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สาขาวิทยบริการ

1 ปราจนีบรุี

2 อุทยัธานี

3 นครศรธีรรมราช

4 อํานาจเจรญิ

5 แพร่

6 นครพนม

7 สุโขทยั

8 ขอนแก่น

9 ศรสีะเกษ

10 ตรงั

11 ลพบุรี

12 นครราชสมีา

13 หนองบวัลาํภู

14 ชยัภมูิ

15 เพชรบรูณ์

16 บรุรีมัย์

17 เชยีงราย

18 กาญจนบรุี

19 เชยีงใหม่

20 สรุนิทร์

21 อุดรธานี

22 พงังา

23 สงขลา หน่วยรบัสมคัร (รบัสมคัรสว่นภมูภิาค) สวป.

สถานทีสอบไล่ ณ ศนูยส์อบส่วนภมิูภาค

01 เชยีงใหม่
02 เชยีงราย
03 แพร่
04 พษิณุโลก
05 นครสวรรค์
06 อุดรธานี
07 นครพนม
08 ขอนแก่น
09 สรุนิทร์
10 นครราชสมีา
11 รอ้ยเอด็
12 อุบลราชธานี
13 สพุรรณบุรี
14 ราชบุรี
15 จนัทบุรี
16 ประจวบครีขีนัธ์
17 สรุาษฎรธ์านี
18 นครศรธีรรมราช
19 ตรงั
20 สงขลา
21 เพชรบรูณ์

22 ปราจนีบรุี
23 อุทยัธานี
24 อาํนาจเจรญิ
25 ชุมพร
26 สโุขทยั
27 ศรสีะเกษ
28 ลพบุรี
29 หนองบวัลาํภู
30 นครปฐม
31 ทุง่สง
32 ชยัภมูิ
33 สกลนคร
34 บรุรีมัย์
35 สระแกว้
36 กาญจนบรุี
37 น่าน
38 อุตรดติถ์
39 พงังา
40 เลย
41 หาดใหญ่

ศนูยส์อบส่วนภมิูภาค



ระเบยีบการและคู่มอืสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2564     93

สถานทีสอบไล ่ณ ศนูยส์อบส่วนภมิูภาค

CODE ชือศนูย์ สถานทีสอบ (ร.ร.) สถานทีตงั สถานทีใกล้เคียง รถประจาํทางทีผา่น

01 เชยีงใหม่ วทิยาลยัเทคโนโลยี
พาณชิยการลานนา
เชยีงใหม่
(LC)

98/12 ม.2 ถ.โพธาราม 
ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง 
จ.เชยีงใหม ่50300
โทร. (053) 226330
Fax. (053) 226329

วดัเจด็ยอด
(วดัโพธารามมหาวหิาร)

รถโดยสารรบัจา้งสแีดง

02 เชยีงราย ร.ร.ดาํรงราษฏรส์งเคราะห์
(DS)

554 ม.2 ถ.อุตรดติ อ.เมอืง
จ.เชยีงราย 57000 
โทร. (053) 711450,711470
Fax. (053) 711471

วดักลางเมอืง
สถานีตํารวจภธูร
อําเภอเมอืง

รถโดยสารสองแถว
รถสามลอ้เครอืง
รถสามลอ้ถบี

03 แพร่ สาขาวทิยบรกิารฯ
(FKB)

สาธารณประโยชน์เดน่ยวง

ต.ป่าแมต อ.เมอืง อ.แพร ่54000

โทร. (054) 520580, 0-2310-

8000 ต่อ 70600, 7060

สาํนักงานเทศบาล
ตําบลป่าเเมต

รถโดยสารประจาํทาง

04 พษิณุโลก ร.ร.เตรยีมอุดมศกึษา
ภาคเหนือ
(PR)

289 ม.5 ต.หวัรอ อ.เมอืง
จ.พษิณุโลก 65000
โทร. (055) 322685
Fax. (055) 214750

โรงเรยีนอนุบาลพษิณุโลก
ตดิกบัสนามกฬีากลาง
จงัหวดัพษิณุโลก

รถเมลส์ายหยองตม-
พษิณุโลก, สายวดัโบสถ ์
-พษิณุโลก,รถประจาํทาง
สายพษิณุโลก-เตง็หนาม

05 นครสวรรค์ ร.ร.นครสวรรค์
(NW)

173 ถ.มาตุล ีต.ปากนําโพ
อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์60000
โทร. (056) 226014, 211151
Fax. (056) 222711

เทศบาลเมอืงนครสวรรค์
สถานีดบัเพลงิ
ร.ร.ขนุววิรณ์สขุวทิยา
เขากบ

รถโดยสารประจาํทาง
สายตราด-เขาขาด
สายตราด-ดาวดงึส์
รถเมลส์ายรอบเมอืง

06 อุดรธานี วทิยาลยัอาชวีศกึษา
อุดรธานี 
(ED)

8 ถ.โพธศิร ีต.หมากแขง้ 
อ.เมอืง  จ.อุดรธานี 41000
โทร. (042) 246690
Fax. (042) 243236

โรงเรยีนสตรรีาชนูิทศิ
โรงเรยีนอนุบาลอุดรธานี
โรงเรยีนอุดรพทิยานุกุล

รถรบัจา้ง

07 นครพนม ร.ร.นาแกสามคัควีทิยา
(NS)

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

โรงพยาบาลนาแก
ทวีา่การอาํเภอนาแก
สถานีตํารวจภธูร 
อ.นาแก

รถสหมติร สกล-นาแก
มกุดาหาร
รถบสัธาตุพนม-สกล
อุดรธานี

08 ขอนแก่น สาขาวทิยบรกิารฯ 
จ.ขอนเเก่น 
(RK)

189 หมู ่16 กม.19 (ถ.เเจง้สนิท) 
บา้นโนนทอง ต.หนิตงั
อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ 40110 
โทร. (043) 274250-4 
      (043) 306106-7 

ใกลปั้มนํามนัสคุนธมาน รถโดยสารบา้นไผ ่-
บรบอื   
สองแถวบา้นไผ่ -
หนิตงั   รถโดยสาร
บา้นไผ่-ขอนแกน่

09 สรุนิทร์ สาขาวทิยบรกิารฯ 
จ.สรุนิทร์
(RN)

ม.2 บ.สม้ป่อย ต.ทา่สวา่ง
อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000
โทร. (044) 558918
Fax. (044) 558924

สนามยงิปืน
พระยาสุรนิทร์

รถประจาํทาง

10 นครราชสมีา ร.ร.สุขานารี
(SN)

547 ถ.โพธกิลาง ต.ในเมอืง
อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000
โทร. (044) 242-365
Fax. (044) 053-769

สนง.สาธารณสขุเทศบาล
สนง.เทศบาล
นครราชสมีา
อนุเสาวรยีท์า้วสุรนารี

รถประจาํทางสาย 1 
สามแยกปัก-วทิยาลยั
ราชมงคล
รถประจาํทางสาย
มทส -วทิยาลยัราช
มงคล, สาย 3 บา้น
มะขามเฒา่-หวัทะเล
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CODE ชือศนูย์ สถานทีสอบ (ร.ร.) สถานทีตงั สถานทีใกล้เคียง รถประจาํทางทีผา่น

11 รอ้ยเอด็ ร.ร.เตรยีมอุดมศกึษา
พฒันการรอ้ยเอด็
(PC)

ต.หนองแวง อ.เมอืง
จ.รอ้ยเอด็ 45000
โทร. (043) 513900
  (043) 515204

สถานีสบูนําดว้ยไฟฟ้า
รอ้ยเอด็ 
คา่ยสมเดจ็พระพทุธยอด
ฟ้าจุฬาโลก

รถประจาํทาง

12 อุบลราชธานี ร.ร.เบญ็จะมะมหาราช
(BJ)

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

สาํนักงานโยธา
สาํนักงานการประปา
จ.อุบลราชธานี
หา้งสรรพสนิคา้เซนทรลั

รถเมลส์าย 6
รถสองแถวสาย 8
รถสามลอ้ถบี

13 สพุรรณบรุี ร.ร.กรรณสตูศกึษาลยั
(KS)

ถ.มาลยัแมน ต.รวัใหญ่
อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี72140
โทร. (035) 511125
Fax. (035) 524054

วดัป่าเลไลย์
สาํนักงานการประถม-
ศกึษาสพุรรณบรุ-ี
นครปฐม

รถประจาํทางสาย
สพุรรณบรุ-ีกาญจนบุรี

14 ราชบุร ี ร.ร.ราชโบรกิานุเคราะห์
(RB)

421 ถ.ยตุธิรรม ต.หน้าเมอืง
อ.เมอืง จ.ราชบุร ี70000
โทร. (032) 337039
Fax. (032) 321739, 315669

สนามกฬีากลาง 
จ.ราชบุรี
ศาล จ.ราชบุรี
ศาลากลาง จ.ราชบุรี

รถเมลส์องแถวสาย
ศาลากลางตราด
เขาวงัตลาด

15 จนัทบุรี ร.ร.ศรยีานุสรณ์
(SS)

1 ถ.ศรยีานุสรณ์ อ.เมอืง
จ.จนัทบรุ ี22000
โทร. (039) 311225, 350225
Fax. (039) 322122

ร.ร.เบญจมราชทูศิ
ททีาํการประปา
จ.จนัทบุรี

รถรบัจา้ง

16 ประจวบครีขีนัธ์ ร.ร.ประจวบวทิยาลยั
(PW)

250 ถ.สละชพี อ.เมอืง
จ.ประจวบครีขีนัธ ์77000
โทร. (032) 611103, 602164
Fax. (032) 602164

เกาะหลกั
วทิยาลยัเทคนิคประจวบ
โรงพยาบาลประจวบฯ

กรุงเทพ-บางสะพาน
กรุงเทพ-ทบัสะแก
กรุงเทพ-ประจวบฯ

17 สรุาษฎรธ์านี ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านี
(SR) 
(ภาค 1,2,ฤดรูอ้น)

ร.ร.สรุาษฎรพ์ทิยา
(SR) 
(ซ่อม ภาค 1,2)

233 ม.4 ถ.อาํเภอ ต.มะขามเตยี
อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี 
จ. สุราษฎรธ์านี  84000
โทร.(077) 273959
Fax. (077) 203453

ถ.ตลาดใหม ่อ.เมอืง 
จ.สรุาษฎรธ์าน ี84000
โทร. (077) 272104
Fax. (077) 286727

ร.ร.สมัพนัธศกึษา
ร.ร.อนุบาลสรุาษฎรธ์านี
รา้นอาหารกําปัน
รา้นอาหารเมา้สท์เูมา้ส์
สนง.พนืทกีารศกึษาฯ 11

องคก์ารโทรศพัท์
ททีาํการไปรษณยี์
สรุาษฎรธ์านี 
วดัธรรมบชูา

รถตุ๊กตุ๊ก
รถเเทก๊ซี

สรุาษฎรธ์านี-พนุพนิ
สรุาษฎรธ์านี-กทม.
นครศรฯี-สงขลา
สรุาษฎรธ์านี-นครศรฯี

18 นครศรธีรรมราช สาขาวทิยบรกิารฯ 
จ.นครศรธีรรมราช
(NT)

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

อบต.ทา้ยสาํเภา รถประจาํทางสาย
นครศรฯี-ทุ่งสง
นครศรฯี-ม.ราม
นครศรฯี-พทัลุง

19 ตรงั สาขาวทิยบรกิารฯ
จ.ตรงั
(TG)

ถ.ตรงั - ปะเหลยีน ต.นาบนิ
อ.เมอืง  จ.ตรงั 92000
โทร. (075) 501164-5
Fax. (075) 501164

ตรงขา้มกบัโรงเรยีน
วเิชยีรมาตุ 3

รถประจาํทาง

20 สงขลา ร.ร.วรนารเีฉลมิ
(VC)

เลขท ี1 ถ.ปละทา่ อ.เมอืง
จ.สงขลา 90000
โทร. (074) 314415, 311258
Fax. (074) 312646

โรงแรมพาวลิเลยีม
สงขลาธานี
ศาลากลางจงัหวดัสงขลา
วดัสระเกษ

รถเมลโ์พธทิอง
สงขลา-หาดใหญ่
รถตูป้ระจาํทาง
สงขลา-หาดใหญ่
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CODE ชือศนูย์ สถานทีสอบ (ร.ร.) สถานทีตงั สถานทีใกล้เคียง รถประจาํทางทีผา่น

21 เพชรบรูณ์ สาขาวทิยบรกิารฯ
จ.เพชรบรูณ์
(NSB)

เลขท ี6 ถ.เลยีงเมอืง ต.หล่มสกั
อ.หล่มสกั จ.เพชรบรูณ์ 67110
โทร. (056) 718333-4
   0-2310-8000 ต่อ 7150-5
Fax.  0-2310-8000 ต่อ 7153

อบต.ฝายนาแซง รถมอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง
รถโดยสารประจาํทาง
รถโดยสารขนาดเลก็

22 ปราจนีบรุี สาขาวทิยบรกิารฯ
จ.ปราจนีบรุ ี
(PB)

บา้นแหลมหนิ ต.ไมเ้ดด็ อ.เมอืง
จ.ปราจนีบรุ ี25000
โทร. (037) 405658
0-2310-8000 ต่อ 70020,7021
Fax.02-3108732

ศาลากลางจงัหวดั
ปราจนีบรุี
สาํนักงานทดีนิจงัหวดั
(ศูนยร์าชการแหง่ใหม)่

รถประจาํทางสาย 2
มอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง

23 อุทยัธานี สาขาวทิยบรกิารฯ
จ.อุทยัธานี
(UT)

ถ.333 บา้นบางกุง้ ต.สะแกกรงั
อ.เมอืง จ.อุทยัธานี 61000
โทร. 0-2310-8000 ต่อ 7038,7030-4  
  (056) 980657-9
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7039

ศนูยร์ถฟอรด์อุทยัธานี รถประจาํทางสาย
อุทยัธานี-นครสวรรค์
รถประจาํทางสาย
อุทนัธานี-กรุงเทพฯ

24 อาํนาจเจรญิ สาขาวทิยาบรกิารฯ
จ.อาํนาจเจรญิ
(AM)

125 หมู ่3 ถ.ชยางกรู ต.ไกด่าํ 
อ.เมอืง จ.อํานาจเจรญิ 37000
โทร.0-2310-8000 ต่อ 7040-1
(045) 523515-6)
 Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7042

โรงเรยีนบ่อบโุปโล สายสหมติร
อุบลฯ - อ.เขมราฐ
สายเลงินกทา-อุบลฯ
รถเมลส์ายสขีาว
สาย 1 

25 ชมุพร ร.ร.สอาดเผดมิวทิยา
(SD)

196 ถ.พศิษิฐพ์ยาบาล อ.เมอืง
จ.ชุมพร 86000
โทร. (077) 511014
Fax. (045) 511995

โรงพยาบาลชุมพร
หอ้งสมดุประชาชน

รถเมลส์ายรอบเมอืง
รถมอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง

26 สโุขทยั สาขาวทิยบรกิารฯ
จ.สโุขทยั
(SU)

ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง
จ.สโุขทยั 64210
โทร. (055) 615346 ต่อ 615348
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7092-3

กองกาํกบัการ 6 กอง
บงัคบัการฝึกพเิศษ
อบต.เมอืงเก่า

รถประจาํทางสาย
สโุขทยั-บา้นดา่น
ลานหอย
รถตาก-พษิณุโลก

27 ศรสีะเกษ สาขาวทิยบรกิารฯ 
จ.ศรสีะเกษ
(SK)

363 ม.3 ถ.เลยีงเมอืง ต.หนองไผ่
อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ 33000
โทร. (045) 814651
ต่อ 101,102

สาํนักงานโยธาธกิาร
ศนูยว์จิยัพชืสวน

รถประจาํทางสาย
กรงุเทพฯ-อุบลฯ
รถไฟ (ผา่นดา่นหน้า 
ร.ร.),รถสามลอ้

28 ลพบุรี สาขาวทิยบรกิารฯ
จ.ลพบุรี
(SNR)

ถ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมอืง
จ.ลพบรุ ี15000
โทร. (036) 414053-4
Fax. (036) 414052

ตรงขา้มสาํนกังาน
ประถมศกึษา เขต 1 
ลพบรุ ี
ปัม ปตท. ป่าตาล 

รถประจาํทาง 

29 หนองบวัลําภู สาขาวทิยบรกิารฯ
จ.หนองบวัลาํภู
(NB)

อุดร - เลย ต.นาคาํไฮ 
อ.เมอืง จ.หนองบวัลําภ ู
39000
โทร. 061-0643990

องคก์ารบรกิารสว่นตําบล
นาคาํไฮ 

รถประจาํทาง

30 นครปฐม ร.ร.นายรอ้ยตาํรวจ
(PA)

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

สถานีตํารวจภธูร
อ.สามพราน
โรงพยาบาลสามพราน
ร.ร.ภปร.ราชวทิยาลยั

รถประจาํทางสาย
สามพราน-นครปฐม
(สมีว่ง)
รถตูพ้าตา้-สามพราน
รถมอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง
แยกปากทางสามพราน
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31 ทุ่งสง วทิยาลยัเทคนิคทุ่งสง
(TS)

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

ตรงขา้มศนูยก์ารศกึษา
การพฒันาชุมชน

รถเมลเ์เดง 

32 ชยัภมูิ ร.ร.จตัุรสัวทิยาคาร
(CK)

304 หมู ่12 บา้นโพธทิอง
ต.กุดนําใส อ.จตุัรสั
จ.ชยัภมู ิ36130
โทร. 08-1321-6259
Fax. (044) 851164

ตรงขา้มตลาดกลางขา้ว
และพชิไร ่จ.ชยัภมูิ
ปัมนํามนัดาวอสีาน
สะพานขา้มทางรถไฟ
จตุรสั

รถประจาํทาง
รถ บขส.ชยัภมู-ิกทม.
ชุมแพ-หนองบวัลาํภ-ู
เลย-กทม. 
บขส.จตุรสั

33 สกลนคร ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล
(SKR)

74/26 ถ.ใสสวา่ง ต.ธาตุเชงิชมุ
อ.เมอืง จ.สกลนคร 47000
โทร. (042) 713566 ต่อ 22

สนามมงิเมอืง 
โรงเรยีนเชงิชุมราฏร์
สถานีประมงนําจดื
สถานีตาํรวจภธูร อ.เมอืง

รถเมลเ์หลอืงรอบเมอืง
รถสองเเถวสขีาว ส.2
รถเหลอืงทกุสาย เป็น
เสน้ทางผา่นโรง
พยาบาลสกลนคร

34 บรุรีมัย์ สาขาวทิยบรกิารฯ 
จ.บรุรีมัย ์
(BR)

119 ม.4 บา้นโคกเขาน้อย
ถ.บรุรีมัย-์หว้ยราช ต.หว้ยราช
อ.หว้ยราช จ.บรุรีมัย ์31000
โทร. (044) 658052,(044) 
666595

ตรงกนัขา้มกบั อสมท. รถประจาํทาง

35 สระแกว้ ร.ร.เทศบาลบา้นกโิลสอง
(KL)

5/3 ถ.สุวรรณศร ต.อรญัประเทศ
อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้27120
โทร. (037) 231711

ชมุชนบา้นกโิลสอง
บงักะโลฉายสขุ

รถรบัจา้งสองแถว

36 กาญจนบุรี สาขาวทิยบรกิารฯ 
จ.กาญจนบุรี
(KN)

99/9 หมู่ 1 ถ.บอ่พลอย-อู่ทอง
ต.บอ่พลอย อ.บอ่พลอย 
จ.กาญจนบรุ ี71160
โทร. (034) 581009, (034) 581090

พลอยสวยกอ่สรา้ง
บอ่พลอยคา้เหลก็

รถประจาํทาง

37 น่าน วทิยาลยัเทคนิคน่าน
(TN)

ถ.รอบกาํแพงเมอืงทศิตะวนัตก
อ.เมอืง จ.น่าน 55000
โทร. (054) 710962 ต่อ 302
Fax. (054) 710711
มอืถอื. 08-1716-5374

สถานีขนสง่น่าน
ศาลากลางจงัหวดัน่าน
สถานีตาํรวจภธูร จ.น่าน

รถประจาํทางสาย
น่าน-ทา่วงัผา-ปัว-
เชยีงกลาง-ทุ่งชา้ง-
เฉลมิพระเกยีรติ
สายน่าน-กรุงเทพฯ
สายน่าน-สา

38 อุตรดติถ์ ร.ร.อุตรดติถ์ดรณุี
(UN)

7/1 ต.ท่าอฐิ อ.เมอืง
จ.อุตรดติถ ์53000
โทร. (055) 411105
Fax. (055) 413205

ศาลากลาง จ.อุตรดติถ์
ตรงขา้มจวนผูว่้าราชการ
จงัหวดัอุตรดติถ์

รถประจาํทางสาย
รอบเมอืง

39 พงังา สาขาวทิยบรกิารฯ
จ.พงังา 
(RP)

หมู ่9 ต.ทา้ยเหมอืง อ.ทา้ยเหมอืง
จ.พงังา  82120
โทร. (076) 410927

วทิยาลยัการอาชพี
ทา้ยเหมอืง

รถมอเตอรไ์ซดร์บัจา้ง
รถยนตส์ว่นบุคคล

40 เลย ร.ร.เทศบาล 5
บา้นหนองผกักา้ม
(TB) 

34 ถ.เลย - เชยีงคาน ต.กดุป่อง
อ.เมอืง จ.เลย 42000
โทร.(042) 812385

 ร.ร.มหาไถ่ศกึษา รถประจาํทาง 
เลย - ทา่ล ี, เลย - 
นาออ้, เลย - เชยีงคาน 
เลย - ปากชม

41 หาดใหญ่ วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่
(HT)
(ภาค1,2,ฤดรูอ้น)

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

ตรงขา้ม Magic Museum รถประจาํทาง


