราจารย์ ดร.น์ราธิป ศึรีรามั (สาขาวิชาวิทยาการจัดการ) บรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์จัก พื่ิริยะพื่รสิริ (สาขาวิชาวิทยาการจัดการ) บรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิช ทัพื่ภวิมัล (สาขาวิชาน์ิติศึาสตร์) บรรณาธิการ

อาจารย์สุณัฐชา เผ�าพื่งษ์ศึิลป์ (สาขาวิชาวิทยาศึาสตร์สุขภาพื่) บรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ศึรีโอภาส (สาขาวิชาวิทยาศึาสตร์สุขภาพื่) บรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์กิตติ ลี�สยามั (สาขาวิชาวิทยาศึาสตร์สุขภาพื่) บรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.เรณุการ์ ทองคำารอด (สาขาวิชาพื่ยาบาลศึาสตร์) บรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.ภ่ดิน์ัน์ท์ อดิทิพื่ยางก่ร (สาขาวิชาเศึรษฐศึาสตร์) บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.ภาวิน์ี อิน์ทร์มัณี (สาขาวิชามัน์ุษยน์ิเวศึศึาสตร์) บรรณาธิการ

อาจารย์เอกวีร์ มัีสุข (สาขาวิชารัฐศึาสตร์) บรรณาธิการ

ผ่้ช�วยศึาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา น์ัน์ทา (สาขาวิชาเกษตรศึาสตร์และสหกรณ์) บรรณาธิการ

รองศึาสตราจารย์ทัศึน์ีย์วรรณ ศึรีประดิษฐ์ (สาขาวิชาวิทยาศึาสตร์และเทคโน์โลยี) บรรณาธิการ

น์างสาวรัชน์ี พื่ลแสน์ (สำาน์ักวิชาการ) บรรณาธิการ

น์างอรน์ุช กาญจน์ประกร (สำาน์ักบริการการศึึกษา) บรรณาธิการ

รองศึาสตราจารย์ ดร.เขมัณัฏฐ์ มัิ�งศึิริธรรมั (สำาน์ักเทคโน์โลยีการศึึกษา) บรรณาธิการ

น์างประดับ ไวยโภคา (สำาน์ักพื่ิมัพื่์) บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.สมัเกียรติ แก้วเกาะสะบ้า (ศึ่น์ย์วิชาการประเมัิน์ผล) บรรณาธิการ

น์างสาวเด่อน์เพื่็ญ ภ่�คำา (ฝ่ายทะเบียน์น์ักศึึกษา) บรรณาธิการ

น์างอัญชน์า ยิ�มัเผ่อก (ฝ่ายทะเบียน์น์ักศึึกษา) บรรณาธิการ

น์างกน์กวรรณ เช่�อวงศึ์์ (ฝ่ายจัดสอบ) บรรณาธิการ

น์างสาววิภาวดี เดชวุฒิ (ฝ่ายวัดผลการศึึกษา) บรรณาธิการ

น์างวณัญญา กระบิลสิงห์ (หัวหน์้าฝ่ายรับน์ักศึึกษา) เลขาน์ุการคณะบรรณาธิการ

น์ายศึิวาวุธ แสงน์ภากาศึ (หัวหน์้าหน์�วยบริการ ส�ง-รับใบสมััคร) ผ่้ช�วยเลขาน์ุการคณะบรรณาธิการ

น์ายอุทัย เกิดเหลี�ยมั (งาน์จัดทำาระเบียบการสมััคร) ผ่้ช�วยเลขาน์ุการคณะบรรณาธิการ

จัดทำาโดย

ผ่้อำาน์วยการสำาน์ักทะเบียน์และวัดผล  ที�ปรึกษา

น์างวณัญญา กระบิลสิงห์ ที�ปรึกษา

น์ายณรงค์ฤทธิ์ มัีเสมั หัวหน์้างาน์รับสมััครน์ักศึึกษา

น์ายอุทัย เกิดเหลี�ยมั งาน์จัดทำาระเบียบการสมััคร

น์างทรงศึรี กิจน์ุสน์ธิ์  งาน์รับสมััครน์ักศึึกษา

น์ายสงกราน์ต์ หิน์อ�อน์                                                               พื่ิส่จน์์อักษร

น์างณัฐณี คงเมั่อง หน์�วยศึิลปะ

หมายเหตุ				(1)			โปรดตรวจสอบกำาหน์ดวัน์ของการดำาเน์ิน์กิจกรรมัต�าง ๆ จากปฏิทิน์การศึึกษาของภาคการศึึกษาต�อไปได้จาก
                    ค่�มั่อการลงทะเบียน์เรียน์ที�มัหาวิทยาลัยจัดส�งให้ทางไปรษณีย์ หร่อจากเว็บไซต์ https://www.stou.ac.th
	 (2)	 ศึึกษารายละเอียดการปฐมัน์ิเทศึน์ักศึึกษาใหมั�จากเว็บไซต์ https://www.stou.ac.th 

	 (3)	 ศึึกษารายละเอียดการสอบตามัความัพื่ร้อมัของน์ักศึึกษารายบุคคลด้วยคอมัพื่ิวเตอร์เพื่ิ�มัเติมัจากเว็บไซต์ https://www.stou.ac.th

การรับสมัครนักศึกษาใหม่	ปีการศึกษา	2565

1.		 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผ่้สน์ใจหร่อผ่้สมััครสามัารถดาวน์โหลดระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาฯ	 และใบสมัครฯ	 (มสธ.1)	 ได้ที�เว็บไซต์ของ 
 มัหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2.  มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา	ปีการศึกษาละ	2	ครั้ง ดังน์ี�

ภาคการศึกษาที่รับสมัคร กำาหนดเวลา

	 สมัครเรียนภาคต้น/2565		แบ�งเป็น์ 2 ช�วง ช่วงที่	1			ตั�งแต�วัน์ที�		1		เมษายน		2565				 ถึงวัน์ที�  20	 มิถุนายน	 	2565

ช่วงที่	2			ตั�งแต�วัน์ที�		1		กรกฎาคม		2565				 ถึงวัน์ที�			 1	 กันยายน	 	2565

	 สมัครเรียนภาคปลาย/2565 ตั�งแต�วัน์ที�		1		พฤศจิกายน		2565		ถึงวัน์ที� 16	 กุมภาพันธ์	2566

3.  วิธีการสมัครและการชำาระเงินค่าสมัครเป็นนักศึกษา
  3.1  สมัครทางออนไลน์ ที�เว็บไซต์ของมัหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th การสมััครเรียน์กับ มัสธ. ระดับปริญญาตรีสมััครเรียน์ออน์ไลน์์
  3.2 สมัครทางไปรษณีย์	 (กรณีไมั�สามัารถสมััครเรียน์ทางออน์ไลน์์ได้) ใน์การชำาระเงิน์ค�าสมััครให้ผ่้สมััครแสดงบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้สมัคร 
	 	 และใบสมัครฯ	 (มสธ.1)	 เพื่่�อชำาระเงิน์ได้ที� ร้าน์ 7-ELEVEN หร่อจุดบริการรับชำาระเงิน์เคาน์์เตอร์เซอร์วิส หร่อที�ทำาการไปรษณีย์ ด้วยบริการ 
  Pay	at	Post เท�าน์ั�น์  (ยกเว้นไปรษณีย์อน์ุญาตเอกชน์)

ปฏิทินการศึกษา	ปีการศึกษา		2565(1)
      

สำาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียน	ภาคต้น/2565

17 ก.ค.-30 ก.ค. 2565 ลงทะเบียน์เพื่ิ�มัชุดวิชา

11 ก.ย. 2565 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านสื่อ(2)

15	ก.ย.	2565 วันเปิดภาคการศึกษา

15 ก.ย.-18 ธ.ค. 2565 รับสมััครสอบตามัความัพื่ร้อมัของน์ักศึึกษารายบุคคลด้วยคอมัพื่ิวเตอร์ ภาคต้น์/2565(3)

16 ต.ค. 2565 วัน์สุดท้ายของการขอถอน์ชุดวิชา

26 และ 27 พื่.ย. 2565 วันสอบกลางภาคต้น/2565

3-25 ธ.ค. 2565 (เฉพื่าะวัน์เสาร์และอาทิตย์) ช�วงการสอบตามัความัพื่ร้อมัของน์ักศึึกษารายบุคคลด้วยคอมัพื่ิวเตอร์ ภาคต้น์/2565

17 มั.ค. 2566 วัน์สุดท้ายของการศึึกษาประจำาภาคต้น์/2565

28	และ	29	ม.ค.	2566 วันสอบไล่ประจำาภาคต้น/2565

1-18 มัี.ค. 2566 ช�วงเวลาการลงทะเบียน์สอบซ�อมั

6-7 พื่.ค. 2566 วัน์สอบซ�อมัประจำาภาคต้น์/2565

สำาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียน	ภาคปลาย/2565

17 มั.ค.-30 มัี.ค. 2566 ลงทะเบียน์เพื่ิ�มัชุดวิชา

4 และ 5 มัี.ค. 2566 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านสื่อ(2)

15	มี.ค.	2566 วันเปิดภาคการศึกษา

15 มัี.ค.-18 มัิ.ย. 2566 รับสมััครสอบตามัความัพื่ร้อมัของน์ักศึึกษารายบุคคลด้วยคอมัพื่ิวเตอร์ ภาคปลาย/2565(3)

15 เมั.ย. 2566 วัน์สุดท้ายของการขอถอน์ชุดวิชา

27 และ 28 พื่.ค. 2566 วันสอบกลางภาคปลาย/2565

3-25 มัิ.ย. 2566 (เฉพื่าะวัน์เสาร์และอาทิตย์) ช�วงการสอบตามัความัพื่ร้อมัของน์ักศึึกษารายบุคคลด้วยคอมัพื่ิวเตอร์ ภาคปลาย/2565(3)

18 ก.ค. 2566 วัน์สุดท้ายของการศึึกษาประจำาภาคปลาย/2565

15	และ	16	ก.ค.	2566 วันสอบไล่ประจำาภาคปลาย/2565

1-17 ก.ย. 2566 ช�วงเวลาการลงทะเบียน์สอบซ�อมั

4-5 พื่.ย. 2566 วัน์สอบซ�อมัประจำาภาคปลาย/2565




