รายละเอียดสถานที่สอบความรู้ เพื่อขอรั บใบอนุญาตฯ ส่ วนภูมิภาค ระบบคอมพิวเตอร์ ประจาปี 2561 (19 ตุลาคม 2560)

ภาคเหนือ
จังหวัด
เชี ยงใหม่
ลาปาง
อุตรดิตถ์
พะเยา
แพร่
ตาก

สถานทีส่ อบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
สานักวิทยบริ การ ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (ศูนย์ลาปาง) ห้อง 1102 อาคารอุทานคดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ห้อง C203 ชั้น 2 อาคาร ICIT
โรงเรี ยนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ตึกวิทยาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ อาคารวิทยบริ การ ชั้น 2

จังหวัด
เชียงราย
เพชรบูรณ์
น่ าน
แม่ ฮ่องสอน
พิษณุโลก

โรงเรี ยนตากพิทยาคม ห้องปฏิ บตั ิการคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ชั้น 2

สถานทีส่ อบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ห้องสารสนเทศ
ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิ คน่าน ตึก 5 ชั้น 4 อาคารบริ หารธุรกิจ ห้อง 544
โรงเรี ยนห้องสอนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116
มหาวิทยาลัยนเรศวร ห้อง 210 ชั้น 2 อาคารบริ การเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
อุดรธานี

สถานทีส่ อบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ห้อง 17306 ชั้น 3 อาคาร 17 ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

หนองคาย
ขอนแก่ น
บุรีรัมย์
อุบลราชธานี
นครราชสี มา

วิทยาลัยเทคนิ คหนองคาย ห้องอินเตอร์ เน็ต อาคาร 3 ชั้น 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารตึกสารสนเทศ ชั้น 5
(หน้าศูนย์อาคารคอมเพล็กซ์)
ม. ราชภัฏบุรีรัมย์ ห้องปฏิ บตั ิการหงส์พนั ธ์ อาคารนวัตปั ญญา ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึก 42 ชั้น 2 ห้อง 42.209
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสี มา ห้องสอบ 270310 ชั้น 3
อาคาร 27 (บูรณวิทยาการ)

สกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อาคารศูนย์ภาษาและคอมฯ ห้อง 1112 ชั้น 1

จังหวัด

สถานทีส่ อบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุรินทร์ ศึกษา ห้องปฏิ บตั ิการคอมพิวเตอร์ 1,2,3

สุ รินทร์
ร้ อยเอ็ด
มหาสารคาม
มุกดาหาร
นครพนม
กาฬสิ นธุ์
ชัยภูมิ
บึงกาฬ
เลย
ศรี สะเกษ

ชั้น 2 อาคาร 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารบรรณราชนคริ นทร์ ชั้น 4
ห้องอบรม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
โรงเรี ยนมุกดาหาร ห้อง 216 (ห้อง TOT) ชั้น 1 อาคาร 1
โรงเรี ยนตงเจี่ย อาคารกลาง ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์
โรงเรี ยนเทศบาล 1 กาฬสิ นธุ์พิทยาสิ ทธ์ ห้องคอมฯ ชั้น 2 อาคารบานบุรี
โรงเรี ยนชัยภูมิภกั ดีชุมพล ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 1
วิทยาลัยเทคนิ คบึงกาฬ อาคารวิทยบริ การ ชั้น 2 ห้องอินเตอร์ เน็ต
วิทยาลัยเทคนิ คเลย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องอินเตอร์ เน็ต 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3

ภาคใต้
จังหวัด
สงขลา

สถานทีส่ อบ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ห้องปฏิ บตั ิการคอมพิวเตอร์ 202

จังหวัด
สุ ราษฎร์ ธานี

สถานทีส่ อบ
โรงเรี ยนเทพมิตรศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ B-C ชั้น 2 อาคารคอนบอสโก

ศูนย์คอมพิวเตอร์

นครศรี ธรรมราช
ชุ มพร
ตรัง

โรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 4
โรงเรี ยนศรี ยาภัย ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารห้องสมุด
โรงเรี ยนวิเชียรมาตุ ห้องคอมพิวเตอร์ 121 ชั้น 2 อาคารเรี ยน 1

ปัตตานี
ภูเก็ต
ยะลา

วิทยาลัยการอาชีพปั ตตานี อาคารศูนย์วิทยบริ การ ห้องอินเตอร์ เนต ชั้น 2
ม.สงขลานคริ นทร์ คณะวิศวกรรม ตึก 1 ชั้น 4 ห้อง 1407
โรงเรี ยนพัฒนาวิทยา ห้องสอบ 625, 626 อาคาร 6 ชั้น 2

ภาคกลาง
จังหวัด
นครปฐม

สถานทีส่ อบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพฒั นบริ หารธุรกิจ
ห้อง NWC ชั้น 1 อาคาร 72 พรรษามหามงคล

สุ พรรณบุรี
เพชรบุรี
พระนครศรี อยุธยา

วิทยาลัยเทคนิ คสุ พรรณบุรี อาคารเทคนิ คคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง COM 3,4
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ห้องสอบ 831 ชั้น 3 อาคาร 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา ห้องปฏิ บตั ิการคอมพิวเตอร์
(31120) ชั้น 2 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี )

จังหวัด
ลพบุรี
กาญจนบุรี
นครสวรรค์

สถานทีส่ อบ
โรงเรี ยนพิบูลวิทยาลัยลพบุรี อาคารคอมฯ ชั้น 1 ห้องคอมพิวเตอร์ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1
ห้องปฏิ บตั ิการคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
(อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ประจวบคีรีขันธ์
ราชบุรี

ว.เทคนิ คประจวบคีรีขนั ธ์ ห้องอินเตอร์ เน็ต ชั้น 1 อาคารวิทยบริ การ
โรงเรี ยนราชบุรีบริ หารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412

ภาคตะวันออก
จังหวัด
ชลบุรี
จันทบุรี

สถานทีส่ อบ
มหาวิทยาลัยบูรพา สานักคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 212
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ห้อง 35411 ชั้น 4 (ตึก 35)
อาคารเฉลิมพระเกียรติ

สระแก้ ว

วิทยาลัยเทคนิ คสระแก้ว ห้อง 311 (ห้องคอมพิวเตอร์ ) อาคาร 60 ปี ชั้น 3

จังหวัด
ตราด
ระยอง
ปราจีนบุรี

สถานทีส่ อบ
วิทยาลัยเทคนิ คตราด ห้องปฏิ บตั ิการคอมฯ ชั้น 1 ตึกพาณิ ชยกรรม
วิทยาลัยเทคนิ คระยอง ศูนย์อินเตอร์ เน็ต ชั้น 1 อาคาร 4
วิทยาลัยพณิ ชยการปราจีนบุรี
ห้องปฏิ บตั ิการคอมพิวเตอร์ 318 ชั้น 1 อาคาร 3

