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รายละเอยีดสถานทีส่อบความรู้เพือ่ขอรับใบอนุญาตฯ ส่วนภูมิภาค ระบบคอมพวิเตอร์ ประจ าปี 2560 

ภาคเหนือ 

จังหวดั สถานทีส่อบ 

เชียงใหม่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  ภาคพายพั  ส านกัวทิยบริการ  ชั้น 2  หอ้งคอมพิวเตอร์ 

 เชียงราย มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย หอ้งสารสนเทศ  ชั้น 1 อาคารคณะวทิยาการจดัการ 
ล าปาง มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต (ศูนยล์  าปาง) หอ้ง 1102  อาคารอุทานคดี  
เพชรบูรณ์ วทิยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ หอ้งคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 60 ปี 
อุตรดติถ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ หอ้ง C203 ชั้น 2 อาคาร ICIT  
น่าน วทิยาลยัเทคนิคน่าน ตึก 5 ชั้น 4 อาคารบริหารธุรกิจ หอ้ง 542 
พะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ตึกวทิยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ 
แม่ฮ่องสอน โรงเรียนหอ้งสอนศึกษา  อาคาร 1 ชั้น 1 หอ้ง 116 
แพร่ วทิยาลยัอาชีวศึกษาแพร่ อาคารวทิยบริการ ชั้น 2 
พษิณุโลก มหาวทิยาลยันเรศวร ห้อง 210 ชั้น 2 อาคารบริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ตาก โรงเรียนตากพิทยาคม หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ชั้น 2 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

จังหวดั สถานทีส่อบ 
อุดรธาน ี มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  หอ้ง 17306 ชั้น 3 อาคาร 17 ศูนยภ์าษาและศูนยค์อมพิวเตอร์ 
หนองคาย วทิยาลยัเทคนิคหนองคาย หอ้งอินเตอร์เน็ต  อาคาร 3 ชั้น 1 
ขอนแก่น   มหาวทิยาลยัขอนแก่น อาคารตึกสารสนเทศ  ชั้น 5   (หนา้ศูนยอ์าคารคอมเพล็กซ์) 
บุรีรัมย์ ม. ราชภฏับุรีรัมย ์หอ้งปฏิบติัการหงส์พนัธ์ อาคารนวตัปัญญา ชั้น 2 
อุบลราชธาน ี มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ศูนยค์อมพิวเตอร์  ตึก 42  ชั้น 2 
นครราชสีมา มหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสีมา หอ้งสอบ 270310   ชั้น 3  อาคาร 27 (บูรณวทิยาการ) 
สกลนคร มหาวทิยาลยัราชภฎัสกลนคร อาคารศูนยภ์าษาและคอมฯ หอ้ง 1112 ชั้น 1 

สุรินทร์ โรงเรียนเทคโนโลยสุีรินทร์ศึกษา หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 1,2,3  ชั้น 2 อาคาร 4 

 ร้อยเอด็ มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 4  
มหาสารคาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม ห้องสอบ 1 ชั้น 2  อาคารคอมพิวเตอร์ 
มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร หอ้ง 216 (หอ้ง TOT) ชั้น 1 อาคาร 1 
นครพนม โรงเรียนตงเจ่ีย อาคารกลาง  ชั้น 2 หอ้งคอมพิวเตอร์ 
กาฬสินธ์ุ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ หอ้งคอมฯ ชั้น 2 อาคารบานบุรี 
ชัยภูม ิ โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล หอ้งคอมพิวเตอร์  อาคาร 1 
บึงกาฬ วทิยาลยัเทคนิคบึงกาฬ อาคารวทิยบริการ  ชั้น 2 หอ้งอินเตอร์เน็ต 
เลย วทิยาลยัเทคนิคเลย อาคาร 3 ชั้น 2 หอ้งคอมพิวเตอร์ 2 
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ภาคใต้ 

จังหวดั สถานทีส่อบ   

สงขลา โรงเรียนอนุบาลสงขลา หอ้ง 513  อาคาร 5   
นครศรีธรรมราช โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช หอ้งคอมพิวเตอร์  อาคาร 5 ชั้น 4   
ชุมพร โรงเรียนศรียาภยั หอ้งคอมพิวเตอร์  ชั้น 2 อาคารห้องสมุด   
ตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ห้องคอมพิวเตอร์ 121  ชั้น 2  อาคารเรียน 1   
สุราษฎร์ธาน ี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา หอ้งคอมพิวเตอร์ B-C ชั้น 2 อาคารคอนบอสโก 
ปัตตาน ี วทิยาลยัการอาชีพปัตตานี  อาคารศูนยว์ทิยบริการ หอ้งอินเตอร์เนต ชั้น 2 
ภูเกต็ ม.สงขลานครินทร์ คณะวศิวกรรม  ตึก 1  ชั้น 4  หอ้ง 1407 
ยะลา โรงเรียนพฒันาวทิยา ห้องสอบ 625, 626 อาคาร 6 ชั้น 2 

ภาคกลาง 

จังหวดั สถานทีส่อบ 

นครปฐม วทิยาลยัเทคโนโลยพีฒันบริหารธุรกิจ  หอ้ง NWC ชั้น 1 อาคาร 72 พรรษามหามงคล 
สุพรรณบุรี วทิยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี อาคารเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 
เพชรบุรี วทิยาลยัอาชีวศึกษาเพชรบุรี หอ้งสอบ 831  ชั้น 3  อาคาร 8   

พระนครศรีอยุธยา 
ม.ราชภฏัพระนครศรีอยธุยา หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  (31120) ชั้น 2 ศูนยภ์าษาและคอมพิวเตอร์ 
(อาคาร 100  ปี) 

ลพบุรี โรงเรียนพิบูลวทิยาลยัลพบุรี อาคารคอมฯ ชั้น 1 หอ้งคอมพิวเตอร์ 2 
กาญจนบุรี มหาวทิยาลยัราชภฎักาญจนบุรี อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ ชั้น 1 
นครสวรรค์    โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ หอ้งปฏิบติัการ 1  ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) 
ประจวบครีีขนัธ์ ว.เทคนิคประจวบคีรีขนัธ์ หอ้งอินเตอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ 
ราชบุรี โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1 หอ้ง 412 

ภาคตะวนัออก 

จังหวดั สถานทีส่อบ 

ชลบุรี มหาวทิยาลยับูรพา ส านกัคอมพิวเตอร์  ชั้น 2  หอ้ง 212  
จนัทบุรี มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี ห้อง 35411 ชั้น 4 (ตึก 35)  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
สระแก้ว วทิยาลยัเทคนิคสระแกว้ หอ้ง 311 (หอ้งคอมพิวเตอร์)  อาคาร 60 ปี ชั้น 3 
ตราด วทิยาลยัเทคนิคตราด หอ้งปฏิบติัการคอมฯ ชั้น 1 ตึกพาณิชยกรรม 
ระยอง วทิยาลยัเทคนิคระยอง ศูนยอิ์นเตอร์เน็ต  ชั้น 1 อาคาร 4   
ปราจนีบุรี วทิยาลยัพณิชยการปราจีนบุรี  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 318  ชั้น 1  อาคาร 3 

 


