
7.7  สนามสอบ

มหาวิิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช้ อำานวิยควิามสะดวิกให้กับนักศึกษาในการจััดสอบ โดยการจััดสถานที�สอบ 

ที�เรียกว่ิา “สนามสอบ” ทุกจัังหวัิดทั�วิประเทศ และบางจัังหวิัดมีสนามสอบระดับอำาเภอให้นักศึกษาใช้้เป็นสถานที�สอบ 

เพ่ั�อประโยช้น์ของนักศึกษา มหาวิิทยาลัยจึังให้นักศึกษาเล่อกสนามสอบไว้ิก่อน เพ่ั�อเป็นแนวิทางในการกำาหนดสนามสอบ

โดยให้ผูู้้สมัครดำาเนินการดังนี�

 7.7.1  เล่อกสนามสอบในข้อ 22 ของใบสมัครและขึ�นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) โดยทำาเคร่�องหมาย x 
ในช่้อง  และกรอกช่้�อโรงเรียนที�มหาวิิทยาลัยจััดเป็นสนามสอบ และจัังหวัิดสนามสอบให้ครบถ้วิน สามารถศึกษา 

รายละเอียดรายช่้�อโรงเรียนที�เป็นสนามสอบจัากหน้า 520-521 มหาวิิทยาลัยจัะจััดสอบต้ามสนามสอบที�นักศึกษาระบุไว้ิ  

ยกเว้นสนามสอบดังกล่าวิไม่สามารถจััดสอบให้ได้ มหาวิิทยาลัยจัะพิัจัารณ์าจััดสอบในสนามสอบที�ใกล้เคียงกับสนามสอบ

ที�นักศึกษาแจ้ังควิามประสงค์ให้มากที�สุด

 7.7.2  กรณี์ไม่ระบุสนามสอบ มหาวิิทยาลัยจัะจััดสนามสอบให้โดยใช้้รหัสไปรษณี์ย์ที�อยู่ที�นักศึกษาแจ้ังไว้ิ 

เพ่ั�อขอใช้้ในการติ้ดต่้อและรับเอกสารจัากมหาวิิทยาลัย โดยจัะจััดสนามสอบให้ในสนามสอบที�ใกล้เคียงกับรหัสไปรษณี์ย์ 

ที�อยู่ให้มากที�สุดเป็นเกณ์ฑ์์ในการจััดสนามสอบ

22. สถานที�ให้มหาวิิทยาลัยจััดสอบ

  22.1 จััดสอบโดยใช้้รหัสไปรษณี์ย์ที�อยู่ต้ามข้อ 12 เป็นเกณ์ฑ์์ในการจััดสอบของมหาวิิทยาลัย 

     22.2 จััดสอบ ณ์ สนามสอบโรงเรียน..........................................................จัังหวัิด .................................................  
     

สำาหรับการสอบซ่อมของแต่้ละภาคการศึกษาจัะมีจัำานวินสนามสอบลดลงจัากสนามสอบที�จััดให้ในการสอบ 

ปลายภาค ทั�งนี�มหาวิิทยาลัยจัะจััดสอบให้กับนักศึกษาที�เล่อกสนามสอบไว้ิและไม่ได้จััดเป็นสนามสอบในภาคการศึกษา

นั�น ให้เข้าสอบในสนามสอบที�ใกล้เคียงแทน โดยจัะแจ้ังรายละเอียดสนามสอบให้กับนักศึกษาทราบเป็นรายบุคคลทาง

ไปรษณี์ย์หร่อต้รวิจัสอบกำาหนดการสอบและสนามสอบจัากเว็ิบไซต์้ที� https://www.stou.ac.th  หร่อสอบถามทาง

โทรศัพัท์ (อัต้โนมัติ้) หมายเลข 0 2504 7799 จััดส่งข้อควิามทางโทรศัพัท์เคล่�อนที�ที�นักศึกษาแจ้ังควิามประสงค์ไว้ิ หร่อ

ต้รวิจัสอบสนามสอบบนอุปกรณ์์พักพัาผู่้านโมบายแอปพัลิเคชั้น ก่อนวัินสอบประมาณ์ 2 สัปดาห์

อนึ�ง นักศึกษาที�ประสงค์จัะย้ายสนามสอบ สำาหรับการสอบปลายภาค และการสอบซ่อมต้้องย่�นคำาร้อง 

ขอย้ายสนามสอบให้แล้วิเสร็จัก่อนวัินสอบ 45 วัิน โดยสำาเนาใบคำาร้องขอย้ายสนามสอบ (มสธ.27) ได้จัากคู่ม่อนักศึกษา 

ที�มหาวิิทยาลัยจััดส่งให้ทางไปรษณี์ย์หลังได้รับการขึ�นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วิ หร่อดาวิน์โหลดใบคำาร้องจัาก 

https://www.stou.ac.th  บริการนักศึกษา  นักศึกษาปริญญาต้รี Download  แบบฟอร์มต่้าง ๆ

สอบัถ้ามรายลัะเอ่ยดเพิ�มเติิมได้ที่่� ศึูนย์สารสนเที่ศึ โที่ร. 0 2504 7788 หร่อ e-mail : ic.proffice@stou.ac.th
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รายช่้�อโรงเรียนที�เป็นสนามสอบ
จั่งหวัด ช่้�อสนามสอบั จั่งหวัด ช่้�อสนามสอบั

กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัิดสุทธิวิราราม ตราด โรงเรียนต้ราษต้ระการคุณ์

โรงเรียนชิ้โนรสวิิทยาลัย ตรัง โรงเรียนวิิเชี้ยรมาตุ้

โรงเรียนวัิดราช้าธิวิาส ตาก โรงเรียนต้ากพิัทยาคม

โรงเรียนมัธยมวัิดธาตุ้ทอง โรงเรียนสรรพัวิิทยาคม

โรงเรียนวัิดนวิลนรดิศ นครนายก โรงเรียนนครนายกวิิทยาคม

โรงเรียนมัธยมวัิดดาวิคนอง นครปฐม สถานศึกษาในเขต้อำาเภอเม่อง

โรงเรียนวัิดประดู่ในทรงธรรม นครพนม โรงเรียนปิยะมหาราช้าลัย

โรงเรียนมัธยมวัิดบึงทองหลาง นครราชสีมา โรงเรียนราช้สีมาวิิทยาลัย

โรงเรียนฤทธิยะวิรรณ์าลัย โรงเรียนบุญวัิฒนา

โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนบัวิใหญ่

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิิทยาคม โรงเรียนสีคิ�วิ

“สวัิสดิ�ผู้ดุงวิิทยา”โรงเรียนสุรศักดิ�มนต้รี

โรงเรียนศีลาจัารพิัพััฒน์ นครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณี์ศรีธรรมราช้

โรงเรียนเศรษฐบุต้รบำาเพ็ัญ โรงเรียนสต้รีทุ่งสง

โรงเรียนวิชิ้รธรรมสาธิต้ นครสวรรค์ โรงเรียนสต้รีนครสวิรรค์

โรงเรียนพัระโขนงพิัทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนวัิดเขมาภิรต้าราม

โรงเรียนวัิดน้อยนพัคุณ์ โรงเรียนสต้รีนนทบุรี

กระบ่ี โรงเรียนอำามาต้ย์พัานิช้นุกูล โรงเรียนปากเกร็ด

กาญจนบุรี โรงเรียนกาญจันานุเคราะห์ นราธิวาส โรงเรียนนราธิวิาส

กาฬสินธ์ุ โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิัทยาสรรพ์ั โรงเรียนสุไหงโก-ลก

กำาแพงเพชร โรงเรียนกำาแพังเพัช้รพิัทยาคม น่าน โรงเรียนศรีสวัิสดิ�วิิทยาคาร

ขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิิทยายน โรงเรียนปัวิ

โรงเรียนเม่องพัลพิัทยาคม บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ

โรงเรียนชุ้มแพัศึกษา บุรีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิัทยาคม

จันทบุรี โรงเรียนเบญจัมราชู้ทิศ จัันทบุรี โรงเรียนนางรอง

ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจัมราช้รังสฤษฎิิ์� ปทุมธานี โรงเรียนปทุมวิิไล

ชลบุรี โรงเรียนช้ลกันยานุกูล โรงเรียนธัญบุรี

โรงเรียนช้ลราษฎิ์รอำารุง ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนประจัวิบวิิทยาลัย

โรงเรียนสิงห์สมุทร โรงเรียนหัวิหิน

ชัยภูมิ โรงเรียนชั้ยภูมิภักดีชุ้มพัล ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจิัณ์ราษฎิ์รอำารุง

ชุมพร โรงเรียนศรียาภัย ปัตตานี มหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิิทยาเขต้ปัต้ต้านีเชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิิทยาคม
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รายช้่�อโรงเรียนที�เป็นสนามสอบ (ต่อ)
จ่ังหวัด ช้่�อสนามสอบั จ่ังหวัด ช้่�อสนามสอบั

เชียงใหม่ โรงเรียนยุพัราช้วิิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิิทยาลัย

โรงเรียนวัิฒโนทัยพัายัพั พะเยา โรงเรียนพัะเยาพิัทยาคม 

โรงเรียนเชี้ยงดาวิวิิทยาคม พิจิตร โรงเรียนพิัจิัต้รพิัทยาคม 

ชัยนาท โรงเรียนชั้ยนาทพิัทยาคม สกลนคร	 โรงเรียนสกลราช้วิิทยานุกูล

พิษณุุโลก	 โรงเรียนเฉลิมขวัิญสต้รี โรงเรียนเต้รียมอุดมศึกษา

เพชรบูรณุ์	 โรงเรียนเพัช้รพัิทยาคม ภาคต้ะวัินออกเฉียงเหน่อ

โรงเรียนบึงสามพัันวิิทยาคม สงขลา	 โรงเรียนมหาวิชิ้ราวุิธ

เพชรบุรี	 โรงเรียนเบญจัมเทพัอุทิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประช้าสรรค์ 

แพร่	 โรงเรียนพัิริยาลัย โรงเรียนนาทวีิวิิทยาคม 

พังงา	 โรงเรียนดีบุกพัังงาวิิทยายน สตูล	 โรงเรียนสตู้ลวิิทยา

พัทลุง	 โรงเรียนพััทลุง สมุทรสาคร	 โรงเรียนสมุทรสาครวิิทยาลัย

ภูเก็ต	 โรงเรียนภูเก็ต้วิิทยาลัย สมุทรสงคราม	 โรงเรียนศรัทธาสมุทร

มุกดาหาร	 โรงเรียนมุกดาหาร สมุทรปราการ	 โรงเรียนสมุทรปราการ 

มหาสารคาม	 โรงเรียนสารคามพัิทยาคม โรงเรียนสต้รีสมุทรปราการ 

แม่ฮ่องสอน	 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สระแก้ว	 โรงเรียนสระแก้วิ

โรงเรียนแม่สะเรียง สระบุรี	 โรงเรียนสระบุรีวิิทยาคม

“บริพััต้รศึกษา” สิงห์บุรี	 โรงเรียนสิงห์บุรี

ยะลา	 โรงเรียนคณ์ะราษฎิ์รบำารุง สุโขทัย	 โรงเรียนสุโขทัยวิิทยาคม

โรงเรียนเบต้ง สุพรรณุบุรี	 โรงเรียนสงวินหญิง

“วีิระราษฎิ์ร์ประสาน” สุราษฎร์ธานี	 โรงเรียนสุราษฎิ์ร์ธานี

ยโสธร	 โรงเรียนยโสธรพัิทยาคม โรงเรียนเกาะสมุย 

ร้อยเอ็ด โรงเรียนสต้รีศึกษา สุรินทร์	 โรงเรียนสุรวิิทยาคาร

โรงเรียนสุวิรรณ์ภูมิพัิทยไพัศาล หนองคาย	 โรงเรียนปทุมเทพัวิิทยาคาร

ระนอง	 โรงเรียนพัิช้ัยรัต้นาคาร หนองบัวลำาภู	 โรงเรียนหนองบัวิพิัทยาคาร

ระยอง	 โรงเรียนระยองวิิทยาคม อ่างทอง	 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจัน์ วิิทยาคม

 โรงเรียนวิัดป่าประดู่ 

ราชบุรี	 โรงเรียนเบญจัมราชู้ทิศ ราช้บุรี อุบลราชธานี	 โรงเรียนนารีนุกูล

ลพบุรี	 โรงเรียนพัิบูลวิิทยาลัย โรงเรียนเดช้อุดม 

ลำาปาง โรงเรียนบุญวิาทย์วิิทยาลัย อุทัยธานี	 โรงเรียนอุทัยวิิทยาคม

ลำาพูน โรงเรียนจัักรคำาคณ์าทร อุดรธาน ี โรงเรียนอุดรพิัทยานุกูล

เลย โรงเรียนเลยพัิทยาคม โรงเรียนกุมภวิาปี 

ศรีสะเกษ โรงเรียนศรีสะเกษวิิทยาลัย อุตรดิตถ์	 โรงเรียนอุต้รดิต้ถ์

โรงเรียนกันทรลักษ์วิิทยา อำานาจเจริญ	 โรงเรียนอำานาจัเจัริญ
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