ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค

สาขาวิ ทยบริ การ
1 ปราจีนบุรี
2 อุทยั ธานี
3 นครศรีธรรมราช
4 อํานาจเจริญ
5 แพร่
6 นครพนม
7 สุโขทัย
8 ขอนแก่น
9 ศรีสะเกษ
10 ตรัง
11 ลพบุร ี
12 นครราชสีมา
13 หนองบัวลําภู
14 ชัยภูมิ
15 เพชรบูรณ์
16 บุรรี มั ย์
17 เชียงราย
18 กาญจนบุร ี
19 เชียงใหม่
20 สุรนิ ทร์
21 อุดรธานี
22 พังงา
23 สงขลา
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สถานทีสอบไล่ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค
01 เชียงใหม่
22 ปราจีนบุรี
02 เชียงราย
23 อุทยั ธานี
03 แพร่
24 อํานาจเจริญ
04 พิษณุโลก
25 ชุมพร
05 นครสวรรค์
26 สุโขทัย
06 อุดรธานี
27 ศรีสะเกษ
07 นครพนม
28 ลพบุร ี
08 ขอนแก่น
29 หนองบัวลําภู
09 สุรนิ ทร์
30 นครปฐม
10 นครราชสีมา 31 ทุง่ สง
11 ร้อยเอ็ด
32 ชัยภูมิ
12 อุบลราชธานี 33 สกลนคร
13 สุพรรณบุรี
34 บุรรี มั ย์
14 ราชบุรี
35 สระแก้ว
15 จันทบุร ี
36 กาญจนบุร ี
16 ประจวบคีรขี นั ธ์ 37 น่าน
17 สุราษฎร์ธานี 38 อุตรดิตถ์
18 นครศรีธรรมราช 39 พังงา
19 ตรัง
40 เลย
20 สงขลา
41 หาดใหญ่
หน่วยรับสมัคร (รับสมัครส่วนภูมภิ าค) สวป.
21 เพชรบูรณ์

ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564

สถานทีสอบไล่ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค
CODE

ชือศูนย์

สถานทีสอบ (ร.ร.)

สถานทีตัง
98/12 ม.2 ถ.โพธาราม
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. (053) 226330
Fax. (053) 226329

สถานทีใกล้เคียง

รถประจําทางทีผ่าน

วัดเจ็ดยอด
(วัดโพธารามมหาวิหาร)

รถโดยสารรับจ้างสีแดง

วัดกลางเมือง
สถานีตาํ รวจภูธร
อําเภอเมือง

รถโดยสารสองแถว
รถสามล้อเครือง
รถสามล้อถีบ

01

เชียงใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา
เชียงใหม่
(LC)

02

เชียงราย

ร.ร.ดํารงราษฏร์สงเคราะห์ 554 ม.2 ถ.อุตรดิต อ.เมือง
(DS)
จ.เชียงราย 57000
โทร. (053) 711450,711470
Fax. (053) 711471

03

แพร่

สาขาวิทยบริการฯ
(FKB)

สาธารณประโยชน์เด่นยวง
สํานักงานเทศบาล
ต.ป่ าแมต อ.เมือง อ.แพร่ 54000 ตําบลป่ าเเมต
โทร. (054) 520580, 0-23108000 ต่อ 70600, 7060

04

พิษณุโลก

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
ภาคเหนือ
(PR)

289 ม.5 ต.หัวรอ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. (055) 322685
Fax. (055) 214750

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก รถเมล์สายหยองตมติดกับสนามกีฬากลาง
พิษณุโลก, สายวัดโบสถ์
จังหวัดพิษณุโลก
-พิษณุโลก,รถประจําทาง
สายพิษณุโลก-เต็งหนาม

05

นครสวรรค์

ร.ร.นครสวรรค์
(NW)

173 ถ.มาตุลี ต.ปากนําโพ
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. (056) 226014, 211151
Fax. (056) 222711

เทศบาลเมืองนครสวรรค์
สถานีดบั เพลิง
ร.ร.ขุนวิวรณ์สขุ วิทยา
เขากบ

06

อุดรธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุดรธานี
(ED)

8 ถ.โพธิศรี ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. (042) 246690
Fax. (042) 243236

โรงเรียนสตรีราชินูทศิ
รถรับจ้าง
โรงเรียนอนุ บาลอุดรธานี
โรงเรียนอุดรพิทยานุกุล

07

นครพนม

ร.ร.นาแกสามัคคีวทิ ยา
(NS)

หมู่ 9 ถ.นาแก-สกลนคร
ต.บ้านเก้ง อ.นาแก
จ.นครพนม 48130
โทร. (042) 571254
Fax. (042) 328960

โรงพยาบาลนาแก
ทีว่าการอําเภอนาแก
สถานีตาํ รวจภูธร
อ.นาแก

08

ขอนแก่น

สาขาวิทยบริการฯ
จ.ขอนเเก่น
(RK)

189 หมู่ 16 กม.19 (ถ.เเจ้งสนิท) ใกล้ปัมนํามันสุคนธมาน
บ้านโนนทอง ต.หินตัง
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทร. (043) 274250-4
(043) 306106-7

รถโดยสารบ้านไผ่ บรบือ
สองแถวบ้านไผ่ หินตัง รถโดยสาร
บ้านไผ่-ขอนแก่น

09

สุรนิ ทร์

สาขาวิทยบริการฯ
จ.สุรนิ ทร์
(RN)

ม.2 บ.ส้มป่ อย ต.ท่าสว่าง
อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ 32000
โทร. (044) 558918
Fax. (044) 558924

สนามยิงปื น
พระยาสุรนิ ทร์

รถประจําทาง

10

นครราชสีมา ร.ร.สุขานารี
(SN)

547 ถ.โพธิกลาง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. (044) 242-365
Fax. (044) 053-769

สนง.สาธารณสุขเทศบาล
สนง.เทศบาล
นครราชสีมา
อนุ เสาวรียท์ า้ วสุรนารี

รถประจําทางสาย 1
สามแยกปั ก-วิทยาลัย
ราชมงคล
รถประจําทางสาย
มทส -วิทยาลัยราช
มงคล, สาย 3 บ้าน
มะขามเฒ่า-หัวทะเล

รถโดยสารประจําทาง

รถโดยสารประจําทาง
สายตราด-เขาขาด
สายตราด-ดาวดึงส์
รถเมล์สายรอบเมือง

รถสหมิตร สกล-นาแก
มุกดาหาร
รถบัสธาตุพนม-สกล
อุดรธานี

ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564
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CODE

ชือศูนย์

11

ร้อยเอ็ด

12

สถานทีสอบ (ร.ร.)
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนการร้อยเอ็ด
(PC)

สถานทีตัง

สถานทีใกล้เคียง

รถประจําทางทีผ่าน

ต.หนองแวง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. (043) 513900
(043) 515204

สถานีสบู นํ าด้วยไฟฟ้ า
รถประจําทาง
ร้อยเอ็ด
ค่ายสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้ าจุฬาโลก

อุบลราชธานี ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช
(BJ)

ถ.สรรพสิทธิ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. (045) 240684-5 ต่อ 142
Fax. (045) 262193

สํานักงานโยธา
สํานักงานการประปา
จ.อุบลราชธานี
ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล

รถเมล์สาย 6
รถสองแถวสาย 8
รถสามล้อถีบ

13

สุพรรณบุรี

ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย
(KS)

ถ.มาลัยแมน ต.รัวใหญ่
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72140
โทร. (035) 511125
Fax. (035) 524054

วัดป่ าเลไลย์
สํานักงานการประถมศึกษาสุพรรณบุร-ี
นครปฐม

รถประจําทางสาย
สุพรรณบุร-ี กาญจนบุรี

14

ราชบุร ี

ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ 421 ถ.ยุตธิ รรม ต.หน้าเมือง
(RB)
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. (032) 337039
Fax. (032) 321739, 315669

สนามกีฬากลาง
จ.ราชบุร ี
ศาล จ.ราชบุรี
ศาลากลาง จ.ราชบุร ี

รถเมล์สองแถวสาย
ศาลากลางตราด
เขาวังตลาด

15

จันทบุรี

ร.ร.ศรียานุ สรณ์
(SS)

1 ถ.ศรียานุ สรณ์ อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
โทร. (039) 311225, 350225
Fax. (039) 322122

ร.ร.เบญจมราชูทศิ
ทีทําการประปา
จ.จันทบุรี

รถรับจ้าง

16

ประจวบคีรขี นั ธ์ ร.ร.ประจวบวิทยาลัย

250 ถ.สละชีพ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77000
โทร. (032) 611103, 602164
Fax. (032) 602164

เกาะหลัก
กรุงเทพ-บางสะพาน
วิทยาลัยเทคนิคประจวบ กรุงเทพ-ทับสะแก
โรงพยาบาลประจวบฯ
กรุงเทพ-ประจวบฯ

17

สุราษฎร์ธานี ร.ร. เมืองสุราษฎร์ธานี 233 ม.4 ถ.อําเภอ ต.มะขามเตีย
(SR)
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
(ภาค 1,2,ฤดูรอ้ น)
จ. สุราษฎร์ธานี 84000
โทร.(077) 273959
Fax. (077) 203453

(PW)

ร.ร.สุราษฎร์พทิ ยา
(SR)
(ซ่อม ภาค 1,2)

ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. (077) 272104
Fax. (077) 286727

ร.ร.สัมพันธศึกษา
รถตุ๊กตุ๊ก
ร.ร.อนุ บาลสุราษฎร์ธานี รถเเท๊กซี
ร้านอาหารกําปัน
ร้านอาหารเม้าส์ทเู ม้าส์
สนง.พืนทีการศึกษาฯ 11
องค์การโทรศัพท์
ทีทําการไปรษณีย์
สุราษฎร์ธานี
วัดธรรมบูชา

สุราษฎร์ธานี-พุนพิน
สุราษฎร์ธานี-กทม.
นครศรีฯ-สงขลา
สุราษฎร์ธานี-นครศรีฯ

18

นครศรีธรรมราช

สาขาวิทยบริการฯ
จ.นครศรีธรรมราช
(NT)

ถ.นครศรีฯ - ทุ่งสง ต.ท้ายสําเภา อบต.ท้ายสําเภา
อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ 80000
โทร. (075) 378660-1
(075) 466147-8
(02) 310-8000 ต่อ
70500,70501

รถประจําทางสาย
นครศรีฯ-ทุ่งสง
นครศรีฯ-ม.ราม
นครศรีฯ-พัทลุง

19

ตรัง

สาขาวิทยบริการฯ
จ.ตรัง
(TG)

ถ.ตรัง - ปะเหลียน ต.นาบิน
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. (075) 501164-5
Fax. (075) 501164

ตรงข้ามกับโรงเรียน
วิเชียรมาตุ 3

รถประจําทาง

20

สงขลา

ร.ร.วรนารีเฉลิม
(VC)

เลขที 1 ถ.ปละท่า อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
โทร. (074) 314415, 311258
Fax. (074) 312646

โรงแรมพาวิลเลียม
สงขลาธานี
ศาลากลางจังหวัดสงขลา
วัดสระเกษ

รถเมล์โพธิทอง
สงขลา-หาดใหญ่
รถตูป้ ระจําทาง
สงขลา-หาดใหญ่
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CODE

ชือศูนย์

สถานทีสอบ (ร.ร.)

สถานทีตัง

สถานทีใกล้เคียง

รถประจําทางทีผ่าน

21

เพชรบูรณ์

สาขาวิทยบริการฯ
จ.เพชรบูรณ์
(NSB)

เลขที 6 ถ.เลียงเมือง ต.หล่มสัก อบต.ฝายนาแซง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. (056) 718333-4
0-2310-8000 ต่อ 7150-5
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7153

รถมอเตอร์ไซค์รบั จ้าง
รถโดยสารประจําทาง
รถโดยสารขนาดเล็ก

22

ปราจีนบุรี

สาขาวิทยบริการฯ
จ.ปราจีนบุรี
(PB)

บ้านแหลมหิน ต.ไม้เด็ด อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. (037) 405658

ศาลากลางจังหวัด
ปราจีนบุร ี
สํานักงานทีดินจังหวัด
(ศูนย์ราชการแห่งใหม่)

รถประจําทางสาย 2
มอเตอร์ไซค์รบั จ้าง

ศูนย์รถฟอร์ดอุทยั ธานี

รถประจําทางสาย
อุทยั ธานี-นครสวรรค์
รถประจําทางสาย
อุทนั ธานี-กรุงเทพฯ

0-2310-8000 ต่อ 70020,7021

Fax.02-3108732
23

อุทยั ธานี

สาขาวิทยบริการฯ
จ.อุทยั ธานี
(UT)

ถ.333 บ้านบางกุง้ ต.สะแกกรัง
อ.เมือง จ.อุทยั ธานี 61000

โทร. 0-2310-8000 ต่อ 7038,7030-4

(056) 980657-9
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7039

24

อํานาจเจริญ

สาขาวิทยาบริการฯ
จ.อํานาจเจริญ
(AM)

125 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ไก่ดาํ
อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000
โทร.0-2310-8000 ต่อ 7040-1
(045) 523515-6)
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7042

โรงเรียนบ่อบุโปโล

สายสหมิตร
อุบลฯ - อ.เขมราฐ
สายเลิงนกทา-อุบลฯ
รถเมล์สายสีขาว
สาย 1

25

ชุมพร

ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา
(SD)

196 ถ.พิศษิ ฐ์พยาบาล อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000
โทร. (077) 511014
Fax. (045) 511995

โรงพยาบาลชุมพร
ห้องสมุดประชาชน

รถเมล์สายรอบเมือง
รถมอเตอร์ไซค์รบั จ้าง

26

สุโขทัย

สาขาวิทยบริการฯ
จ.สุโขทัย
(SU)

ต.เมืองเก่า อ.เมือง
กองกํากับการ 6 กอง
จ.สุโขทัย 64210
บังคับการฝึกพิเศษ
โทร. (055) 615346 ต่อ 615348 อบต.เมืองเก่า
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7092-3

รถประจําทางสาย
สุโขทัย-บ้านด่าน
ลานหอย
รถตาก-พิษณุโลก

27

ศรีสะเกษ

สาขาวิทยบริการฯ
จ.ศรีสะเกษ
(SK)

363 ม.3 ถ.เลียงเมือง ต.หนองไผ่ สํานักงานโยธาธิการ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
ศูนย์วจิ ยั พืชสวน
โทร. (045) 814651
ต่อ 101,102

รถประจําทางสาย
กรุงเทพฯ-อุบลฯ
รถไฟ (ผ่านด่านหน้า
ร.ร.),รถสามล้อ

28

ลพบุร ี

สาขาวิทยบริการฯ
จ.ลพบุรี
(SNR)

ถ.พระปิ ยะ ต.ป่ าตาล อ.เมือง
จ.ลพบุร ี 15000
โทร. (036) 414053-4
Fax. (036) 414052

ตรงข้ามสํานักงาน
ประถมศึกษา เขต 1
ลพบุรี
ปัม ปตท. ป่ าตาล

รถประจําทาง

29

หนองบัวลําภู สาขาวิทยบริการฯ
จ.หนองบัวลําภู
(NB)

อุดร - เลย ต.นาคําไฮ
อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู
39000
โทร. 061-0643990

องค์การบริการส่วนตําบล รถประจําทาง
นาคําไฮ

30

นครปฐม

90 หมู่ 7 ต.สามพราน
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร. (034) 325347
Fax. (034) 312035

สถานีตาํ รวจภูธร
อ.สามพราน
โรงพยาบาลสามพราน
ร.ร.ภปร.ราชวิทยาลัย

ร.ร.นายร้อยตํารวจ
(PA)

รถประจําทางสาย
สามพราน-นครปฐม
(สีมว่ ง)
รถตูพ้ าต้า-สามพราน
รถมอเตอร์ไซค์รบั จ้าง
แยกปากทางสามพราน
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CODE

ชือศูนย์

สถานทีสอบ (ร.ร.)

สถานทีตัง

สถานทีใกล้เคียง

รถประจําทางทีผ่าน

31

ทุ่งสง

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
(TS)

119 ม.7 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. (075)-302027
Fax. (075) 302028

ตรงข้ามศูนย์การศึกษา
การพัฒนาชุมชน

รถเมล์เเดง

32

ชัยภูม ิ

ร.ร.จัตุรสั วิทยาคาร
(CK)

304 หมู่ 12 บ้านโพธิทอง
ต.กุดนําใส อ.จัตุรสั
จ.ชัยภูม ิ 36130
โทร. 08-1321-6259
Fax. (044) 851164

ตรงข้ามตลาดกลางข้าว
และพิชไร่ จ.ชัยภูมิ
ปั มนํามันดาวอีสาน
สะพานข้ามทางรถไฟ
จตุรสั

รถประจําทาง
รถ บขส.ชัยภูม-ิ กทม.
ชุมแพ-หนองบัวลําภูเลย-กทม.
บขส.จตุรสั

33

สกลนคร

ร.ร.สกลราชวิทยานุ กูล
(SKR)

74/26 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. (042) 713566 ต่อ 22

สนามมิงเมือง
โรงเรียนเชิงชุมราฏร์
สถานีประมงนําจืด
สถานีตาํ รวจภูธร อ.เมือง

รถเมล์เหลืองรอบเมือง
รถสองเเถวสีขาว ส.2
รถเหลืองทุกสาย เป็ น
เส้นทางผ่านโรง
พยาบาลสกลนคร

34

บุรรี มั ย์

สาขาวิทยบริการฯ
จ.บุรรี มั ย์
(BR)

119 ม.4 บ้านโคกเขาน้อย
ถ.บุรรี มั ย์-ห้วยราช ต.ห้วยราช
อ.ห้วยราช จ.บุรรี มั ย์ 31000
โทร. (044) 658052,(044)
666595

ตรงกันข้ามกับ อสมท.

รถประจําทาง

35

สระแก้ว

ร.ร.เทศบาลบ้านกิโลสอง
(KL)

5/3 ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ ชุมชนบ้านกิโลสอง
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว27120 บังกะโลฉายสุข
โทร. (037) 231711

รถรับจ้างสองแถว

36

กาญจนบุรี สาขาวิทยบริการฯ
จ.กาญจนบุรี
(KN)

99/9 หมู่ 1 ถ.บ่อพลอย-อู่ทอง
พลอยสวยก่อสร้าง
ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย
บ่อพลอยค้าเหล็ก
จ.กาญจนบุรี 71160
โทร. (034) 581009, (034) 581090

รถประจําทาง

37

น่าน

วิทยาลัยเทคนิคน่ าน
(TN)

ถ.รอบกําแพงเมืองทิศตะวันตก
อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร. (054) 710962 ต่อ 302
Fax. (054) 710711
มือถือ. 08-1716-5374

สถานีขนส่งน่ าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน
สถานีตาํ รวจภูธร จ.น่าน

รถประจําทางสาย
น่ าน-ท่าวังผา-ปั วเชียงกลาง-ทุ่งช้างเฉลิมพระเกียรติ
สายน่ าน-กรุงเทพฯ
สายน่ าน-สา

38

อุตรดิตถ์

ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี
(UN)

7/1 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. (055) 411105
Fax. (055) 413205

ศาลากลาง จ.อุตรดิตถ์ รถประจําทางสาย
ตรงข้ามจวนผูว้ ่าราชการ รอบเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์

39

พังงา

สาขาวิทยบริการฯ
จ.พังงา
(RP)

หมู่ 9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง วิทยาลัยการอาชีพ
ท้ายเหมือง
จ.พังงา 82120
โทร. (076) 410927

รถมอเตอร์ไซด์รบั จ้าง
รถยนต์สว่ นบุคคล

40

เลย

ร.ร.เทศบาล 5
บ้านหนองผักก้าม
(TB)

34 ถ.เลย - เชียงคาน ต.กุดป่ อง
อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร.(042) 812385

ร.ร.มหาไถ่ศกึ ษา

รถประจําทาง
เลย - ท่าลี , เลย นาอ้อ, เลย - เชียงคาน
เลย - ปากชม

41

หาดใหญ่

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
(HT)
(ภาค1,2,ฤดูรอ้ น)

7 ถ.กาญจนาวนิช ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. (074) 212300

ตรงข้าม Magic Museum รถประจําทาง
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