
 

ค ำชี้แจงกำรสอบซอ่มกำรศึกษำที่ 2 และภำคกำรศึกษำพิเศษ ปีกำรศึกษำ 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1. ใบแจ้งก ำหนดกำรสอบนี้เป็นกำรแจ้งสถำนที่สอบ ชุดวิชำที่สอบ วัน เวลำ และห้องสอบของนักศึกษำ  
ที่ลงทะเบียนเรียนภำคกำรศึกษำพิเศษ ผู้เรียนโครงกำรสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 614 และนักศึกษำที่ลงทะเบียนสอบซ่อม  
ภำคกำรศึกษำที่  2  ปีกำรศึกษำที่ 2561   โปรดตรวจสอบสถำนที่สอบอีกครั้ง   ถ้ำมีข้อสงสัยติดต่อโทร. 02-504-7788, 
www.stou.ac.th ปริญญำตรีข้อมูลกำรสอบ และสนำมสอบ 
2. ไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ 2 ชุดวิชำ ในวันและคำบเวลำเดียวกัน 
3. นักศึกษำเข้ำสอบโรงเรียนสำรวิทยำ  กทม.  โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กทม.  และโรงเรียนสมุทรปรำกำร  
จ.สมุทรปรำกำร ขอให้ใช้รถประจ ำทำงสำธำรณะ เนื่องจำกทำงโรงเรียนไม่มีสถำนที่จอดรถไว้บริกำร  ส ำหรับนักศึกษำ
ที่เข้ำสอบโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง กทม. มหำวิทยำลัย ขอแจ้งให้ทรำบว่ำทำงโรงเรียนมีกำรเก็บค่ำบริกำรจอดรถเพ่ือ
เป็นค่ำบ ำรุงวัด   
4. โรงเรียนศีลำจำรพิพัฒน์ กทม. และโรงเรียนเทศบำล ๑ (วัดพระงำม) จังหวัดนครปฐม ไม่ได้เป็นสนำมสอบขอให้
ไปเข้ำสอบตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดไว้ในใบแจ้งก ำหนดกำรสอบ 
5. นักศึกษำควรไปถึงสนำมสอบก่อนก ำหนดกำรสอบอย่ำงน้อย 30 นำที และให้ไปตรวจหมำยเลขห้องสอบที่ระบุ 
ในใบแจ้งก ำหนดกำรสอบซึ่งจะตรงกับที่ติดไว้ที่บอร์ดประชำสัมพันธ์ของสนำมสอบว่ำ ห้องสอบที่นักศึกษำ/ผู้เรียนจะเข้ำ
สอบอยู่ที่อำคำรใด  ชั้นใด หำกมีข้อสงสัยประกำรใดติดต่อกองกลำงสนำมสอบ 
6. ในกำรเข้ำสอบขอให้นักศึกษำเชื่อฟังกรรมกำรคุมสอบในห้องสอบ  เพ่ือเป็นกำรให้เกียรติแก่สนำมสอบที่ให้ 
ควำมอนุเครำะห์และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักศึกษำของมหำวิทยำลัย 
7. กำรใช้บัตรแสดงตนในกำรเข้ำสอบ  ผู้เข้ำสอบต้องมีบัตรแสดงตนเข้ำสอบสองบัตร คือ บัตรประจ ำตัวนักศึกษำ และ
บัตรประจ ำตัวประชำชนเพ่ือแสดงตนต่อกรรมกำรคุมสอบ กรณีขำดบัตรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือทั้งสองบัตร ให้นักศึกษำ
ไปขอท ำบัตรเข้ำสอบที่กองกลำงสนำมสอบ  โดยน ำรูปถ่ำยซึ่งถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 1 นิ้ว  จ ำนวน  2  รูป 
 

 
 
 
 

                 กำรปฏิบัติเกี่ยวกับเคร่ืองมือสื่อสำร 
          ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดก่อนเข้าห้องสอบ ให้วำงไว้ใต้เก้ำอี้ที่นั่งสอบ  

ห้ำมถ่ำยภำพใด ๆ ภำยในบริเวณห้องสอบ หำกพบเห็นว่ำนักศึกษำฝ่ำฝืน มหำวิทยำลัย  
จะด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบไล่ ระดับปริญญำตรี พ.ศ.  2551 หมวด 3     
แนวปฏิบัติกำรเข้ำสอบของนักศึกษำ 
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8. ห้ำมนักศึกษำที่ลงทะเบียนชุดวิชำตำมตำรำงข้ำงล่ำงนี้ ย้ำยสนำมสอบหรือไปขอท ำบัตรเข้ำสอบห้องสอบส ำรอง
โดยเด็ดขำด เนื่องจำกมหำวิทยำลัยฯ ไม่ได้ส ำรองแบบทดสอบไว้ในทุกสนำมสอบทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 96 ชุดวิชำ 
ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษำเข้ำสอบตำมสนำมสอบที่มหำวิทยำลัยก ำหนดเท่ำนั้น  หำกมีควำมจ ำเป็นให้เขียนค ำร้องโดยระบุ
เหตุผลควำมจ ำเป็นและส่งทำงโทรสำร  02-503-2742  ภำยในวันที่ 11 ตุลำคม 2562 

 
วันเสำร์ที ่ 2  พฤศจิกำยน  2562  (เวลำ 08.30-11.00  น.) วันเสำร์ที ่ 2  พฤศจิกำยน  2562  (เวลำ 11.45-14.15  น.) 
16339 กำรข่ำวขั้นสูงและกำรบรรณำธิกร  16418 กำรบริหำรงำนวิทยุกระจำยเสียง 

16343 กำรเขียนบทวิทยุกระจำยเสียง 16421 กำรบริหำรงำนโทรทัศน์ 

16419 กำรจัดรำยกำรโทรทัศน์ 16424 กำรบริหำรงำนภำพยนตร์ 

26302 กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ 16427 กำรบริหำรงำนโฆษณำ 

32361 ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวของไทย 16441 กำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

32421 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ และกำรวิเครำะห์โครงกำร 16462 ควำมรู้และทักษะกำรสื่อสำรชุมชน 

32429 กำรบัญชีรัฐบำล กำรบัญชีกองทุน และกำรบัญชีเฉพำะกิจกำร 20101 พื้นฐำนกำรศึกษำ 

32476 กำรตลำดสถำบันและกำรตลำดบริกำร 20202 วิทยำกำรกำรสอน 

33436 กำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำควำมผิด 24402 กำรพัฒนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

33440 กำรบริหำรงำนสรรพสำมิต 30203 กำรเงินธุรกิจและกำรภำษีอำกร 

40205 กฎหมำยธุรกิจ 32201 คณิตศำสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ 

41004 เสริมประสบกำรณ์ผู้น ำชุมชน 32320 กำรบัญชีขั้นกลำง 1 

41402 ระบบกฎหมำยไทยและต่ำงประเทศ 33308 นโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผนกำรปกครองท้องท่ี 

55306 เภสัชพฤกษศำสตร์ 33424 กำรบริหำรกำรพัฒนำและกำรพัฒนำกำรบริหำร 

55307 กำรฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศำสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 33437 กำรบริหำรงำนรำชทัณฑ์ 

70411 อนำมัยชุมชน 53404 กำรบริหำรระบบข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณสุข 

70421 กิจกรรมและประสบกำรณ์เยำวชน 55316 กำรฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย 

70422 ปัญหำเด็กและเยำวชนกับกำรส่งเสริมอำชีพ 70324 อนำมัยครอบครัว 

82319 ระบบกำรเมืองเปรียบเทียบ 71205 เคมีและจุลชีววิทยำทำงอำหำร 

92222 กำรบัญชี กำรเงิน และกำรภำษีอำกรส ำหรับสหกรณ์ 97216 เทคโนโลยีกระบวนกำรพิมพ์ 

92311 กำรจัดกำรสหกรณ์เชิงกลยุทธ์   

92411 สำรสนเทศและวิธีกำรวิจัยทำงสหกรณ์   

92423 วิธีกำรวิจัยทำงสหกรณ์   

92424 กำรบริหำรธุรกิจเฉพำะสหกรณ์   

93447 กำรจัดกำรกำรผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (มี ฝึกปฏิบัติ)   

97214 วัสดุทำงกำรพิมพ์และบรรจุภัณฑ์   

97406 เทคนิคหลังพิมพ์   

97422 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้และกำรวิเครำะห์แนวโน้มทำง   

 อุตสำหกรรม   
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วันอำทิตย์ท่ี  3  พฤศจิกำยน  2562  (เวลำ 08.30-11.00  น.) วันอำทิตย์ท่ี  3  พฤศจิกำยน  2562  (เวลำ 11.45-14.15  น.) 

11307 ภำษำอังกฤษส ำหรับช่ำง 20308 กำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

11308 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเกษตร 20401 ประสบกำรณ์วิชำชีพศึกษำศำสตร์ 

16423 กำรผลิตภำพยนตร์ขั้นสูง 32308 เศรษฐศำสตร์ประยุกต์เพื่อกำรจัดกำร 

16442 กำรบริหำรงำนสื่อสิ่งพิมพ์ 32321 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 

16446 กำรผลิตรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงขั้นสูง 32406 กำรจัดกำรสินเชื่อ 

16449 กำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ขั้นสูง 32481 ประสบกำรณ์วิชำชีพกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว  

16455 กำรรณรงค์และผลิตงำนโฆษณำ  และกำรโรงแรม 

16463 กำรวำงแผน กำรออกแบบ และกำรผลิตสื่อชุมชน 33445 ประสบกำรณ์วิชำชีพกำรบริหำรกำรปกครองท้องท่ี 

26404 หลักกำรเรียนรู้และเทคนิคกำรฝึกอบรม 41007 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน 

26406 กำรพัฒนำและกำรใช้สื่อกำรศึกษำนอกระบบ 53202 กำรสำธำรณสุขทั่วไป 

32204 กำรบัญชีขั้นต้น 53305 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในงำนสำธำรณสุข 

32205 กำรบัญชีขั้นกลำง 2 55308 เวชกรรมแผนไทย 

32301 กำรจัดกำรกำรผลิตและปฏิบัติกำร 55318 เวชกรรมแผนไทย 2 

32417 กำรจัดกำรและกำรบัญชีธนำคำรพำณิชย์ 55321 เภสัชกรรมแผนไทย 2 

33307 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนส ำหรับนักปกครองท้องที่ 55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 

33411 กำรแรงงำนสัมพันธ์ 70314 กำรผลิตและกำรใช้อำหำร 

33420 กำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค 70431 ประสบกำรณ์วิชำชีพคหกรรมศำสตร์ 

33434 กฎหมำยเกี่ยวกับงำนรำชทัณฑ์ 90202 กำรบริหำรงำนส่งเสริมกำรเกษตรและสหกรณ์ 

33438 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดเก็บภำษี 92425 ประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรธุรกิจสหกรณ์ 

33441 กำรตรวจสอบ และกำรควบคุมกำรจัดเก็บภำษี 97318 กำรออกแบบทำงกำรพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 

41006 กำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 97432 ประสบกำรณ์วิชำชีพเทคโนโลยีกำรพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 

53303  กำรจัดกำรสำธำรณภัย   

53406 ประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรสำธำรณสุข   

55312 ประสบกำรณ์วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย   

55315 นวดแผนไทย 2   

55326 ประสบกำรณ์วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย   

60338 เทคโนโลยีและควำมจ ำเริญทำงเศรษฐกิจ   

70311 ชีวเคมีพื้นฐำน   
 

    9. นักศึกษำต้องแต่งกำยใหสุ้ภำพเรียบร้อย 
       “นักศึกษำหญิงให้สวมเสื้อมีแขน กระโปรงไม่สั้นเหนือเข่ำ ไม่รัดรูป สีพื้น/สีเข้ม/ทรงสุภำพ  ไม่ใช้ผ้ำยืดหรือผ้ำยีนส์ หรือสวม
แบบฟอร์มของหน่วยงำนที่นักศึกษำสังกัด  ต้องไม่สวมเสื้อยืดคอกลมหรือคอเหลี่ยม รองเท้ำทรงสุภำพ (รัดส้น/มีส้น) ห้ำมโดย
เด็ดขำด  คือ  กำงเกงขำสั้นหรือขำสำมส่วน  เสื้อยืดคอกลม   เสื้อสำยเดี่ยว เสื้อแขนกุด ผ้ำลวดลำยและสีฉูดฉำด รองเท้ำแตะ 
หรือรองเท้ำไม่มีส้น 

 นักศึกษำชำยให้สวมเสื้อเชิ้ต เสื้อยืดคอปก กำงเกงขำยำวสีสุภำพ และสอดชำยเสื้อไว้ในกำงเกง รองเท้ำหุ้มส้น หรือมีสำยรัดส้น 
    กำงเกงยีนส์ต้องสีสุภำพ  ห้ำมโดยเด็ดขำด  คือ  สวมกำงเกงยีนส์ชนิดที่มีรอยขำดเป็นที่ที่  เสื้อหรือกำงเกงมีลวดลวยและสีฉูดฉำด 
      เสื้อคอกลมกำงเกงขำสั้น  และรองเท้ำแตะ” 
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 ทั้งน้ี สนำมสอบโรงเรียนวดันวลนรดิศ กทม. โรงเรยีนบุญวำทย์วิทยำลัย  จ.ล ำปำง  และโรงเรียน 
มหำวชิรำวุธ จ. สงขลำ ขอควำมร่วมมือนักศึกษำทีเ่ข้ำสอบไม่ให้สวมกำงเกงยนีส์เข้ำสอบโดยเดด็ขำด 
และมหำวิทยำลัยได้จัดท ำภำพส ำหรับเป็นแนวปฏิบัตใินกำรแต่งกำยเข้ำสอบไวเ้ป็นตัวอย่ำงโดยสังเขปข้ำงล่ำงน้ี 
 
 
 
 

                           

                
 
 
 
 
 
 

 
                    
 
 
   

สวมเสื้อ กำงเกง ชุดสูท 
รองเท้ำทรงสุภำพ 

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 


