
จังหวดั สถานที่สอบ จังหวดั สถานที่สอบ
วิทยาลยัเทคโนโลยศีรีธนาพณิชยการเชียงใหม่  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย หอ้งสารสนเทศ  

แลป 4 ชั้น 3 อาคารมณีนพรัตน์ ท่ีอยู ่71 ถนนหว้ยแกว้  ต าบลสุเทพ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจดัการ

ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งล  าปาง มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต (แห่งใหม่) วิทยาลยัเทคนิคเพชรบรูณ์ ศูนยส์ารสนเทศ ชั้น 1 อาคาร 60 ปี

(ธนาคารแห่งประเทศไทยเดิม) เลขท่ี 140 ถ.สุเรนทร์  ต  าบลสบตุ๋ย  กรมอาชีวศึกษา

อ.เมือง จ.ล าปาง  อาคารเอนกประสงค ์ ปฎิบติัการบริการการบิน  ชั้น 2 น่าน วิทยาลยัเทคนิคน่าน ตึก 5 ชั้น 4 อาคารบริหารธุรกิจ หอ้ง 544

อุตรดติถ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์หอ้ง C203 ชั้น 2 อาคาร ICIT 

พะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ตึกวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์

แพร่ วิทยาลยัอาชีวศึกษาแพร่ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 มหาวิทยาลยันเรศวร หอ้ง 210 ชั้น 2 อาคารบริการเทคโนโลยี

ตาก โรงเรียนตากพิทยาคม หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ชั้น 2 สารสนเทศและการส่ือสาร

จังหวดั สถานที่สอบ จังหวดั สถานที่สอบ
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี วิทยาลยัเทคโนโลยสุีรินทร์ศึกษา หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 1,2,3 

หอ้ง 17306 ชั้น 3 อาคาร 17 ศูนยภ์าษาและศูนยค์อมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 4

ร้อยเอด็ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 4 

หนองคาย วิทยาลยัเทคนิคหนองคาย หอ้งอินเตอร์เน็ต  อาคาร 3 ชั้น 1 มหาสารคาม หอ้งอบรม 1 ชั้น 2 อาคารศูนยค์อมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม

มหาวิทยาลยัขอนแก่น อาคารตึกสารสนเทศ  ชั้น 5 มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร หอ้ง 216 (หอ้ง TOT) ชั้น 1 อาคาร 1

(หนา้ศูนยอ์าคารคอมเพล็กซ์) นครพนม โรงเรียนตงเจ่ีย อาคารกลาง  ชั้น 2 หอ้งคอมพิวเตอร์

บุรีรัมย์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย ์หอ้งปฏิบติัการหงส์พนัธ์ อาคารนวตัปัญญา ชั้น 2 กาฬสินธ์ุ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธ์ หอ้งคอมฯ ชั้น 2 อาคารบานบรีุ

อุบลราชธานี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ศูนยค์อมพิวเตอร์  ตึก 42  ชั้น 2 หอ้ง 42.209 ชัยภูมิ โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล หอ้งคอมพิวเตอร์  อาคาร 1 ชั้น 1

มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา หอ้งสอบ 270310   ชั้น 3  บึงกาฬ วิทยาลยัเทคนิคบึงกาฬ อาคารวิทยบริการ  ชั้น 2 หอ้งอินเตอร์เน็ต

อาคาร 27 (บรูณวิทยาการ) เลย วิทยาลยัเทคนิคเลย อาคาร 9 (อาคารวิทยบริการและหอ้งสมุด) หอ้งอินเตอร์เนต ชั้น 3
สกลนคร มหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนคร อาคารศูนยภ์าษาและคอมฯ หอ้ง 1112 ชั้น 1 ศรีสะเกษ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3

จังหวดั สถานที่สอบ จังหวดั สถานที่สอบ
มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 202 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา หอ้งคอมพิวเตอร์ B-C ชั้น 2 อาคารคอนบอสโก

ศูนยค์อมพิวเตอร์

นครศรีธรรมราช โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช หอ้งคอมพิวเตอร์  อาคาร 5 ชั้น 4 ปัตตานี วิทยาลยัการอาชีพปัตตานี  อาคารศูนยวิ์ทยบริการ หอ้งอินเตอร์เนต ชั้น 2

ชุมพร โรงเรียนศรียาภยั หอ้งคอมพิวเตอร์  ชั้น 2 อาคารหอ้งสมุด ภูเกต็ ม.สงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรม  ตึก 1  ชั้น 4  หอ้ง 1402 A
ตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ หอ้งคอมพิวเตอร์ 121  ชั้น 2  อาคารเรียน 1 ยะลา โรงเรียนพฒันาวิทยา หอ้งสอบ 625, 626 อาคาร 6 ชั้น 2

จังหวดั สถานที่สอบ จังหวดั สถานที่สอบ
วิทยาลยัเทคโนโลยพีฒันบริหารธุรกิจ ลพบุรี โรงเรียนพิบลูวิทยาลยัลพบรีุ อาคารคอมฯ ชั้น 1 หอ้งคอมพิวเตอร์ 2

หอ้ง NWC ชั้น 1 อาคาร 72 พรรษามหามงคล กาญจนบุรี มหาวิทยาลยัราชภฎักาญจนบรีุ อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ ชั้น 1

สุพรรณบุรี วิทยาลยัเทคนิคสุพรรณบรีุ อาคารเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เพชรบุรี วิทยาลยัอาชีวศึกษาเพชรบรีุ หอ้งสอบ 831  ชั้น 3  อาคาร 8 (อาคาร 15) มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค์

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลยัเทคนิคประจวบคีรีขนัธ์ หอ้งอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

 (31120) ชั้น 2 ศูนยภ์าษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) ราชบุรี โรงเรียนราชบรีุบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1 หอ้ง 412

จังหวดั สถานที่สอบ จังหวดั สถานที่สอบ
ชลบุรี มหาวิทยาลยับรูพา ส านกัคอมพิวเตอร์  ชั้น 2  หอ้ง 212 ตราด วิทยาลยัเทคนิคตราด หอ้งปฏิบติัการคอมฯ ชั้น 1 ตึกพาณิชยกรรม

มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี หอ้ง 35411 ชั้น 4 (ตึก 35) ระยอง วิทยาลยัเทคนิคระยอง ศูนยอิ์นเตอร์เน็ต  ชั้น 1 อาคาร 4  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลยัพณิชยการปราจีนบรีุ 
สระแก้ว วิทยาลยัเทคนิคสระแกว้ หอ้ง 311 (หอ้งคอมพิวเตอร์)  อาคาร 60 ปี ชั้น 3 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 318  ชั้น 1  อาคาร 3
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โรงเรียนหอ้งสอนศึกษา  อาคาร 1 ชั้น 1 หอ้ง 116


