
การปฐมนิิเทศนัิกศึกษาใหม่ เป็นิกิจกรรมการเรียนิกิจกรรมแรกที�มีความสำำาคัญต่่อการศึกษาด้้วยต่นิเองในิระบบ

การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุำโขทัยธรรมาธิราช และมีความจำาเป็นิอย่างยิ�งสำำาหรับนัิกศึกษาใหม่ เร่�องสำำาคัญต่่าง ๆ 

ได้้แก่ ความร้้ ความเข้าใจเกี�ยวกับระบบการศึกษาทางไกล และวิธีการเรียนิด้้วยต่นิเองในิระบบการศึกษาทางไกลเป็นิปัจจัย

สำำาคัญที�จะส่ำงผลต่่อความสำำาเร็จในิการเรียนิ การปรับตั่วและการเต่รียมความพร้อมในิการเรียนิจะช่วยให้นัิกศึกษาสำามารถ

เรียนิได้้ด้้วยต่นิเองอย่างมีประสิำทธิภาพ แนิวปฏิิบัติ่ ขั�นิต่อนิต่่าง ๆ  เป็นิเร่�องที�นัิกศึกษาจำาเป็นิต้่องเรียนิร้้เพ่�อการปฏิิบัติ่ได้้ 

อยา่งถ้กต้่อง ต่ามกำาหนิด้วนัิ-เวลา นิอกจากนีิ�ยงัมีเร่�องควรร้้ ทักษะทางการเรียนิที�สำำาคัญต่่อการเรียนิในิระบบการศกึษาทางไกล 

ได้้แก่ การอ่านิ การจด้บันิทึก การทำาข้อสำอบ เป็นิต้่นิ มหาวิทยาลัยได้้จัด้เต่รียมกิจกรรมการปฐมนิิเทศนัิกศึกษาใหม่ในิปี

การศึกษา 2565 ไว้สำำาหรับนัิกศึกษาใหม่ในิช่วงเด่้อนิกันิยายนิ 2565 โด้ยนัิกศึกษาสำามารถต่รวจสำอบรายละเอียด้วันิ เวลา 

และสำถานิที�ในิการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หร่อช่องทางการรับชมรายการ ได้้จากเว็บไซต์่ของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th

11. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Online
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เม่�อมหาวิทยาลัยต่อบรับขึ�นิทะเบียนิท่านิเป็นินิักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยอำานิวยความสำะด้วกให้กับนิักศึกษา 

ที�มีความประสำงค์จะด้ำาเนิินิการในิกิจกรรมต่่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โด้ยศึกษารายละเอียด้ได้้จากค้่ม่อนิักศึกษา 

ที�มหาวิทยาลัยจัด้สำ่งให้เม่�อขึ�นิทะเบียนิเป็นินิักศึกษาเรียบร้อยแล้ว โด้ยมีข้อม้ลเพิ�มเต่ิมที�นิักศึกษาใหม่ควรทราบ ด้ังนิี�

1)	 การโอนชุดวิชา/การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์

เม่�อมหาวิทยาลัยด้ำาเนิินิการต่อบรับขึ�นิทะเบียนิเป็นินัิกศึกษาให้เรียบร้อยแล้ว สำามารถย่�นิคำาร้องขอโอนิชุด้วิชา/ 
การเทียบผลการศึกษาและเทียบประสำบการณ์์ ทั�งนีิ�สำามารถสำำาเนิาแบบฟอร์มจากค่้ม่อนัิกศึกษา หร่อ download 

แบบฟอร์ม ได้้ที� https://www.stou.ac.th  ปริญญาต่รี  แบบฟอร์มต่่าง ๆ  

2)	 การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์	 (Walk-in	Exam)	“พร้้อมก่่อน สอบก่่อน  

ร้้้ผลก่่อน” ศึกษาข้อม้ลได้้ที� https://www.stou.ac.th  บริการนัิกศึกษา  นัิกศึกษาปริญญาต่รี  การสำอบ  
สำมัครสำอบต่ามต่ามความพร้อมของนัิกศึกษารายบุคคลด้้วยคอมพิวเต่อร์ (Walk-in Exam)

3)		การสอบวัดความร้้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์	STOU-EPT		(E-TESTING)	“ร้้้ผลและได้้รั้บใบรั้บร้อง 

ทัันทีั”  ศึกษาข้อม้ลได้้ที� https://www.stou.ac.thบริการนิักศึกษา นัิกศึกษาปริญญาต่รีSTOU EPT  
รับสำมัครทด้สำอบวัด้ความร้้ภาษาอังกฤษด้้วยระบบคอมพิวเต่อร์ STOU-EPT (E-TESTING)

4)	 ทุนการศึกษา	ศึกษาข้อม้ลได้้ที�

 https://www.stou.ac.thบริการนัิกศึกษา นัิกศึกษาปริญญาต่รีการบริการนัิกศึกษาทุนิการศึกษา

5)	 ชมรมนักศึกษา		มสธ.		ศึกษาข้อม้ลได้้ที�

 https://www.stou.ac.thสำำานัิกสำำานัิกบริการการศึกษาฝ่่ายแนิะแนิวการศึกษางานิกิจกรรมนิักศึกษา 

และเคร่อข่ายสัำมพันิธ์ ชมรมนัิกศึกษา

6)	 การศึกษาวิชาทหาร	ศึกษาข้อม้ลได้้ที�

 https://www.stou.ac.thบริการนัิกศึกษานัิกศึกษาปริญญาต่รีการบรกิารนัิกศึกษา การศกึษาวิชาทหาร

7)	 การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร	 ศึกษาข้อม้ลได้้ที�

 https://www.stou.ac.thบริการนัิกศึกษานัิกศึกษาปริญญาต่รีการบริการนัิกศึกษา การขอผ่อนิผันิ 

การเข้ารับราชการทหาร

8)	 กีฬามหาวิทยาลัย		ศึกษาข้อม้ลได้้ที�

 https://www.stou.ac.thบริการนัิกศึกษานัิกศึกษาปริญญาต่รีการบริการนัิกศึกษา กีฬามหาวิทยาลัย

   สอบถามรายละเอียดเพิิ่�มเติิมใน

 ข้อ 1) – 3)  ได้ที�ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788 หรือ e-mail address : ic.proffice@stou.ac.th

 ข้อ  4)     ได้ที�ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ส�านักบริการการศึกษา โทร. 0 2504 7631-7

 ข้อ  5) – 8)  ได้ที�งานกิจกรรมนักศึกษาและเครือข่ายสัมพัิ่นธ์์ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา

    ส�านักบริการการศึกษา โทร. 0 2504 7638-9, 0 2504 7697

12. ข้อมูลเพิ่มเติมที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ
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มหาวิทยาลัยได้้เปิด้ช่องทางการต่ิด้ต่่อสำ่�อสำารระหว่างนิักศึกษากับมหาวิทยาลัยเพ่�อให้นิักศึกษาสำามารถ 

ขอคำาปรึกษาเกี�ยวกับกิจกรรมการศึกษาต่่าง ๆ ไว้หลากหลายร้ปแบบ เช่นิ โทรศัพท์ จด้หมาย e-mail กระด้านิสำนิทนิา 

และการต่ิด้ต่่อด้้วยต่นิเอง ด้ังนิั�นิเพ่�อให้ปัญหาการต่ิด้ต่่อสำอบถามได้้รับความกระจ่างและรวด้เร็ว โปรด้ปฏิิบัต่ิ ด้ังนิี�

1. ต่ิด้ต่่อโด้ยต่รงกับหนิ่วยงานิที�รับผิด้ชอบต่ามช่องทางที�จัด้ให้

2.  แจ้งช่�อ – ช่�อสำกุลผ้้สำมัครเป็นินิักศึกษา เลขประจำาต่ัวประชาชนิ หร่อเลขประจำาต่ัวนิักศึกษา

3.  แจ้งปัญหาที�ต่้องการสำอบถามให้ชัด้เจนิ

13.1	 ติดต่อทางโทรศัพท์	และ	e-mail

หน่วยงานให้บริการ สอบถามปัญหา โทรศัพท์/e-mail	

1.	ศ้นย์สารสนเทศ 1. ข้อม้ลสำารสำนิเทศข่าวสำารของมหาวิทยาลัย 
2. สำารสำนิเทศเกี�ยวกับการสำมัครเข้าศึกษาในิระด้ับปริญญาต่รี  
    โครงการสำัมฤทธิบัต่ร โครงการทด้สำอบความร้้ภาษาอังกฤษ     
    (STOU-EPT) 
3. ผลการจัด้สำ่งวัสำดุ้การศึกษา
4. การปฐมนิิเทศ การสำอนิเสำริม การอบรมเข้ม การฝ่ึกปฏิิบัต่ิ
5. การด้ำาเนิินิกิจกรรมระหว่างศึกษาในิมหาวิทยาลัย 

โทร. 0 2504 7788

2.	บริการสอบถามข้อม้ล

				ทางโทรศัพท์	

สำอบถามผลการขึ�นิทะเบียนิเป็นินิักศึกษา สำอบถามกำาหนิด้การสำอบ 
และสำนิามสำอบ สำอบถามผลการสำอบ สำอบถามกำาหนิด้การรับ
พระราชทานิปริญญาบัต่ร

โทร. 0 2504 7799
(อัต่โนิมัติ่)

3.	ฝ่ายจัดสอบ	

				ส�านักทะเบียนและวัดผล

สำอบถามเกี�ยวกับการจัด้สำอบสำำาหรับคนิไทยในิต่่างประเทศ โทร. 0 2503 2681
ev.reoff ice@stou.ac.th

4.	งานบริการนักศึกษาพิการ

				ส�านักบริการการศึกษา

สำอบถามข้อสำนิเทศที�จำาเป็นิก่อนิสำมัครเป็นินิักศึกษา สำำาหรับผ้้สำมัคร 
ที�เป็นิคนิพิการ และการขอรับเงินิอุด้หนิุนิทางการศึกษาสำำาหรับ 
นิักศึกษาพิการระด้ับปริญญาต่รี

โทร. 0 2504 7821-3
ds.esoff ice@stou.ac.th

5.	ฝ่ายแนะแนวการศึกษา

				ส�านักบริการการศึกษา

ขอรับคำาปรึกษาเร่�องการแนิะแนิวการเรียนิ และการพัฒนิาทักษะ
ทางการเรียนิที�จำาเป็นิในิระบบการศึกษาทางไกล

โทร. 0 2504 7631-7
co.esoff ice@stou.ac.th

6.		ศ้นย์บริการการสอนทาง	

				ไปรษณีย์

				ส�านักบริการการศึกษา

สำอบถามข้อม้ลสำารสำนิเทศเกี�ยวกับสำถานิะการจัด้สำ่งเอกสำารการสำอนิ
และสำ่�อสำิ�งพิมพ์ต่่าง ๆ
สำอบถามการรับ-สำ่งกิจกรรมประจำาชุด้วิชา

โทร.  0 2504 7809
       0 2504 7623
       0 2504 7626
Stou.post@g.stou.ac.th

7.		ศ้นย์บริการการศึกษา 

	 ประจ�าภ้มิภาค

				ส�านักบริการการศึกษา

สำอบถามข้อม้ลการสำอนิเสำริม และการฝ่ึกปฏิิบัต่ิเสำริมทักษะ โทร.  0 2504 7611-6
       0 2504 7813-6
At.support@stou.ac.th

13. การติดต่อกับมหาวิทยาลัย
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หน่วยงานให้บริการ	(ต่อ) ที่อย้่ โทรศัพท์/e-mail	

ส่วนบริหารศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ สำำานัิกบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุำโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หม่้ที� 9 ต่ำาบลบางพ้ด้ อำาเภอ
ปากเกร็ด้ จังหวัด้นินิทบุรี 11120

โทร. 0 2504 7697
rc.esoffice@stou.ac.th

8.	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ สอบถามปัญหา

บริการข้อม้ลข่าวสำารของมหาวิทยาลัย ให้คำาปรึกษาและบริการ
ด้้านิการศึกษาในิลักษณ์ะเป็นิตั่วแทนิของมหาวิทยาลัยในิส่ำวนิ
ภ้มิภาค ประกอบด้้วย

ที่อย้่ โทรศัพท์/e-mail

8.1	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ.	ล�าปาง

	 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

 ลำ�ป�ง ลำ�พูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน

8.2	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ.	เชียงราย

	 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:

 เชียงร�ย น่�น พะเย� แพร่

หม้่ที� 2 ถนินิลำาปาง-เชียงใหม่ 
ต่ำาบลปงยางคก อำาเภอห้างฉัต่ร 
จังหวัด้ลำาปาง 52190

โทร. 0 5482 9811-4
lp.adoff ice@stou.ac.th

8.3	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ.  สุโขทัย

					 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

     สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ต�ก  

4 หม้่ที� 7 ถนินิสำุโขทัย-กำาแพงเพชร
ต่ำาบลบ้านิกล้วย อำาเภอเม่อง
จังหวัด้สำุโขทัย 64000

โทร. 0 5565 1099-101
sk.adoff ice@stou.ac.th

8.4	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ. อุดรธานี

					 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

     อุดรธ�นี หนองค�ย หนองบัวลำ�ภู เลย

8.5	ศ้นยว์ิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ.	สกลนคร

					 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

     สกลนคร นครพนม มุกด�ห�ร บึงก�ฬ

หม่้ที� 10 บ้านิคำากลิ�ง 
ต่ำาบลบ้านิจั�นิ อำาเภอเม่อง 
จังหวัด้อุด้รธานีิ 41000

โทร. 0 4229 2495-500
ud.adoff ice@stou.ac.th

8.6 ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ.	อุบลราชธานี

				เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

    อุบลร�ชธ�นี อำ�น�จเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร        

199 หม้่ที� 10 ถนินิเลี�ยงเม่อง 
ต่ำาบลแจระแม อำาเภอเม่อง 
จังหวัด้อุบลราชธานิี 34000

โทร. 0 4528 1891-5
ub.adoff ice@stou.ac.th

8.7	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ.	นครราชสีมา

	 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

 นครร�ชสีม� ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์

8.8	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ.	ขอนแก่น

	 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

 ขอนแก่น ก�ฬสินธุ์ มห�ส�รค�ม ร้อยเอ็ด
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หน่วยงานให้บริการ	(ต่อ) ที่อย้่ โทรศัพท์/e-mail	

ส่วนบริหารศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ สำำานัิกบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุำโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หม่้ที� 9 ต่ำาบลบางพ้ด้ อำาเภอ
ปากเกร็ด้ จังหวัด้นินิทบุรี 11120

โทร. 0 2504 7697
rc.esoffice@stou.ac.th

8.	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ สอบถามปัญหา

บริการข้อม้ลข่าวสำารของมหาวิทยาลัย ให้คำาปรึกษาและบริการ
ด้้านิการศึกษาในิลักษณ์ะเป็นิตั่วแทนิของมหาวิทยาลัยในิส่ำวนิ
ภ้มิภาค ประกอบด้้วย

ที่อย้่ โทรศัพท์/e-mail

8.9	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ.

	 นครสวรรค์

	 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

 นครสวรรค์ อุทัยธ�นี กำ�แพงเพชร พิจิตร

8.10	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ.

	 พระนครศรีอยุธยา

	 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:

 พระนครศรีอยุธย� ชัยน�ท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่�งทอง

105/35 หม่้ที� 10
ถนินินิครสำวรรค์-พิษณุ์โลก (117)
ต่ำาบลวัด้ไทรย์ อำาเภอเม่อง
จังหวัด้นิครสำวรรค์ 60000

โทร. 0 5622 2450
nw.adoff ice@stou.ac.th

8.11	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ.

	 นครนายก

	 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

 นครน�ยก ปร�จีนบุรี ฉะเชิงเทร� สระบุรี      

196 หม่้ที� 5 
ต่ำาบลศรีกะอาง
อำาเภอบ้านินิา 
จังหวัด้นิครนิายก 26110

โทร. 0 3730 6247 ต่่อ 127
nk.adoff ice@stou.ac.th

8.12	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ.	จันทบุรี

	 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

 จันทบุรี ตร�ด ระยอง สระแก้ว ชลบุรีี

เลขที� 1 ถนินิจันิทบุรี–สำระแก้ว
อำาเภอมะขาม 
จังหวัด้จันิทบุรี 22150

โทร. 0 3938 9430-3
cb.adoff ice@stou.ac.th

8.13	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ.	เพชรบุรี

	 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

 เพชรบุรี สมุทรสงคร�ม สมุทรส�คร ประจวบคีรีขันธ์

8.14	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ.	ราชบุรี

	 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

 ร�ชบุรี ก�ญจนบุรี สุพรรณบุรี

90 หม่้ที� 9 ต่ำาบลไร่ส้ำม 
อำาเภอเม่อง 
จังหวัด้เพชรบุรี 76000

โทร. 0 3240 3801-5
pb.adoff ice@stou.ac.th
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หน่วยงานให้บริการ	(ต่อ) ที่อย้่ โทรศัพท์/e-mail	

ส่วนบริหารศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ สำำานัิกบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุำโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หม่้ที� 9 ต่ำาบลบางพ้ด้ อำาเภอ
ปากเกร็ด้ จังหวัด้นินิทบุรี 11120

โทร. 0 2504 7697
rc.esoffice@stou.ac.th

8.	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ สอบถามปัญหา

บริการข้อม้ลข่าวสำารของมหาวิทยาลัย ให้คำาปรึกษาและบริการ
ด้้านิการศึกษาในิลักษณ์ะเป็นิตั่วแทนิของมหาวิทยาลัยในิส่ำวนิ
ภ้มิภาค ประกอบด้้วย

ที่อย้่ โทรศัพท์/e-mail

	8.15	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ.

	 นครศรีธรรมราช

	 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

 นครศรีธรรมร�ช สุร�ษฎร์ธ�นี ชุมพร พัทลุง

8.16	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ.	ภ้เก็ต

	 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

 ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังง� ระนอง

169 หม้่ที� 3 

ถนินินิครศรีฯ–ร่อนิพิบ้ลย์

ต่ำาบลนิาสำาร อำาเภอพระพรหม

จังหวัด้นิครศรีธรรมราช 80001 

หร่อ  ต่้้ ปณ์. 33 ปทฝ่. ศาลามีชัย 

อำาเภอเม่อง

จังหวัด้นิครศรีธรรมราช 80001

โทร. 0 7537 8680-1

nr.adoff ice@stou.ac.th

8.17	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ.  ยะลา

					 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

     ยะล� ปัตต�นี นร�ธิว�ส สงขล� สตูล

6/1 หม้่ที� 6 ถนินิท่าสำาป–ลำาใหม่

ต่ำาบลพร่อนิ อำาเภอเม่อง 

จังหวัด้ยะลา 95000

โทร. 0 7326 4020  
      0 7326 4014 
  ต่่อ 109-111

yl.adoff ice@stou.ac.th

8.18	ศ้นย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์	มสธ.

	 นนทบุรี

	 เขตพื้นที่รับผิดชอบ	:	

 นนทบุรี กรุงเทพมห�นคร ปทุมธ�นี นครปฐม

 สมุทรปร�ก�ร

สำำานิักบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยสำุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หม้่ที� 9 ต่ำาบลบางพ้ด้ 

อำาเภอปากเกร็ด้

จังหวัด้นินิทบุรี 11120

โทร. 0 2504 7697

rcnb.esoffice@stou.ac.th
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13.2		ติดต่อทางไปรษณีย์

การต่ิด้ต่่อสำอบถามข้อปัญหาทางไปรษณ์ีย์ถ่อเป็นิการต่ิด้ต่่อที�เสำียค่าใช้จ่ายน้ิอย และใช้เวลาในิการสำ่�อสำาร

ระหว่างกันิเหมาะกับปัญหาที�ไม่เร่งด่วน การสำอบถามปัญหาทางจด้หมายนัิ�นินัิกศึกษาต้่องระบุช่�อ - ช่�อสำกุล 

เลขประจำาตั่วนัิกศึกษา และประเด็้นิปัญหาให้ชัด้เจนิ จ่าหน้ิาซองระบุช่�อหน่ิวยงานิที�ต้่องการติ่ด้ต่่อ ดั้งนีิ�

13.3		ติดต่อด้วยตนเองที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้้จัด้ต่ั�งหนิ่วยงานิเพ่�อให้บริการด้้านิการศึกษาแก่นิักศึกษาที�ประสำงค์จะต่ิด้ต่่อโด้ยต่รงกับ

มหาวิทยาลัยในิกิจกรรมต่่าง ๆ ต่ั�งแต่่กิจกรรมการสำมัครเป็นินิักศึกษา/ผ้้เรียนิ กิจกรรมต่่าง ๆ ระหว่างการศึกษา 

จนิถึงกิจกรรมการสำำาเร็จการศึกษา ซึ�งขอรับบริการและคำาแนิะนิำาปรึกษาได้้ที�

1)  ศ้นิย์บรกิารร่วมแบบครบวงจร ณ์ ที�ทำาการของมหาวิทยาลัย จงัหวดั้นินิทบรุ ีในิวนัิจนัิทร์–วนัิเสำาร์ ต่ั�งแต่่

เวลา 08.30–16.30 นิ. (ยกเว้นวันิอาทิต่ย์และวันิหยุด้นิักขัต่ฤกษ์)

2)  ศ้นิย์วิทยบริการและชุมชนิสัำมพันิธ์ มสำธ. ทั�วประเทศ ต่ามรายละเอียด้ที�แจ้งในิข้อ 13.1

 ชื่อหน่วยงาน	....................................
 มหาวิทยาลัยสำุโขทัยธรรมาธิราช

 9/9 หม้่ที� 9 ถนินิแจ้งวัฒนิะ

 ต่ำาบลบางพ้ด้ อำาเภอปากเกร็ด้

 จังหวัด้นินิทบุรี 11120
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สำายรถที�ผ่านิ

	 1.		รถโดยสารประจ�าทาง
-  - ผ่านิถนินิต่ิวานินิท์
   33 90 367 (ปากเกร็ด้ - รังสำิต่)
-  - ผ่านิถนินิแจ้งวัฒนิะ
   52 150 ปอ.150 356 ปอ.356 166 ปอ.166
   1053 (ท่านิำ�านินิท์ - เวชคาม)

	 2.	 รถต้้โดยสาร
  ปากเกร็ด้ - อนิุสำาวรีย์
  ปากเกร็ด้ - มีนิบุรี
  ปากเกร็ด้ - จตุ่จักร
  ปากเกร็ด้ - ราม 1
  ปากเกร็ด้ - สำีลม
  ปากเกร็ด้ - ฟิวเจอร์ฯ (รังสำิต่)
  เม่องทอง - อนิุสำาวรีย์
  เม่องทอง - ราม 1
  เม่องทอง - เด้อะมอลล์งามวงศ์วานิ

ถ.แจ้งวัฒ
น

ะ  5 ก
ม

.

ห้�แยกป�กเกร็ด

ถ.ติว�นนท์ ไป จ.ปทุมธ�นี

ไป จ.นนทบุรี

ไปป�กเกร็ด            4.5 กม.
ธ

.ไท
ยพ

�ณ
ิช

ย์

มสธ
.

เมืองทองธ�นี

คลองบ�งพูด

วัดผ�สุก

มณีจักร

ท�งด่วนส�ยบ�งโคล่ - แจ้งวัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร
ถ.ประช�ชื่น

คลองประป�

สี่แยกบ�งเขน สี่แยกหลักสี่

ไปดอนเมืองไปกรุงเทพฯ ถ.วิภ�วดีรังสิต

ที่ท�าการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ	ต�าบลบางพ้ด	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี

ผังบริเวณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	และทัศนียภาพอุทยานการศึกษา	รัชมังคลาภิเษก
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