
การใหบริการจัดสอบในตางประเทศ  
 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปดใหบริการจัดสอบในตางประเทศ สําหรับนักศึกษาท่ีไมสะดวกจะเขาสอบ 

ในประเทศไทย โดยนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ีประสงคจะเดินทางไปตางประเทศ 

(คาลงทะเบียนเรียนตามอัตราในประเทศไทย)  และมหาวิทยาลัยฯ จะจัดสอบให ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล

ไทยประจําประเทศนั้น ๆ ท่ีมีความพรอมท่ีจะจัดสอบใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได ท้ังนี้ หากมีขอขัดของ

เก่ียวกับสถานท่ีสอบ มหาวิทยาลัยฯ จะแจงใหนักศึกษาทราบเปนรายกรณีไป โดยการดําเนินการขอรับบริการจัดสอบ

ในตางประเทศมีรายละเอียดดังนี ้
 

1.  การขอรับบริการจัดสอบ 

 นักศึกษาพิมพใบคํารองขอเขาสอบสนามสอบในตางประเทศจากทางเว็บไซดของมหาวิทยาลัยฯ แลว

กรอกขอมูลใหครบถวน และลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน สงใหมหาวิทยาลัยฯ กอนถึงกําหนดวันสอบ 45 วัน 

พรอมสําเนาหลักฐานการโอนเงินคาบริการจัดสอบ หากมีขอสงสัยนักศึกษาสามารถติดตอสอบถามรายละเอียด 

เพ่ิมไดท่ีฝายจัดสอบ สํานักทะเบียนและวัดผล  โทรศัพท 0-2503-2681 , 0-2504-7255-8 โทรสาร 0-2503-2742  

E-mail Address : ev.reoffice@stou.ac.th 
 

2.  คาบริการจัดสอบและการชําระเงินคาบริการจัดสอบในตางประเทศ 

 2.1 มหาวิทยาลัยฯ เรียกเก็บคาบริการจัดสอบตางประเทศในอัตราเหมาจาย 6,500 บาทตอครั้งของการสอบ 

(ไมรวมกับคาลงทะเบียนเรียน)  

2.2 นักศึกษาตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงิน (กรณีโอนจากตางประเทศ) โดยนักศึกษาโอนเงิน

คาบริการจัดสอบตางประเทศเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี เลขท่ี

บัญชี 140-0-96697-2 ช่ือบัญชีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

2.3 เม่ือดําเนินการโอนเงินแลวนักศึกษาตองสงสําเนาสลิปหรือใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารใด ๆ ท่ีแสดงวาได

ชําระเงินคาบริการจัดสอบเขามายังหมายเลขบัญชีตามขอ 2.2 แลว พรอมท้ังระบุเลขประจําตัว ช่ือนักศึกษา  

ภาคการศึกษาท่ีประสงคจะขอสอบ สถานท่ีสอบ และประเทศ มาทางโทรสารหมายเลข 0-2503-2742 ทันที  

(หากนักศึกษาไมจัดสงหลักฐานหรือระบุไมรายละเอียดไมครบถวน อาจจะไมสามารถดําเนินการจัดสอบใหได 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ไมสามารถทราบไดวาเปนของนักศึกษาทานใดและมีความประสงคท่ีชัดเจนอยางไร)  

***  เม่ือชําระเงินคาธรรมเนียมบริการจัดสอบ ณ สนามสอบตางประเทศเรียบรอยแลวใหจดัสงหลักฐาน 

มายังฝายจัดสอบทันทีในวันทีช่ําระเงิน*** 
 

3.  กําหนดการชําระคาบริการจัดสอบ 

3.1  การสอบไลภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2559 มีกําหนดการสอบวันท่ี 29-30 กรกฎาคม 2560 

และกําหนดให วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 เปนวันสุดทายของการรับคํารองและชําระคาบริการจัดสอบตางประเทศ 

3.2  การสอบซอมภาคการศึกษาท่ี 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา 2559 ซ่ึงมีกําหนดการสอบ

วันท่ี 4-5 พฤศจิกายน 2560 และกําหนดให วันท่ี 22 กันยายน 2560 เปนวันสุดทายของการรับคํารองและ

ชําระคาบริการจัดสอบตางประเทศ 

 

จัดทําโดย: ฝายจัดสอบ  

สํานักทะเบียนและวัดผล  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

    ในกรณีสงใบคํารอง และหลักฐานการชําระเงินมาทางโทรสาร  

กรุณาโทรติดตอฝายจัดสอบทุกคร้ังวาไดรับเอกสารแลวหรือไม  

เพ่ือความถูกตองในการดําเนินการจัดสอบ 02-5047255-8 

mailto:ev.reoffice@stou.ac.th


ใบคํารองขอเขาสอบสนามสอบในตางประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียน  ผูอ้าํนวยการสาํนักทะเบียนและวดัผล 
 

 ดว้ยขา้พเจา้ (นาย,นาง,นางสาว)..……………………….………..…………………………… 

 รหสัประจาํตวันกัศกึษา……………………………………………………………………(หรอื) 

 รหสัประจาํตวัสมัฤทธบิตัร……………….……………………………  รุน่ที…่…………….. 

 มคีวามประสงคจ์ะขอเขา้สอบสนามสอบในต่างประเทศ 

สนามสอบ สถานเอกอคัรราชทตู ณ ……………………………………………………. 

     ประเทศ …………………………………………………………………………….. (หรอื) 

 สนามสอบ สถานกงสุลใหญ่ ณ ………………………..………………………………… 

     ประเทศ ………………………………………………………………………………….. 
 

 ในการสอบ             ไล่      ภาคการศกึษาที…่….…......ปีการศกึษา ……………….…. 
 

                  ซ่อม    ภาคการศกึษาที…่….…......ปีการศกึษา ……………….…. 

                  พเิศษ  ภาคการศกึษาที…่….…......ปีการศกึษา ……………….…. 
 

 

ชุดวชิา     1…………………..……………………..… 2……………………..……………… 

    3…………………………………………… 4…………………………………….. 
  

  ในการน้ีสามารถตดิต่อญาตใินประเทศไทยชื่อ…………………………………..…….. 

 มคีวามเกี่ยวขอ้งเป็น …………………………………………………………………………….. 

ทีอ่ยู ่บา้นเลขที ่: ……………หมู.่..……....ซอย…………….…….…ถนน..…………………… 

 ตําบล/แขวง ……………………….อําเภอ/เขต………………………จงัหวดั………………….. 

 รหสัไปรษณยี ์………………โทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้…………………………………………..….. 

 E-mail Address ………………………………………………………………………………….. 

 ID Line:……………………………………………………………………………………………. 

  สามารถตดิต่อขา้พเจา้ไดใ้นต่างประเทศตามทีอ่ยูเ่ลขที ่ ………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

โทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้……………………………………………………………………………….. 

 E-mail Address …………………………………………………………………….…………….. 

 ID Line:………………………………………………………………………………….…………. 

 พรอ้มน้ีไดแ้นบหลกัฐานการโอนเงนิค่าบรกิารจดัสอบในต่างประเทศมา ณ ทีน่ี่แลว้ 
 

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมตั ิ

      ลงชื่อ   ………………………………………….. 

       (…………………………………………) 

         …………../……………../………….. 

(หากนักศึกษาระบุไมช่ดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลยัฯ อาจจะไม่สามารถจดัสอบให้นักศึกษาได้) 



 

 รายช่ือสนามสอบตางประเทศในกลุมศูนยบริการ 
ลําดับท่ี รหัสสนามสอบ สนามสอบ ประเทศ 

1 99002 สํานักงานแรงงานไทย ณ เมืองฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2 99003 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร มาเลเซีย 

3 99004 สํานักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (สวนท่ี 2) ไทเป ไตหวัน 

4 99005 สํานักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร สิงคโปร 

5 99006 สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดารเสรีเบกาวัน บรูไน 

6 99009 สถานกงสุลใหญ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

7 99017 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ซาอุดีอาระเบีย 
 

รายช่ือสนามสอบตางประเทศในกลุมบริการจัดสอบ 
 

ลําดับท่ี รหัสสนามสอบ สนามสอบ ประเทศ 

1 99001 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เนปาล 

2 99007 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุน 

3 99008 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน อังกฤษ 

4 99010 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอรลิน เยอรมนี 

5 99011 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน สวิตเซอรแลนด 

6 99012 สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา 

7 99013 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส เบลเยี่ยม 

8 99014 สถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา  

9 99015 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮลม สวีเดน 

10 99016 สถานกงสุลใหญ ณ นครแฟรงกเฟรต เยอรมนี  

11 99018 สถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห เวียดนาม 

12 99019 สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา  

13 99020 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เดนมารก 

14 99021 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

15 99022 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา 

16 99025 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา 

17 99026 สถานกงสุลใหญ ณ นครโอซากา ญี่ปุน 

18 99027 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เนเธอรแลนด 



 

ลําดับท่ี รหัสสนามสอบ สนามสอบ ประเทศ 

19 99028 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอรเวย 

20 99029 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา 

21 99030 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ อิสราเอล 

22 99031 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร อียิปต 

23 99032 สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห ซาอุดีอาระเบีย 

24 99033 สถานกงสุลใหญ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

25 99034 สถานกงสุลใหญ ณ นครแวนคูเวอร แคนาดา 

26 99035 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เวียดนาม 

27 99036 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ออสเตรีย 

28 99037 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เกาหลีใต 

29 99038 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี อินเดีย 

30 99039 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา บาหเรน 

31 99040 สถานกงสุลใหญ ณ เมืองมุมไบ อินเดีย 

32 99041 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ชิล ี

33 99042 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก 

34 99043 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด 

35 99044 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ฟลิปปนส 

36 99045 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา แคนาดา 

37 99046 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา 

38 99047 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต โรมาเนีย 

39 99048 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา อินโดนีเซีย 

40 99049 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส 

41 99050 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด สเปน 

42 99051 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต สาธารณรัฐฮังการี 

43 99052 สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง มาเลเซีย 

44 99053 สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต คูเวต 

45 99054 สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจนไน อินเดีย 

46 99055 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟนแลนด 

47 99056 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี 

48 99057 สถานกงสุลใหญ ณ นครเซ่ียงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน 



 

ลําดับท่ี รหัสสนามสอบ สนามสอบ ประเทศ 

49 99058 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต 

50 99059 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 

51 99060 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู 

52 99061 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

53 99062 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา กาตาร 

54 99063 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอรซอ สาธารณรัฐโปแลนด 

55 99064 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส กรีซ 

56 99065 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ สาธารณรัฐเซเนกัล 

57 99066 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี ลิเบีย 

58 99067 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต รัฐสุลตานโอมาน 

59 99068 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

60 99069 สถานกงสุลใหญ ณ นครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

61 99070 สถานกงสุลใหญ ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน 

62 99071 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก 
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