
การให้บริการจัดสอบในต่างประเทศ  
 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดให้บริการจัดสอบในต่างประเทศ ส าหรับนักศึกษาที่ไม่สะดวกจะเข้าสอบ 
ในประเทศไทย โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ 
(ค่าลงทะเบียนเรียนตามอัตราในประเทศไทย) และมหาวิทยาลัยฯ จะจัดสอบให้ ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล
ไทยประจ าประเทศนั้น ๆ ท่ีมีความพร้อมท่ีจะจัดสอบให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได ้ทั้งนี้ หากมีข้อขัดข้อง
เกี่ยวกับสถานที่สอบ มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นรายกรณีไป โดยการด าเนินการขอรับบริการจัดสอบ
ในต่างประเทศมีรายละเอียดดังนี ้
 

1. รูปแบบการขอรับบริการจัดสอบในต่างประเทศ  
 1.1 การขอรับบริการการสอบรูปแบบออนไลน์ *** 

 นักศึกษาที่มีถิ่นพ านักอยู่ในต่างประเทศ ที่มีความประสงค์จะเลือกรูปแบบการสอบแบบออนไลน์ซึ่งสามารถ
สอบได้ที่ที่พักอาศัยโดยไม่ต้องเดินทางไปสอบ ณ สถานทูตประจ าประเทศนั้นๆ ในการสอบรูปแบบออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้ความรู้แก่นักศึกษาในการเข้าสอบออนไลน์ พร้อมอ านวยความสะดวกทางเทคนิคที่จ าเปน็ 
ส าหรับนักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์หลักเพื่อการสอบออนไลน์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ที่มี Webcam และระบบเสียง (Audio) ครบถ้วน พร้อมติดตั้ง INTERNET WIFI ความเร็วอย่างน้อย 4 
Mbps ตลอดคาบสอบ ในกรณีการสอบอัตนัยหรือชุดวิชาที่มีการค านวณ หรือกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีกล้อง 
นักศึกษาสามารถใช้สมาร์ท โฟนหรือแท็บเล็ตที่มีกล้องในตัว เพื่อประกอบการสอบ  และใช้ถ่ายภาพ
กระดาษค าตอบอัตนัยหรือกระดาษทด พร้อมท้ังติดตามข่าวสารการจัดสอบออนไลน์ทางหน้าเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยฯ เช่น การเลือกรูปแบบการสอบ การเข้ารับการทดสอบเสมือนจริงก่อนวันสอบ เป็นต้น 
  โดยนัก ศึกษาต้ อ งติ ดต าม ข้อมู ล ข่ าวสารก าร เลื อกรูป แบบการสอบ ได้ที่ ห น้ า เว็ บ ไซต์
มหาวิทยาลัยสุ โขทั ยธรรมาธิราช https://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/newsfeed385 
เพ่ือเข้าไปด าเนินการเลือกรูปแบบการสอบให้ทันตามก าหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ ให้เลือกรูปแบบการสอบ
เท่าน้ัน พร้อมทั้งยื่นค าร้อง มสธ. 21 แจ้งความประสงค์ในการสอบด้วยรูปแบบออนไลน์ โดยดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ https://www.stou.ac.th/main/Bachelor.html              (การสอบ) แล้วกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนพรอ้มลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน ส่งค าร้องได้ที่ E-mail Address : ev.reoffice@stou.ac.th โดยไม่ต้อง
ช าระเงินค่าธรรมเนียมบริการจัดสอบในต่างประเทศ 6 ,500 บาท กรณีท่ีนักศึกษาไม่มีการเข้าไปด าเนินการ
เลือกรูปแบบการสอบแบบออนไลน์ให้ทันตามก าหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้เลือกรูแบบการสอบ 
และไม่ยื่นค าร้อง มสธ 21 มหาวิทยาลัยฯ ถือว่านักศึกษาเลือกการสอบแบบสนามสอบและจะถูกจัดสอบที่
สนามสอบตามรหัสไปรษณีย์ท่ีอยู่นักศึกษา  

 มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้นักศึกษาท่ีเลือกรูปแบบการสอบออนไลน์ ต้องเข้ารับการทดสอบระบบการ
สอบออนไลน์แบบเสมือนจริงตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดในทุกครั้งการสอบเพ่ือเตรียมความพร้อมของ
อุปกรณ์ท่ีต้องใช้การสอบของนักศึกษา  

ในวันทดสอบระบบหากนักศึกษามีปัญหาให้โทรติดต่อ ✆ 02-504-8999 หรือ Line: @examstou 
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 1.2 การขอรับบริการจัดสอบ ณ สนามสอบสถานทูตไทยในต่างประเทศ  
 นักศึกษาต้องยืน่ใบค าร้อง (มสธ. 21) ขอเข้าสอบสนามสอบในต่างประเทศโดยสามารถดาวน์โหลดจากทาง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ https://www.stou.ac.th/main/Bachelor.html             (การสอบ) แล้วกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วน และลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน ส่งให้มหาวิทยาลัยฯ ก่อนถึงก าหนดวันสอบ 45 วัน  
พร้อมส าเนาหลักฐานการโอนเงินค่าบริการจัดสอบ 6,500 บาท หากมีข้อสงสัยนักศึกษาสามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มได้ที่ฝ่ายจัดสอบ ส านักทะเบียนและวัดผล  โทรศัพท์ 0-2504-7255-8 โทรสาร 0-2503-2742  
E-mail Address : ev.reoffice@stou.ac.th 
 
2. ค่าบริการจัดสอบ ณ สนามสอบต่างประเทศ และการช าระเงินค่าบริการจัดสอบในต่างประเทศ 
 2.1 ส าหรบันักศึกษาที่ตอ้งการขอรบับริการการจดัสอบให้ ณ สถานทูตไทยในต่างประเทศทีม่หาวิทยาลัยฯ  
สามารถใหบ้ริการจัดสอบให้ได้ มหาวิทยาลัยฯ เรียกเกบ็ค่าบรกิารจัดสอบ ณ สนามสอบต่างประเทศในอัตราเหมาจ่าย 
6,500 บาทตอ่ครัง้ของการสอบ (ไมร่วมกบัค่าลงทะเบยีนเรียน) 
 2.2 นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (กรณีโอนจากต่างประเทศ) โดยนักศึกษาโอนเงิน
ค่าบริการจัดสอบต่างประเทศเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี  
เลขที่บัญชี 140-0-96697-2 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
 2.3 เมื่อด าเนินการโอนเงินแล้วนักศึกษาต้องส่งส าเนาสลิปหรือใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารใด ๆ ที่แสดงว่า 
ได้ช าระเงินค่าบริการจัดสอบเข้ามายังเลขที่บัญชี 140-0-96697-2 แล้วพร้อมกับค าร้องขอสอบสนามสอบใน
ต่างประเทศ (มสธ. 21) ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน ทั้งรหัสประจ าตัวนักศึกษา หรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร  
ช่ือ-นามสกุล ภาคการศึกษาที่ประสงค์จะขอสอบ สถานที่สอบ ประเทศ และชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ส่งมาทาง
โทรสารหมายเลข 0-2503-2742 หรือ E-mail Address : ev.reoffice@stou.ac.th ตามก าหนดเวลาของการรับ 
ค าร้องและช าระค่าบริการจัดสอบ ณ สนามสอบในต่างประเทศเท่าน้ัน 
 หมายเหตุ : (หากนักศึกษาไม่จัดส่งหลักฐานหรือไม่ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน มหาวิทยาลัยฯ อาจจะไม่
สามารถด าเนินการจัดสอบให้ได้ เนื่องจากไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นของนักศึกษาท่านใดและมคีวามประสงค์ที่จะ
ให้ด าเนินการจัดสอบในภาคการศึกษาใด เป็นต้น) 
 

3. ก าหนดการช าระค่าบริการจัดสอบ ส าหรับการสอบ ณ สนามสอบสถานทูตไทยในต่างประเทศ 
 3.1 การสอบซ่อมภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีก าหนดการสอบวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564 
และก าหนดให้วันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 เป็นวันสุดท้ายของการรับค าร้องและช าระค่าบริการจัดสอบ ณ สนาม
สอบในต่างประเทศ 
 

 3.2 การสอบปลายภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีก าหนดการสอบวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 - 
1 สิงหาคม 2564 และก าหนดให้วันท่ี 14 มิถุนายน 2564 เป็นวันสุดท้ายของการรับค าร้องและช าระค่าบริการจัด
สอบ ณ สนามสอบในต่างประเทศ 
  

จัดท าโดย: ฝ่ายจัดสอบ  
ส านักทะเบียนและวัดผล  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

    ในกรณีส่งใบค าร้องและหลักฐานการช าระเงินมาทางโทรสาร  
กรุณาติดต่อฝ่ายจัดสอบทุกครั้งว่าได้รับเอกสารแล้วหรือไม่  

เพื่อความถูกต้องในการด าเนินการจัดสอบทีห่มายเลข 02-5047255-8 

https://www.stou.ac.th/main/Bachelor.html
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ใบค าร้องขอเข้าสอบสนามสอบในต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและวดัผล 
 

 ดว้ยขา้พเจา้ (นาย,นาง,นางสาว)..……………………….………..…………………………… 
 รหสัประจ าตวันกัศกึษา……………………………………………………………………(หรอื) 
 รหสัประจ าตวัสมัฤทธบิตัร……………….……………………………  รุ่นที…่…………….. 
 มคีวามประสงคจ์ะขอเขา้สอบในต่างประเทศ 

ขอสอบสนามสอบ สถานเอกอคัรราชทตู ณ ……………………………………………. 
      ประเทศ ………………………………………………………………………….. (หรอื) 

  ขอสอบสนามสอบ สถานกงสุลใหญ่ ณ ………………………..…………… ………… 
      ประเทศ ………………………………………………………………………………….. 

   ขอสอบรปูแบบกำรสอบออนไลน์***(ไม่ต้องช ำระค่ำบริกำรจดัสอบ 6,500 บำท )  
   ขอสอบรปูแบบออนไลน์ ณ ประเทศ .............................................................................. 

 

 ในการสอบ            ปลายภาค  ภาคการศกึษาที…่…….ปีการศกึษา ………….…….…. 
 

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

 

 

ชุดวชิา     1…………………..……………………..… 2……………………..……………… 
    3…………………………………………… 4…………………………………….. 

  

  ในการนี้สามารถตดิต่อญาตใินประเทศไทยชื่อ…………………………………..…….. 
 มคีวามเกีย่วขอ้งเป็น …………………………………………………………………………….. 

ทีอ่ยู ่บา้นเลขที ่: ……………หมู่...……....ซอย…………….…….…ถนน..…………………… 
 ต าบล/แขวง ……………………….อ าเภอ/เขต………………………จงัหวดั………………….. 
 รหสัไปรษณีย ์………………โทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้…………………………………………..….. 
 E-mail Address ……………………………………………………ID Line:………………..….. 

เหตุผลในการใชส้นามสอบต่างประเทศ    มถีิน่พ านักถาวรในต่างประเทศ    มาท าธุระเป็นครัง้คราว   
   มาท างานระยะยาว   มาศกึษาต่อต่างประเทศ    อื่นๆ.............................................................. 
    (ขอความกรุณาเลอืก 1 ขอ้ เพื่อเป็นขอ้มูลในการใหบ้รกิารจดัสอบแก่นกัศกึษา) 

 สามารถตดิต่อขา้พเจา้ไดใ้นต่างประเทศไดท้ีโ่ทรศพัท.์................................................. 
 ID Line:……………………………..E-mail Address…………………….…………….. 
    พรอ้มนี้ไดแ้นบหลกัฐานการโอนเงนิค่าบรกิารจดัสอบในต่างประเทศมา ณ ทีน่ี่แลว้ 
  ***กรณีเลอืกการสอบรปูแบบออนไลน์ไม่ตอ้งโอนค่าบรกิารจดัสอบ ส่งค ารอ้งมาเท่านัน้ 
 

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมตั ิ
      ลงชื่อ   ………………………………………….. 
       (…………………………………………) 
         …………../……………../………….. 

(หำกนักศึกษำระบไุม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วน มหำวิทยำลยัฯ อำจจะไม่สำมำรถจดัสอบให้นักศึกษำได้) 

มสธ.21 



 

 รายช่ือสนามสอบต่างประเทศในกลุ่มศูนย์บริการ 
ล าดับท่ี รหัสสนามสอบ สนามสอบ ประเทศ 

1 99002 ส านักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2 99003 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 

3 99004 ส านักงานแรงงาน ณ กรงุมะนลิา (ส่วนที่ 2) ไทเป ไต้หวัน 

4 99005 ส านักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร ์

5 99006 สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดารเ์สรีเบกาวัน บรูไน 

6 99009 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรบัเอมิเรตส ์

7 99017 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ซาอุดีอาระเบีย 
 

รายช่ือสนามสอบต่างประเทศในกลุ่มบริการจัดสอบ 
 

ล าดับท่ี รหัสสนามสอบ สนามสอบ ประเทศ 

1 99001 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑ ุ เนปาล 

2 99007 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น 

3 99008 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน อังกฤษ 

4 99010 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอรล์ิน เยอรมน ี

5 99011 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบริ์น สวิตเซอร์แลนด์ 

6 99012 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมรกิา 

7 99013 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรสัเซลส์ เบลเยี่ยม 

8 99014 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมรกิา  

9 99015 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม สวีเดน 

10 99016 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟริ์ต เยอรมนี  

11 99018 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจมิินห ์ เวียดนาม 

12 99019 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมรกิา  

13 99020 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก 

14 99021 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

15 99022 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา 

16 99025 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมรกิา 

17 99026 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ญี่ปุ่น 

18 99027 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ 



 

ล าดับท่ี รหัสสนามสอบ สนามสอบ ประเทศ 

19 99028 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นอร์เวย ์

20 99029 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา 

21 99030 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ อิสราเอล 

22 99031 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร อียิปต ์

23 99032 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห ์ ซาอุดีอาระเบีย 

24 99033 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

25 99034 สถานกงสุลใหญ่ 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 กรุงนิวเดล ี อินเดีย 

30 99039 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา บาห์เรน 

31 99040 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ อินเดีย 

32 99041 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ชิลี 

33 99042 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก 

34 99043 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด์ 

35 99044 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนลิา ฟิลิปปินส ์

36 99045 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา แคนาดา 

37 99046 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบ ี สาธารณรัฐเคนยา 

38 99047 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต ์ โรมาเนีย 

39 99048 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 

40 99049 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารสี ฝรัง่เศส 

41 99050 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด สเปน 

42 99051 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต ์ สาธารณรัฐฮงัการ ี

43 99052 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง มาเลเซีย 

44 99053 สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต คูเวต 

45 99054 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน อินเดีย 

46 99055 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซงิกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ 

47 99056 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาล ี

48 99057 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 



 

ล าดับท่ี รหัสสนามสอบ สนามสอบ ประเทศ 

49 99058 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพรทิอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้

50 99059 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบงักลาเทศ 

51 99060 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปร ู

52 99061 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบ ี สหรัฐอาหรบัเอมิเรตส ์

53 99062 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา กาตาร ์

54 99064 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส ์ กรีซ 

55 99065 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ ์ สาธารณรัฐเซเนกัล 

56 99067 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต รัฐสลุต่านโอมาน 

57 99068 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

58 99069 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

59 99070 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงต ู สาธารณรัฐประชาชนจีน 

60 99071 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเมก็ซิโก สหรัฐเม็กซโิก 

61 99073 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดลิ ี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต 

62 99074 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี 

63 99075 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน จอร์แดน 

64 99076 สถานเอกอัคคราชทูต ณ กรุงอาบจูา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย 

 


