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ก ำหนดกำรสอบควำมรู้เพือ่ขอรับใบอนุญำตตัวแทน ส่วนภูมิภำค ระบบคอมพวิเตอร์ ประจ ำปี 2560 ( ม.ค. - ธ.ค. )   
ภำคเหนือ 

     
เดือน รอบสอบ 

วนัทีเ่อกสำร
ถึง สนญ 

วนัทีส่อบ  จังหวดัทีเ่ปิดสอบ 

มกรำคม 

รอบท่ี 1 20  ธค. 59 8-ม.ค. เชียงใหม่, พษิณุโลก, น่ำน, เชียงรำย, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, ตำก 

รอบท่ี 2 3-ม.ค. 15-ม.ค. เชียงใหม่ 

รอบท่ี 3 10-ม.ค. 22-ม.ค. เชียงใหม่, พษิณุโลก, น่ำน, เชียงรำย, ล ำปำง, แพร่, พะเยำ, แม่ฮ่องสอน 

รอบท่ี 4 17-ม.ค. 29-ม.ค. เชียงใหม่ 

กุมภำพนัธ์ 

รอบท่ี 1 24-ม.ค. 5-ก.พ. เชียงใหม่, พษิณุโลก, น่ำน, เชียงรำย, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, ตำก 

รอบท่ี 3 6-ก.พ. 19-ก.พ. เชียงใหม่, พษิณุโลก, น่ำน, เชียงรำย, ล ำปำง, แพร่, พะเยำ, แม่ฮ่องสอน 

รอบท่ี 4 14-ก.พ. 26-ก.พ. เชียงใหม่ 

มีนำคม 

รอบท่ี 1 21-ก.พ. 5-มี.ค. เชียงใหม่, พษิณุโลก, น่ำน, เชียงรำย, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, ตำก 

รอบท่ี 2 28-ก.พ. 12-มี.ค. เชียงใหม่ 

รอบท่ี 3 7-มี.ค. 19-มี.ค. เชียงใหม่, พษิณุโลก, น่ำน, เชียงรำย, ล ำปำง, แพร่, พะเยำ, แม่ฮ่องสอน 

รอบท่ี 4 14-มี.ค. 26-มี.ค. เชียงใหม่ 

เมษำยน 

รอบท่ี 1 21-มี.ค. 2-เม.ย. เชียงใหม่, พษิณุโลก, น่ำน, เชียงรำย, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, ตำก 

รอบท่ี 3 10-เม.ย. 23-เม.ย. เชียงใหม่, พษิณุโลก, น่ำน, เชียงรำย, ล ำปำง, แพร่, พะเยำ, แม่ฮ่องสอน 

รอบท่ี 4 18-เม.ย. 30 เ.ม.ย. เชียงใหม่ 

พฤษภำคม 

รอบท่ี 1 1-พ.ค. 14-พ.ค. เชียงใหม่, พษิณุโลก, น่ำน, เชียงรำย, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, ตำก 

รอบท่ี 3 8-พ.ค. 21-พ.ค. เชียงใหม่, พษิณุโลก, น่ำน, เชียงรำย, ล ำปำง, แพร่, พะเยำ, แม่ฮ่องสอน 

รอบท่ี 4 16-พ.ค. 28-พ.ค. เชียงใหม่ 

มิถุนำยน 

รอบท่ี 1 23-พ.ค. 4-มิ.ย. เชียงใหม่, พษิณุโลก, น่ำน, เชียงรำย, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, ตำก 

รอบท่ี 2 30-พ.ค. 11-มิ.ย. เชียงใหม่ 

รอบท่ี 3 6-มิ.ย. 18-มิ.ย. เชียงใหม่, พษิณุโลก, น่ำน, เชียงรำย, ล ำปำง, แพร่, พะเยำ, แม่ฮ่องสอน 

รอบท่ี 4 13-มิ.ย. 25-มิ.ย. เชียงใหม่ 

กรกฎำคม 

รอบท่ี 1 20-มิ.ย. 2-ก.ค. เชียงใหม่, พษิณุโลก, น่ำน, เชียงรำย, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, ตำก 

รอบท่ี 2 3-ก.ค. 16-ก.ค. เชียงใหม่ 

รอบท่ี 3 11-ก.ค. 23-ก.ค. เชียงใหม่, พษิณุโลก, น่ำน, เชียงรำย, ล ำปำง, แพร่, พะเยำ, แม่ฮ่องสอน 

รอบท่ี 4 18-ก.ค. 30-ก.ค. เชียงใหม่ 

สิงหำคม 

รอบท่ี 1 25-ก.ค. 6-ส.ค. เชียงใหม่, พษิณุโลก, น่ำน, เชียงรำย, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, ตำก 

รอบท่ี 3 7-ส.ค. 20-ส.ค. เชียงใหม่, พษิณุโลก, น่ำน, เชียงรำย, ล ำปำง, แพร่, พะเยำ, แม่ฮ่องสอน 

รอบท่ี 4 15-ส.ค. 27-ส.ค. เชียงใหม่ 
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เดือน รอบสอบ 
วนัทีเ่อกสำร
ถึง สนญ 

วนัทีส่อบ  จังหวดัทีเ่ปิดสอบ 

กนัยำยน 

รอบท่ี 1 22-ส.ค. 3-ก.ย. เชียงใหม่, พษิณุโลก, น่ำน, เชียงรำย, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, ตำก 

รอบท่ี 2 29-ส.ค. 10-ก.ย. เชียงใหม่ 

รอบท่ี 3 5-ก.ย. 17-ก.ย. เชียงใหม่, พษิณุโลก, น่ำน, เชียงรำย, ล ำปำง, แพร่, พะเยำ, แม่ฮ่องสอน 

รอบท่ี 4 12-ก.ย. 24-ก.ย. เชียงใหม่ 

ตุลำคม 

รอบท่ี 1 19-ก.ย. 1-ต.ค. เชียงใหม่, พษิณุโลก, น่ำน, เชียงรำย, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, ตำก 

รอบท่ี 3 3-ต.ค. 15-ต.ค. เชียงใหม่, พษิณุโลก, น่ำน, เชียงรำย, ล ำปำง, แพร่, พะเยำ, แม่ฮ่องสอน 

รอบท่ี 4 16-ต.ค. 29-ต.ค. เชียงใหม่ 

พฤศจิกำยน 

รอบท่ี 1 24-ต.ค. 5-พ.ย. เชียงใหม่, พษิณุโลก, น่ำน, เชียงรำย, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, ตำก 

รอบท่ี 2 31-ต.ค. 12-พ.ย. เชียงใหม่ 

รอบท่ี 3 7-พ.ย. 19-พ.ย. เชียงใหม่, พษิณุโลก, น่ำน, เชียงรำย, ล ำปำง, แพร่, พะเยำ, แม่ฮ่องสอน 

รอบท่ี 4 14-พ.ย. 26-พ.ย. เชียงใหม่ 

ธันวำคม 

รอบท่ี 1 21-พ.ย. 3-ธ.ค. เชียงใหม่, พษิณุโลก, น่ำน, เชียงรำย, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, ตำก 

รอบท่ี 3 1-ธ.ค. 17-ธ.ค. เชียงใหม่, พษิณุโลก, น่ำน, เชียงรำย, ล ำปำง, แพร่, พะเยำ, แม่ฮ่องสอน 

รอบท่ี 4 12-ธ.ค. 24-ธ.ค. เชียงใหม่ 
 

ก ำหนดกำรสอบควำมรู้เพือ่ขอรับใบอนุญำตตัวแทน ส่วนภูมิภำค ระบบคอมพวิเตอร์ ประจ ำปี 2560 ( ม.ค. - ธ.ค. ) 

ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

เดือน รอบสอบ 
วนัทีเ่อกสำร
ถึง สนญ 

วนัทีส่อบ  จังหวดัทีเ่ปิดสอบ 

มกรำคม 

รอบท่ี 1 20 ธค. 59 8-ม.ค. 
ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี, กำฬสินธ์ุ, สกลนคร, 
บุรีรัมย์ 

ร้อยเอด็, สุรินทร์, นครพนม, ชัยภูมิ, มหำสำรคำม, หนองคำย 

รอบท่ี 2 3-ม.ค. 15-ม.ค. ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี 

รอบท่ี 3 10-ม.ค. 22-ม.ค. 
ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี, กำฬสินธ์ุ, สกลนคร, 
บุรีรัมย์ 

ร้อยเอด็, สุรินทร์, มุกดำหำร, เลย, บึงกำฬ, ศรีสะเกษ 

รอบท่ี 4 17-ม.ค. 29-ม.ค. ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี 
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เดือน รอบสอบ 
วนัทีเ่อกสำร
ถึง สนญ 

วนัทีส่อบ  จังหวดัทีเ่ปิดสอบ 

กุมภำพนัธ์ 

รอบท่ี 1 24-ม.ค. 5-ก.พ. 
ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี, กำฬสินธ์ุ, สกลนคร, 
บุรีรัมย์ 

ร้อยเอด็, สุรินทร์, นครพนม, ชัยภูมิ, มหำสำรคำม, หนองคำย 

รอบท่ี 3 6-ก.พ. 19-ก.พ. 
ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี, กำฬสินธ์ุ, สกลนคร, 
บุรีรัมย์ 

ร้อยเอด็, สุรินทร์, มุกดำหำร, เลย, บึงกำฬ, ศรีสะเกษ 

รอบท่ี 4 14-ก.พ. 26-ก.พ. ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี 

มีนำคม 

รอบท่ี 1 21-ก.พ. 5-มี.ค. 
ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี, กำฬสินธ์ุ, สกลนคร, 
บุรีรัมย์ 

ร้อยเอด็, สุรินทร์, นครพนม, ชัยภูมิ, มหำสำรคำม, หนองคำย 

รอบท่ี 2 28-ก.พ. 12-มี.ค. ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี 

รอบท่ี 3 7-มี.ค. 19-มี.ค. 
ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี, กำฬสินธ์ุ, สกลนคร, 
บุรีรัมย์ 

ร้อยเอด็, สุรินทร์, มุกดำหำร, เลย, บึงกำฬ, ศรีสะเกษ 

รอบท่ี 4 14-มี.ค. 26-มี.ค. ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี 

เมษำยน 

รอบท่ี 1 21-มี.ค. 2-เม.ย. 
ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี, กำฬสินธ์ุ, สกลนคร, 
บุรีรัมย์ 

ร้อยเอด็, สุรินทร์, นครพนม, ชัยภูมิ, มหำสำรคำม, หนองคำย 

รอบท่ี 3 10-เม.ย. 23-เม.ย. 
ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี, กำฬสินธ์ุ, สกลนคร, 
บุรีรัมย์ 

ร้อยเอด็, สุรินทร์, มุกดำหำร, เลย, บึงกำฬ, ศรีสะเกษ 

รอบท่ี 4 18-เม.ย. 30-เม.ย. ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี 

พฤษภำคม 

รอบท่ี 1 1-พ.ค. 14-พ.ค. 
ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี, กำฬสินธ์ุ, สกลนคร, 
บุรีรัมย์ 

ร้อยเอด็, สุรินทร์, นครพนม, ชัยภูมิ, มหำสำรคำม, หนองคำย 

รอบท่ี 3 8-พ.ค. 21-พ.ค. 
ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี, กำฬสินธ์ุ, สกลนคร, 
บุรีรัมย์ 

ร้อยเอด็, สุรินทร์, มุกดำหำร, เลย, บึงกำฬ, ศรีสะเกษ 

รอบท่ี 4 16-พ.ค. 28-พ.ค. ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี 
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เดือน รอบสอบ 
วนัทีเ่อกสำร
ถึง สนญ 

วนัทีส่อบ  จังหวดัทีเ่ปิดสอบ 

มิถุนำยน 

รอบท่ี 1 23-พ.ค. 4-มิ.ย. 
ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี, กำฬสินธ์ุ, สกลนคร, 
บุรีรัมย์ 

ร้อยเอด็, สุรินทร์, นครพนม, ชัยภูมิ, มหำสำรคำม, หนองคำย 

รอบท่ี 2 30-พ.ค. 11-มิ.ย. ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี 

รอบท่ี 3 6-มิ.ย. 18-มิ.ย. 
ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี, กำฬสินธ์ุ, สกลนคร, 
บุรีรัมย์ 

ร้อยเอด็, สุรินทร์, มุกดำหำร, เลย, บึงกำฬ, ศรีสะเกษ 

รอบท่ี 4 13-มิ.ย. 25-มิ.ย. ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี 

กรกฎำคม 

รอบท่ี 1 20-มิ.ย. 2-ก.ค. 
ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี, กำฬสินธ์ุ, สกลนคร, 
บุรีรัมย์ 

ร้อยเอด็, สุรินทร์, นครพนม, ชัยภูมิ, มหำสำรคำม, หนองคำย 

รอบท่ี 2 3-ก.ค. 16-ก.ค. ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี 

รอบท่ี 3 11-ก.ค. 23-ก.ค. 
ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี, กำฬสินธ์ุ, สกลนคร, 
บุรีรัมย์ 

ร้อยเอด็, สุรินทร์, มุกดำหำร, เลย, บึงกำฬ, ศรีสะเกษ 

รอบท่ี 4 18-ก.ค. 30-ก.ค. ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี 

สิงหำคม 

รอบท่ี 1 25-ก.ค. 6-ส.ค. 
ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี, กำฬสินธ์ุ, สกลนคร, 
บุรีรัมย์ 

ร้อยเอด็, สุรินทร์, นครพนม, ชัยภูมิ, มหำสำรคำม, หนองคำย 

รอบท่ี 3 7-ส.ค. 20-ส.ค. 
ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี, กำฬสินธ์ุ, สกลนคร, 
บุรีรัมย์ 

ร้อยเอด็, สุรินทร์, มุกดำหำร, เลย, บึงกำฬ, ศรีสะเกษ 

รอบท่ี 4 15-ส.ค. 27-ส.ค. ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี 

กนัยำยน 

รอบท่ี 1 22-ส.ค. 3-ก.ย. 
ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี, กำฬสินธ์ุ, สกลนคร, 
บุรีรัมย์ 

ร้อยเอด็, สุรินทร์, นครพนม, ชัยภูมิ, มหำสำรคำม, หนองคำย 

รอบท่ี 2 29-ส.ค. 10-ก.ย. ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี 

รอบท่ี 3 5-ก.ย. 17-ก.ย. 
ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี, กำฬสินธ์ุ, สกลนคร, 
บุรีรัมย์ 

ร้อยเอด็, สุรินทร์, มุกดำหำร, เลย, บึงกำฬ, ศรีสะเกษ 

รอบท่ี 4 12-ก.ย. 24-ก.ย. ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี 



5 

 

     

เดือน รอบสอบ 
วนัทีเ่อกสำร
ถึง สนญ 

วนัทีส่อบ  จังหวดัทีเ่ปิดสอบ 

ตุลำคม 

รอบท่ี 1 19-ก.ย. 1-ต.ค. 
ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี, กำฬสินธ์ุ, สกลนคร, 
บุรีรัมย์ 

ร้อยเอด็, สุรินทร์, นครพนม, ชัยภูมิ, มหำสำรคำม, หนองคำย 

รอบท่ี 3 3-ต.ค. 15-ต.ค. 
ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี, กำฬสินธ์ุ, สกลนคร, 
บุรีรัมย์ 

ร้อยเอด็, สุรินทร์, มุกดำหำร, เลย, บึงกำฬ, ศรีสะเกษ 

รอบท่ี 4 16-ต.ค. 29-ต.ค. ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี 

พฤศจิกำยน 

รอบท่ี 1 24-ต.ค. 5-พ.ย. 
ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี, กำฬสินธ์ุ, สกลนคร, 
บุรีรัมย์ 

ร้อยเอด็, สุรินทร์, นครพนม, ชัยภูมิ, มหำสำรคำม, หนองคำย 

รอบท่ี 2 31-ต.ค. 12-พ.ย. ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี 

รอบท่ี 3 7-พ.ย. 19-พ.ย. 
ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี, กำฬสินธ์ุ, สกลนคร, 
บุรีรัมย์ 

ร้อยเอด็, สุรินทร์, มุกดำหำร, เลย, บึงกำฬ, ศรีสะเกษ 

รอบท่ี 4 14-พ.ย. 26-พ.ย. ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี 

ธันวำคม 

รอบท่ี 1 21-พ.ย. 3-ธ.ค. 
ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี, กำฬสินธ์ุ, สกลนคร, 
บุรีรัมย์ 

ร้อยเอด็, สุรินทร์, นครพนม, ชัยภูมิ, มหำสำรคำม, หนองคำย 

รอบท่ี 3 1-ธ.ค. 17-ธ.ค. 
ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี, กำฬสินธ์ุ, สกลนคร, 
บุรีรัมย์ 

ร้อยเอด็, สุรินทร์, มุกดำหำร, เลย, บึงกำฬ, ศรีสะเกษ 

รอบท่ี 4 12-ธ.ค. 24-ธ.ค. ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี 
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ก ำหนดกำรสอบควำมรู้เพือ่ขอรับใบอนุญำตตัวแทน ส่วนภูมิภำค ระบบคอมพวิเตอร์ ประจ ำปี 2560 ( ม.ค. - ธ.ค. )    
ภำคใต้ 

เดือน รอบสอบ 
วนัทีเ่อกสำร
ถึง สนญ 

วนัทีส่อบ  จังหวดัทีเ่ปิดสอบ 

มกรำคม 

รอบท่ี 1 20 ธค.59 8-ม.ค. 
สงขลำ, สุรำษฎร์ธำนี, ภูเกต็, นครศรีธรรมรำช, ยะลำ, ชุมพร, ตรัง, 
ปัตตำนี 

รอบท่ี 2 3-ม.ค. 15-ม.ค. สงขลำ 

รอบท่ี 3 10-ม.ค. 22-ม.ค. สงขลำ, สุรำษฎร์ธำนี, ภูเกต็, นครศรีธรรมรำช, ยะลำ 

รอบท่ี 4 17-ม.ค. 29-ม.ค. สงขลำ 

กุมภำพนัธ์ 

รอบท่ี 1 24-ม.ค. 5-ก.พ. 
สงขลำ, สุรำษฎร์ธำนี, ภูเกต็, นครศรีธรรมรำช, ยะลำ, ชุมพร, ตรัง, 
ปัตตำนี 

รอบท่ี 3 6-ก.พ. 19-ก.พ. สงขลำ, สุรำษฎร์ธำนี, ภูเกต็, นครศรีธรรมรำช, ยะลำ 

รอบท่ี 4 14-ก.พ. 26-ก.พ. สงขลำ 

มีนำคม 

รอบท่ี 1 21-ก.พ. 5-มี.ค. 
สงขลำ, สุรำษฎร์ธำนี, ภูเกต็, นครศรีธรรมรำช, ยะลำ, ชุมพร, ตรัง, 
ปัตตำนี 

รอบท่ี 2 28-ก.พ. 12-มี.ค. สงขลำ 
รอบท่ี 3 7-ม.ีค. 19-ม.ีค. สงขลำ, สุรำษฎร์ธำน,ี ภูเกต็, นครศรีธรรมรำช, ยะลำ 

รอบท่ี 4 14-ม.ีค. 26-ม.ีค. สงขลำ 

เมษำยน 

รอบท่ี 1 21-มี.ค. 2-เม.ย. 
สงขลำ, สุรำษฎร์ธำนี, ภูเกต็, นครศรีธรรมรำช, ยะลำ, ชุมพร, ตรัง, 
ปัตตำนี 

รอบท่ี 3 10-เม.ย. 23-เม.ย. สงขลำ, สุรำษฎร์ธำนี, ภูเกต็, นครศรีธรรมรำช, ยะลำ 

รอบท่ี 4 18-เม.ย. 30-เม.ย. สงขลำ 

พฤษภำคม 

รอบท่ี 1 1-พ.ค. 14-พ.ค. 
สงขลำ, สุรำษฎร์ธำนี, ภูเกต็, นครศรีธรรมรำช, ยะลำ, ชุมพร, ตรัง, 
ปัตตำนี 

รอบท่ี 3 8-พ.ค. 21-พ.ค. สงขลำ, สุรำษฎร์ธำนี, ภูเกต็, นครศรีธรรมรำช, ยะลำ 

รอบท่ี 4 16-พ.ค. 28-พ.ค. สงขลำ 

มิถุนำยน 

รอบท่ี 1 23-พ.ค. 4-มิ.ย. 
สงขลำ, สุรำษฎร์ธำนี, ภูเกต็, นครศรีธรรมรำช, ยะลำ, ชุมพร, ตรัง, 
ปัตตำนี 

รอบท่ี 2 30-พ.ค. 11-มิ.ย. สงขลำ 

รอบท่ี 3 6-มิ.ย. 18-มิ.ย. สงขลำ, สุรำษฎร์ธำนี, ภูเกต็, นครศรีธรรมรำช, ยะลำ 

รอบท่ี 4 13-มิ.ย. 25-มิ.ย. สงขลำ 
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เดือน รอบสอบ 
วนัทีเ่อกสำร
ถึง สนญ 

วนัทีส่อบ  จังหวดัทีเ่ปิดสอบ 

กรกฎำคม 

รอบท่ี 1 20-มิ.ย. 2-ก.ค. 
สงขลำ, สุรำษฎร์ธำนี, ภูเกต็, นครศรีธรรมรำช, ยะลำ, ชุมพร, ตรัง, 
ปัตตำนี 

รอบท่ี 2 3-ก.ค. 16-ก.ค. สงขลำ 

รอบท่ี 3 11-ก.ค. 23-ก.ค. สงขลำ, สุรำษฎร์ธำนี, ภูเกต็, นครศรีธรรมรำช, ยะลำ 

รอบท่ี 4 18-ก.ค. 30-ก.ค. สงขลำ 

สิงหำคม 

รอบท่ี 1 25-ก.ค. 6-ส.ค. 
สงขลำ, สุรำษฎร์ธำนี, ภูเกต็, นครศรีธรรมรำช, ยะลำ, ชุมพร, ตรัง, 
ปัตตำนี 

รอบท่ี 3 7-ส.ค. 20-ส.ค. สงขลำ, สุรำษฎร์ธำนี, ภูเกต็, นครศรีธรรมรำช, ยะลำ 

รอบท่ี 4 15-ส.ค. 27-ส.ค. สงขลำ 

กนัยำยน 

รอบท่ี 1 22-ส.ค. 3-ก.ย. 
สงขลำ, สุรำษฎร์ธำนี, ภูเกต็, นครศรีธรรมรำช, ยะลำ, ชุมพร, ตรัง, 
ปัตตำนี 

รอบท่ี 2 29-ส.ค. 10-ก.ย. สงขลำ 

รอบท่ี 3 5-ก.ย. 17-ก.ย. สงขลำ, สุรำษฎร์ธำนี, ภูเกต็, นครศรีธรรมรำช, ยะลำ 

รอบท่ี 4 12-ก.ย. 24-ก.ย. สงขลำ 

ตุลำคม 

รอบท่ี 1 19-ก.ย. 1-ต.ค. 
สงขลำ, สุรำษฎร์ธำนี, ภูเกต็, นครศรีธรรมรำช, ยะลำ, ชุมพร, ตรัง, 
ปัตตำนี 

รอบท่ี 3 3-ต.ค. 15-ต.ค. สงขลำ, สุรำษฎร์ธำนี, ภูเกต็, นครศรีธรรมรำช, ยะลำ 

รอบท่ี 4 16-ต.ค. 29-ต.ค. สงขลำ 

พฤศจิกำยน 

รอบท่ี 1 24-ต.ค. 5-พ.ย. 
สงขลำ, สุรำษฎร์ธำนี, ภูเกต็, นครศรีธรรมรำช, ยะลำ, ชุมพร, ตรัง, 
ปัตตำนี 

รอบท่ี 2 31-ต.ค. 12-พ.ย. สงขลำ 

รอบท่ี 3 7-พ.ย. 19-พ.ย. สงขลำ, สุรำษฎร์ธำนี, ภูเกต็, นครศรีธรรมรำช, ยะลำ 

รอบท่ี 4 14-พ.ย. 26-พ.ย. สงขลำ 

ธันวำคม 

รอบท่ี 1 21-พ.ย. 3-ธ.ค. 
สงขลำ, สุรำษฎร์ธำนี, ภูเกต็, นครศรีธรรมรำช, ยะลำ, ชุมพร, ตรัง, 
ปัตตำนี 

รอบท่ี 3 1-ธ.ค. 17-ธ.ค. สงขลำ, สุรำษฎร์ธำนี, ภูเกต็, นครศรีธรรมรำช, ยะลำ 

รอบท่ี 4 12-ธ.ค. 24-ธ.ค. สงขลำ 
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ก ำหนดกำรสอบควำมรู้เพือ่ขอรับใบอนุญำตตัวแทน ส่วนภูมิภำค ระบบคอมพวิเตอร์ ประจ ำปี 2560 ( ม.ค. - ธ.ค. ) 

ภำคกลำง 

เดือน รอบสอบ 
วนัทีเ่อกสำร
ถึง สนญ 

วนัทีส่อบ  จังหวดัทีเ่ปิดสอบ 

มกรำคม 
รอบท่ี 1 20 ธค. 59 8-ม.ค. 

นครสวรรค์, พระนครศรีอยุธยำ, นครปฐม, สุพรรณบุรี, 
ประจวบคีรีขันธ์ 

รอบท่ี 3 10-ม.ค. 22-ม.ค. นครสวรรค์, ลพบุรี, รำชบุรี, กำญจนบุรี, เพชรบุรี 

กุมภำพนัธ์ 
รอบท่ี 1 24-ม.ค. 5-ก.พ. 

นครสวรรค์, พระนครศรีอยุธยำ, นครปฐม, สุพรรณบุรี, 
ประจวบคีรีขันธ์ 

รอบท่ี 3 6-ก.พ. 19-ก.พ. นครสวรรค์, ลพบุรี, รำชบุรี, กำญจนบุรี, เพชรบุรี 

มีนำคม 
รอบท่ี 1 21-ก.พ. 5-มี.ค. 

นครสวรรค์, พระนครศรีอยุธยำ, นครปฐม, สุพรรณบุรี, 
ประจวบคีรีขันธ์ 

รอบท่ี 3 7-มี.ค. 19-มี.ค. นครสวรรค์, ลพบุรี, รำชบุรี, กำญจนบุรี, เพชรบุรี 

เมษำยน 
รอบท่ี 1 21-มี.ค. 2-เม.ย. 

นครสวรรค์, พระนครศรีอยุธยำ, นครปฐม, สุพรรณบุรี, 
ประจวบคีรีขันธ์ 

รอบท่ี 3 10-เม.ย. 23-เม.ย. นครสวรรค์, ลพบุรี, รำชบุรี, กำญจนบุรี, เพชรบุรี 

พฤษภำคม 
รอบท่ี 1 1-พ.ค. 14-พ.ค. 

นครสวรรค์, พระนครศรีอยุธยำ, นครปฐม, สุพรรณบุรี, 
ประจวบคีรีขันธ์ 

รอบท่ี 3 8-พ.ค. 21-พ.ค. นครสวรรค์, ลพบุรี, รำชบุรี, กำญจนบุรี, เพชรบุรี 

มิถุนำยน 
รอบท่ี 1 23-พ.ค. 4-มิ.ย. 

นครสวรรค์, พระนครศรีอยุธยำ, นครปฐม, สุพรรณบุรี, 
ประจวบคีรีขันธ์ 

รอบท่ี 3 6-มิ.ย. 18-มิ.ย. นครสวรรค์, ลพบุรี, รำชบุรี, กำญจนบุรี, เพชรบุรี 

กรกฎำคม 
รอบท่ี 1 20-มิ.ย. 2-ก.ค. 

นครสวรรค์, พระนครศรีอยุธยำ, นครปฐม, สุพรรณบุรี, 
ประจวบคีรีขันธ์ 

รอบท่ี 3 11-ก.ค. 23-ก.ค. นครสวรรค์, ลพบุรี, รำชบุรี, กำญจนบุรี, เพชรบุรี 

สิงหำคม 
รอบท่ี 1 25-ก.ค. 6-ส.ค. 

นครสวรรค์, พระนครศรีอยุธยำ, นครปฐม, สุพรรณบุรี, 
ประจวบคีรีขันธ์ 

รอบท่ี 3 7-ส.ค. 20-ส.ค. นครสวรรค์, ลพบุรี, รำชบุรี, กำญจนบุรี, เพชรบุรี 

กนัยำยน 
รอบท่ี 1 22-ส.ค. 3-ก.ย. 

นครสวรรค์, พระนครศรีอยุธยำ, นครปฐม, สุพรรณบุรี, 
ประจวบคีรีขันธ์ 

รอบท่ี 3 5-ก.ย. 17-ก.ย. นครสวรรค์, ลพบุรี, รำชบุรี, กำญจนบุรี, เพชรบุรี 
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เดือน รอบสอบ 
วนัทีเ่อกสำร
ถึง สนญ 

วนัทีส่อบ  จังหวดัทีเ่ปิดสอบ 

ตุลำคม 
รอบท่ี 1 19-ก.ย. 1-ต.ค. 

นครสวรรค์, พระนครศรีอยุธยำ, นครปฐม, สุพรรณบุรี, 
ประจวบคีรีขันธ์ 

รอบท่ี 3 3-ต.ค. 15-ต.ค. นครสวรรค์, ลพบุรี, รำชบุรี, กำญจนบุรี, เพชรบุรี 

พฤศจิกำยน 
รอบท่ี 1 24-ต.ค. 5-พ.ย. 

นครสวรรค์, พระนครศรีอยุธยำ, นครปฐม, สุพรรณบุรี, 
ประจวบคีรีขันธ์ 

รอบท่ี 3 7-พ.ย. 19-พ.ย. นครสวรรค์, ลพบุรี, รำชบุรี, กำญจนบุรี, เพชรบุรี 

ธันวำคม 
รอบท่ี 1 21-พ.ย. 3-ธ.ค. 

นครสวรรค์, พระนครศรีอยุธยำ, นครปฐม, สุพรรณบุรี, 
ประจวบคีรีขันธ์ 

รอบท่ี 3 1-ธ.ค. 17-ธ.ค. นครสวรรค์, ลพบุรี, รำชบุรี, กำญจนบุรี, เพชรบุรี 
 

ก ำหนดกำรสอบควำมรู้เพือ่ขอรับใบอนุญำตตัวแทน ส่วนภูมิภำค ระบบคอมพวิเตอร์ ประจ ำปี 2560 ( ม.ค. - ธ.ค. ) 

ภำคตะวนัออก 

เดือน รอบสอบ 
วนัทีเ่อกสำร
ถึง สนญ 

วนัทีส่อบ  จังหวดัทีเ่ปิดสอบ 

มกรำคม 

รอบท่ี 1 20 ธค.59 8-ม.ค. ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, ปรำจีนบุรี 

รอบท่ี 2 3-ม.ค. 15-ม.ค. ชลบุรี 

รอบท่ี 3 10-ม.ค. 22-ม.ค. ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, สระแก้ว, ตรำด 

รอบท่ี 4 17-ม.ค. 29-ม.ค. ชลบุรี 

กุมภำพนัธ์ 

รอบท่ี 1 24-ม.ค. 5-ก.พ. ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, ปรำจีนบุรี 

รอบท่ี 3 6-ก.พ. 19-ก.พ. ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, สระแก้ว, ตรำด 

รอบท่ี 4 14-ก.พ. 26-ก.พ. ชลบุรี 

มีนำคม 

รอบท่ี 1 21-ก.พ. 5-มี.ค. ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, ปรำจีนบุรี 

รอบท่ี 2 28-ก.พ. 12-มี.ค. ชลบุรี 

รอบท่ี 3 7-มี.ค. 19-มี.ค. ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, สระแก้ว, ตรำด 

  รอบท่ี 4 14-มี.ค. 26-มี.ค. ชลบุรี 

เมษำยน 

รอบท่ี 1 21-มี.ค. 2-เม.ย. ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, ปรำจีนบุรี 

รอบท่ี 3 10-เม.ย. 23-เม.ย. ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, สระแก้ว, ตรำด 

รอบท่ี 4 18-เม.ย. 30-เม.ย. ชลบุรี 
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เดือน รอบสอบ 
วนัทีเ่อกสำร
ถึง สนญ 

วนัทีส่อบ  จังหวดัทีเ่ปิดสอบ 

พฤษภำคม 

รอบท่ี 1 1-พ.ค. 14-พ.ค. ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, ปรำจีนบุรี 

รอบท่ี 3 8-พ.ค. 21-พ.ค. ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, สระแก้ว, ตรำด 

รอบท่ี 4 16-พ.ค. 28-พ.ค. ชลบุรี 

มิถุนำยน 

รอบท่ี 1 23-พ.ค. 4-มิ.ย. ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, ปรำจีนบุรี 

รอบท่ี 2 30-พ.ค. 11-มิ.ย. ชลบุรี 

รอบท่ี 3 6-มิ.ย. 18-มิ.ย. ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, สระแก้ว, ตรำด 

รอบท่ี 4 13-มิ.ย. 25-มิ.ย. ชลบุรี 

กรกฎำคม 

รอบท่ี 1 20-มิ.ย. 2-ก.ค. ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, ปรำจีนบุรี 

รอบท่ี 2 3-ก.ค. 16-ก.ค. ชลบุรี 

รอบท่ี 3 11-ก.ค. 23-ก.ค. ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, สระแก้ว, ตรำด 

รอบท่ี 4 18-ก.ค. 30-ก.ค. ชลบุรี 

สิงหำคม 

รอบท่ี 1 25-ก.ค. 6-ส.ค. ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, ปรำจีนบุรี 

รอบท่ี 3 7-ส.ค. 20-ส.ค. ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, สระแก้ว, ตรำด 

รอบท่ี 4 15-ส.ค. 27-ส.ค. ชลบุรี 

กนัยำยน 

รอบท่ี 1 22-ส.ค. 3-ก.ย. ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, ปรำจีนบุรี 

รอบท่ี 2 29-ส.ค. 10-ก.ย. ชลบุรี 

รอบท่ี 3 5-ก.ย. 17-ก.ย. ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, สระแก้ว, ตรำด 

รอบท่ี 4 12-ก.ย. 24-ก.ย. ชลบุรี 

ตุลำคม 

รอบท่ี 1 19-ก.ย. 1-ต.ค. ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, ปรำจีนบุรี 

รอบท่ี 3 3-ต.ค. 15-ต.ค. ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, สระแก้ว, ตรำด 

รอบท่ี 4 16-ต.ค. 29-ต.ค. ชลบุรี 

พฤศจิกำยน 

รอบท่ี 1 24-ต.ค. 5-พ.ย. ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, ปรำจีนบุรี 

รอบท่ี 2 31-ต.ค. 12-พ.ย. ชลบุรี 

รอบท่ี 3 7-พ.ย. 19-พ.ย. ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, สระแก้ว, ตรำด 

  รอบท่ี 4 14-พ.ย. 26-พ.ย. ชลบุรี 

  รอบท่ี 1 21-พ.ย. 3-ธ.ค. ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, ปรำจีนบุรี 

ธันวำคม รอบท่ี 3 1-ธ.ค. 17-ธ.ค. ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, สระแก้ว, ตรำด 

  รอบท่ี 4 12-ธ.ค. 24-ธ.ค. ชลบุรี 
 
 


