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1. ใบแจง้ก ำหนดกำรสอบนี้เปน็กำรแจ้งสถำนที่สอบ ชุดวชิำทีส่อบ วนั เวลำ ห้องสอบ และเลขทีน่ั่งของนักศึกษำหรือผู้เรยีนโครงกำร
สัมฤทธบิัตรรุ่นที ่622 และนักศึกษำที่ลงทะเบียนสอบซ่อมภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำที ่2562  โปรดตรวจสอบสถำนที่สอบอีกครัง้   
ถ้ำมีข้อสงสัยตดิต่อโทร. 02-504-7788, www.stou.ac.th บริกำรนักศึกษำ นกัศึกษำระดบัปรญิญำตรี  กำรสอบ  
ก ำหนดกำรสอบและสนำมสอบรำยบุคคล 
2. ไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ 2 ชุดวิชำ ในวันและคำบเวลำเดียวกัน 
3. นักศึกษำที่เข้ำสอบโรงเรียนสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร, โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กทม., โรงเรียนชิโนรสวิทยำลัย กทม. 
และโรงเรียนธัญบุรี จ.ปทุมธำนี ขอให้ใช้รถประจ ำทำงสำธำรณะ เนื่องจำกทำงโรงเรียนไม่มีสถำนที่จอดรถไว้บริกำร  ส ำหรับ
นักศึกษำที่เข้ำสอบโรงเรียนมัธยมวัดธำตุทอง กทม.  มหำวิทยำลัย ขอแจ้งให้ทรำบว่ำทำงโรงเรียนมีกำรเก็บค่ำบริกำรจอดรถ 
เพื่อเป็นค่ำบ ำรุงวัด   
4. เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) มหำวิทยำลัยมีนโยบำยให้นักศึกษำเข้ำสอบ 
ในระบบออนไลน์เป็นหลัก เพื่อลดกำรแพร่กระจำยของกำรติดเชื้อ ลดกำรเดินทำง ลดกิจกรรมที่มีคนอยู่ร่วมกันในที่เดียวกันเป็น
จ ำนวนมำก ทั้งนี้มีนักศึกษำบำงรำยไม่พร้อมจะเข้ำสอบผ่ำนระบบออนไลน์ได้  มหำวิทยำลัยฯ จึงจัดให้นักศึกษำเข้ำสอบ  
ณ สนำมสอบ สนำมสอบในต่ำงจังหวัดจะจัดเพียงจังหวัดละ 1 สนำมสอบ  ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล  ขอให้นักศึกษำ 
ไปเข้ำสอบตำมสนำมสอบที่มหำวิทยำลัยก ำหนดไว้ในใบแจ้งก ำหนดกำรสอบเท่ำนั้น 
5. สนำมสอบโรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย จ.เชียงใหม่ ของดเป็นสนำมสอบ ขอให้เข้ำสอบที่โรงเรียนหอพระ จ.เชียงใหม่  และ
สนำมสอบโรงเรียนอ ำมำตย์พำนิชนุกูล จ.กระบี่ ของดเป็นสนำมสอบ ขอให้เข้ำสอบที่โรงเรียนเมืองกระบี่ จ.กระบี่ 
6. นักศึกษำควรไปถึงสนำมสอบก่อนก ำหนดกำรสอบอย่ำงน้อย 30 นำที และให้ไปตรวจหมำยเลขห้องสอบที่ระบุ  
ในใบแจ้งก ำหนดกำรสอบซึ่งจะตรงกับที่ติดไว้ที่บอร์ดประชำสัมพันธ์ของสนำมสอบว่ำ ห้องสอบที่นักศึกษำ/ผู้เรียนจะเข้ำสอบอยู่ที่
อำคำรใด  ชั้นใด หำกมีข้อสงสัยประกำรใดติดต่อกองกลำงสนำมสอบ 
7. ในกำรเข้ำสอบขอให้นักศึกษำเชื่อฟังกรรมกำรคุมสอบในห้องสอบ  เพื่อเป็นกำรให้เกียรติแก่สนำมสอบที่ ให้  
ควำมอนุเครำะห์และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักศึกษำของมหำวิทยำลัย 
8. กำรใช้บัตรแสดงตนในกำรเข้ำสอบ  ผู้เข้ำสอบต้องมีบัตรแสดงตนเข้ำสอบสองบัตร คือ บัตรประจ ำตัวนักศึกษำ และบัตร
ประจ ำตัวประชำชนเพื่อแสดงตนต่อกรรมกำรคุมสอบ กรณีขำดบัตรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือทั้งสองบัตร ให้นักศึกษำไปขอ 
ท ำบัตรเข้ำสอบที่กองกลำงสนำมสอบ  โดยน ำรูปถ่ำยซึ่งถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 1 นิ้ว  จ ำนวน  2  รูป 
 
 

 

กำรปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสำร 
ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดก่อนเข้าห้องสอบ ให้วำงไว้ใต้เก้ำอ้ีที่นั่งสอบ ห้ำมถ่ำยภำพใด ๆ ภำยในบริเวณ
ห้องสอบ หำกพบเห็นว่ำนักศึกษำฝ่ำฝืน มหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบไล่  
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2551 หมวด 3 แนวปฏิบัติกำรเข้ำสอบของนักศึกษำ 
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9. ห้ำมนักศึกษำที่ลงทะเบียนชุดวิชำตำมตำรำงข้ำงล่ำงนี้ ย้ำยสนำมสอบหรือไปขอท ำบัตรเข้ำสอบห้องสอบส ำรองโดย
เด็ดขำด เนื่องจำกมหำวิทยำลัยฯ ไม่ได้ส ำรองแบบทดสอบไว้ในทุกสนำมสอบทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 101 ชุดวิชำ ดังนั้น  
จึงขอให้นักศึกษำเข้ำสอบตำมสนำมสอบที่มหำวิทยำลัยก ำหนดเท่ำนั้น   
 

วันเสำร์ที ่ 11 กรกฎำคม 2563 (เวลำ 09.00-11.30 น.) วันเสำร์ที ่11 กรกฎำคม 2563 (เวลำ 13.30-16.00 น.) 
11008 ภำษำจีนเพ่ืออุตสำหกรรมกำรบริกำร 20101 พ้ืนฐำนกำรศึกษำ 
16360 กำรศึกษำชุมชนเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำ 26404 หลักกำรเรียนรู้และเทคนิคกำรฝึกอบรม 
16440 กำรเขียนเชิงวำรสำรศำสตร์ 31411 กำรจัดกำรทรัพยำกรอำคำร 
16445 กำรจัดและกำรผลิตรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงเบื้องต้น 32204 กำรบัญชีขัน้ต้น 
16448 กำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์เบื้องต้น 32426 กำรควบคุมคุณภำพและกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง 
16452 กำรผลิตภำพยนตร์เบ้ืองต้น 32466 กำรจัดกำรธุรกิจกำรจัดประชมุ 
24403 กำรวัดและประเมินผลกลุ่มวิชำเตรียมประสบกำรณ์ 33306 ปัญหำและยุทธศำสตร์กำรบริหำรกำร  
24404 กำรวัดและประเมินผลกลุ่มวิชำทักษะ   ปกครองท้องท่ี 

  และสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ 33452 กฎหมำยอำญำส ำหรับนักปกครองท้องท่ี  
24405 กำรวัดและประเมินผลกลุ่มวิชำเฉพำะ 55317 เวชกรรมแผนไทย 1 
32201 คณิตศำสตร์และสถิติเพ่ือธุรกิจ 55319 กำรฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย 
32205 กำรบัญชีขัน้กลำง 2 57301 กำรบริหำรงำนคุ้มครองผู้บริโภคทำงสำธำรณสุข 
32301 กำรจัดกำรกำรผลิตและปฏิบัติกำร 61408 เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำรขนส่งและโลจสิติกส์  
32310 ตลำดกำรเงิน สถำบัน และนโยบำยกำรเงิน 70324 อนำมัยครอบครัว 
32401 กำรวำงแผนและควบคุมงำนบริหำร 82422 มหำอ ำนำจกับกำรเมืองโลก 
33206 สหกรณ์ วิสำหกิจชุมชน และกำรจัดกำรกำรตลำด 97101 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรพิมพ์ 
33308 นโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผนกำรปกครองท้องท่ี 97214 วัสดุทำงกำรพิมพ์และบรรจุภัณฑ ์
53203 สุขภำพกับกำรพัฒนำ   
53304 กำรบริหำรองค์กำรและทรัพยำกรสำธำรณสุข   
55310 นวดแผนไทย 1    
55311 กำรฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย   
55313 ผดุงครรภ์แผนไทย   
55325 นวดแผนไทย 1    
60331 เศรษฐศำสตร์ภูมิภำคและเมือง   
70201 คหกรรมศำสตร์กับกำรพัฒนำชุมชน   
70433 กำรพัฒนำที่อยู่อำศัย   

70434 กำรบริหำรธุรกิจคหกรรมศำสตร์     
91209 กำรประชำสัมพันธ์ในงำนส่งเสรมิกำรเกษตร     
92217 ธนกจิและบัญชีสหกรณ์เพ่ือกำรจัดกำร     
92424 กำรบริหำรธุรกิจเฉพำะสหกรณ์   
97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ ์   
97431 เทคโนโลยีกำรแปรรูปบรรจุภัณฑ์   
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วันอำทิตย์ท่ี  12 กรกฎำคม  2563 (เวลำ 09.00-11.30 น.) วันอำทิตย์ท่ี  12 กรกฎำคม  2563 (เวลำ 13.30-16.00 น.) 
11010 พื้นฐำนสังคมและวัฒนธรรมเขมร 16338 กำรสื่อข่ำวและกำรเขียนข่ำว 
16361 กำรบริหำรจัดกำรและกลยุทธ์กำรสื่อสำรชุมชน 16344 กำรพูดและกำรแสดงส ำหรับวิทยุกระจำยเสียง  
26301 กำรศึกษำตลอดชีวิตและกำรศึกษำนอกระบบ 16347 กำรสร้ำงสรรค์รำยกำรโทรทัศน์ 
30203 กำรเงินธุรกิจและกำรภำษีอำกร 16359 ควำมรู้เบื้องต้นกำรสื่อสำรชุมชน 
31311 กำรจัดกำรโครงกำรเพ่ืองำนก่อสร้ำง 20401 ประสบกำรณ์วิชำชีพศึกษำศำสตร์ 
32361 ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวของไทย 24402 กำรพัฒนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
32422 หลักกำรประกันภัย 26403 แหล่งวิทยำกำรชุมชนเพื่อกำรศึกษำนอกระบบ 
32445 กำรบัญชีระหว่ำงประเทศ 26407 ประสบกำรณ์วิชำชีพกำรศึกษำนอกระบบ 
33203 เศรษฐศำสตร์เพื่อกำรบริหำรรัฐกิจ 32322 กำรสอบบัญชี กำรบัญชีภำษีอำกร  

33435 อำชญำวิทยำและทัณฑวิทยำ   และกำรวำงแผนภำษี  
33439 กฎหมำยเกี่ยวกับภำษีสรรพสำมิต 32481 ประสบกำรณ์วิชำชีพกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

40103 กฎหมำยเกษตร   และกำรโรงแรม 
41002 เศรษฐศำสตร์กำรเมืองและกำรปกครอง 33445 ประสบกำรณ์วิชำชีพกำรบริหำรกำรปกครองท้องท่ี  

 ส ำหรับผู้น ำชุมชน 41001 กฎหมำยเกี่ยวกับผู้น ำชุมชน 
52307 อนำมัยครอบครัวในงำนสำธำรณสุข 41004 เสริมประสบกำรณ์ผู้น ำชุมชน 
53405 หลักเศรษฐศำสตร์และเศรษฐศำสตร์สำธำรณสุข 41452 สถำบันระหว่ำงประเทศ 
55304 แนวคิดและทฤษฎีกำรแพทย์แผนไทย 53202 กำรสำธำรณสุขทั่วไป 
55312 ประสบกำรณ์วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย 53406 ประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรสำธำรณสุข 
55314 เภสัชกรรมแผนไทย 1  55320 ร่ำงกำยมนุษย์ 
55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1  60499 ประสบกำรณ์วิชำชีพเศรษฐศำสตร์ 
57203 ทำงเลือกส ำหรับผู้บริโภคทำงสำธำรณสุข 70431 ประสบกำรณ์วิชำชีพคหกรรมศำสตร์ 
70203 หลักกฎหมำยและเศรษฐศำสตร์เบื้องต้น 91421 ประสบกำรณ์วิชำชีพส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร 
70311 ชีวเคมีพื้นฐำน 92322 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรสหกรณ์ 
70421 กิจกรรมและประสบกำรณ์เยำวชน 92411 สำรสนเทศและวิธีกำรวิจัยทำงสหกรณ์ 
92221 เศรษฐศำสตร์เพื่อกำรบริหำรธุรกิจสหกรณ์ 92425 ประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรธุรกิจสหกรณ์ 
92423 วิธีกำรวิจัยทำงสหกรณ์ 93446 กำรจัดกำรกำรผลิตสุกรและสัตว์ปีก  (มีฝึกปฏิบัติ) 
97410 กำรจัดกำรธุรกิจกำรพิมพ์ 94433 ประสบกำรณ์วิชำชีพธุรกิจกำรเกษตร 

97433 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ทำงอุตสำหกรรมและ 97432 ประสบกำรณ์วิชำชีพเทคโนโลยีกำรพิมพ์ 

  กำรจัดกำรโครงกำร   และบรรจุภัณฑ์ 

99311 ระบบส ำนักงำนอัตโนมัติและพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   
 

    10. นักศึกษำต้องแต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อย 
       “นักศึกษำหญิงให้สวมเสื้อมีแขน กระโปรงไม่สั้นเหนือเข่ำ ไม่รัดรูป สีพื้น/สีเข้ม/ทรงสุภำพ  ไม่ใช้ผ้ำยืดหรือผ้ำยีนส์ หรือสวม
แบบฟอร์มของหน่วยงำนที่นักศึกษำสังกัด  ต้องไม่สวมเสื้อยืดคอกลมหรือคอเหลี่ยม รองเท้ำทรงสุภำพ (รัดส้น/มีส้น) ห้ำมโดยเด็ดขำด  
คือ  กำงเกงขำสั้นหรือขำสำมส่วน  เสื้อยืดคอกลม   เสื้อสำยเดี่ยว เสื้อแขนกุด ผ้ำลวดลำยและสีฉูดฉำด รองเท้ำแตะหรือรองเท้ำไม่มีส้น 

 นักศึกษำชำยให้สวมเสื้อเชิ้ต เสื้อยืดคอปก กำงเกงขำยำวสีสุภำพ และสอดชำยเสื้อไว้ในกำงเกง รองเท้ำหุ้มส้น หรือมีสำยรัดส้น 
      กำงเกงยีนส์ต้องสีสุภำพ  ห้ำมโดยเด็ดขำด  คือ  สวมกำงเกงยีนส์ชนิดที่มีรอยขำดเป็นที่ที่  เสื้อหรือกำงเกงมีลวดลวยและสีฉูดฉำด 
      เสื้อคอกลมกำงเกงขำสั้น  และรองเท้ำแตะ” 
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 ทั้งนี้ สนำมสอบโรงเรียนบุญวำทย์วิทยำลัย  จ.ล ำปำง  และโรงเรียนมหำวชิรำวุธ จ. สงขลำ ขอควำมร่วมมือนักศึกษำ
ที่เข้ำสอบไม่ให้สวมกำงเกงยีนส์เข้ำสอบโดยเด็ดขำด และมหำวิทยำลัยได้จัดท ำภำพส ำหรับเป็นแนวปฏิบัติในกำรแต่งกำย 
เข้ำสอบไว้เป็นตัวอย่ำงโดยสังเขปข้ำงล่ำงนี้ 

 
 
 

                           

                
 
 
 
 

 
                    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สวมเสื้อมีปก กางเกง  
รองเท้าทรงสุภาพ 

เสื้อยืดแขนสั้น คอปก สวมกางเกงยีนส์ 
สีและทรงสุภาพ 

รองเท้าหุ้มส้นหรือมีสายรัดส้น 

สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้น กางเกงขายาว                
สีและทรงสุภาพ 

รองเท้าหุ้มส้นหรือมีสายรัดส้น 
 
 
 
 
 

สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว กางเกงขายาว 
สีและทรงสุภาพ 

รองเท้าหุ้มส้นหรือมีสายรัดส้น 

การแต่งกายของนักศึกษาชาย 

การแต่งกายของนักศึกษาหญิง 
 
 

สวมเสื้อมีแขน กระโปรงไมส่ั้นเหนือเข่า 
รองเท้าทรงสุภาพ(รัดส้น/มีส้น) 

 การแต่งกายของนักศึกษามสุลิม
รองเท้าทรงสุภาพ (รัดส้น/มีส้น) 

าทรงสุภาพ 


