
 

 
ประกาศ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เรื่อง 

การจัดการสนามสอบส าหรับผู้ท่ีสมัครสอบวิชาสามัญ  ๗  วิชา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
________________ 

 ตามที่  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย  ในการด าเนินการจัดการทดสอบวิชาสามัญ  ๗  วิชา  เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆ น าคะแนนไปใช้
ประกอบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงร่วมกัน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
โดยได้เปิดให้ผู้ประสงค์จะเข้าสอบสมัครสอบ  ตั้งแต่ วันที่  ๑  ตุลาคมจนถึงวันที่ ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
และก าหนดสนามสอบ จ านวน ๕ จังหวัด ได้แก่  กรุงเทพมหานคร  เชียงใหม่  พิษณุโลก  ขอนแก่น  และสงขลา  นั้น 

 เนื่องจากมีผู้สมัครสอบเป็นจ านวนมาก  สทศ. จึงจ าเป็นต้องก าหนดสนามสอบใหม่  เพื่อเป็นการอ านวย 
ความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ผู้สมัครสอบที่เคยแจ้งความประสงค์ไว้ว่าเลือกสอบที่กรุงเทพมหานคร (ทั้งสนามสอบจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  และสนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต)  สทศ. จัดสนามสอบให้ใหม่ 
ดังนี้ 

ผู้สมัครสอบที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัด จังหวัดที่ สทศ. จะจัดให้ไปสอบ 
๑. กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 
๒. สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
๓. นนทบุรี นนทบุรี 
๔. ปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
๕. พระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา 
๖. ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุร ี ลพบุร ี
๗. ชลบุร ี ชลบุร ี
๘. ระยอง จันทบุรี ตราด ระยอง 
๙. ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา 

๑๐. ราชบุรี กาญจนบุร ี ราชบุร ี
๑๑. นครปฐม นครปฐม 
๑๒. เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ์ เพชรบุร ี
๑๓. จังหวัดอ่ืน (นอกจากจังหวัด ๑ – ๑๒) กรุงเทพมหานคร 

 

 



๒ 

 

 
๒. ผู้สมัครสอบที่เคยแจ้งความประสงค์ไว้ว่าเลือกสอบที่จังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดพิษณุโลก 

สทศ. จัดสนามสอบให้ใหม่  ดังนี้ 

ผู้สมัครสอบที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัด จังหวัดที่ สทศ. จะจัดให้ไปสอบ 
๑. เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
๒. พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก 
๓. เชียงราย พะเยา เชียงราย 
๔. น่าน แพร่ น่าน 
๕. นครสวรรค์ ก าแพงเพชร อุทัยธานี นครสวรรค์ 
๖. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 
๗. จังหวัดอ่ืน (นอกจากจังหวัด ๑ – ๖) เชียงใหม่ หรือ 

พิษณุโลก 
(ตามท่ีผู้สมัครสอบได้เลือกไว้เดิม) 

 

๓. ผู้สมัครสอบที่เคยแจ้งความประสงค์ไว้ว่าเลือกสอบที่จังหวัดขอนแก่น สทศ. จัดสนามสอบให้ใหม่  
ดังนี้ 

ผู้สมัครสอบที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัด จังหวัดที่ สทศ. จะจัดให้ไปสอบ 
๑. ขอนแก่น  เลย ขอนแก่น 
๒. นครราชสีมา นครราชสีมา 
๓. บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
๔. สุรินทร์ สุรินทร์ 
๕. มหาสารคาม มหาสารคาม 
๖. ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
๗. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 
๘. สกลนคร สกลนคร 
๙. นครพนม  มุกดาหาร นครพนม 

๑๐. อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวล าภู อุดรธานี 
๑๑. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 
๑๒. ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 
๑๓. อุบลราชธานี  ยโสธร  อ านาจเจริญ อุบลราชธานี 
๑๔. จังหวัดอ่ืน (นอกจากจังหวัด ๑ – ๑๓) ขอนแก่น 

 

 

 

 



๓ 

 

๔. ผู้สมัครสอบที่เคยแจ้งความประสงค์ไว้ว่าเลือกสอบที่จังหวัดสงขลา  สทศ. จัดสนามสอบให้ใหม่ 
ดังนี้ 

ผู้สมัครสอบที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัด จังหวัดที่ สทศ. จะจัดให้ไปสอบ 
๑. สงขลา สงขลา (สอบที่ อ.หาดใหญ)่ 
๒. นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช (สอบที่ อ.เมือง) 
๓. ภูเก็ต  พังงา ภูเก็ต 
๔. สุราษฎร์ธาน ี สุราษฎร์ธาน ี
๕. ชุมพร  ระนอง ชุมพร 
๖. สตูล สตูล 
๗. ตรัง  กระบี่ ตรัง 
๘. พัทลุง พัทลุง 
๙. ปัตตานี  ยะลา ปัตตาน ี
๑๐. นราธิวาส นราธิวาส 
๑๑. จังหวัดอ่ืน  (นอกเหนือจากข้อ ๑ – ๑๐) สงขลา (สอบที่ อ.หาดใหญ)่ 

 
 
 ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเข้ามายืนยันการเลือกสนามสอบในระบบส่วนบุคคลของตนเองในเว็บไซต์ 
www.niets.or.th  “ระบบ ๗ วิชาสามัญ” หลังจากช าระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  จนถึง
วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  โดยมีเงื่อนไขในการยืนยันเลือกสนามสอบ ดังนี้ 
 

๑) ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบการจัดสนามสอบที่ สทศ. จัดให้ และพิจารณาเลือกก่อนยืนยัน 
การเลือกสนามสอบ  ผู้สมัครสอบจะสามารถยืนยันการเลือกสนามสอบได้เพียงครั้งเดียว 
 

๒) การยืนยันเลือกสนามสอบ ผู้สมัครต้องยืนยันเลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้เท่านั้น 
 

๒.๑ กรณีผู้สมัครสอบยืนยันเข้าสอบในจังหวัดเดิมที่ เคยเลือกไว้ ให้ท าเครื่องหมายเลือก
หน้าข้อความ 

 

   ข้าพเจ้าขอยืนยันที่จะเข้าสอบ ณ สนามสอบจังหวัด... 
 

สทศ. จะจัดที่นั่งสอบให้ผู้สมัครสอบตามจังหวัดเดิมที่ได้เลือกไว้  หรือกรณีมีเหตุจ าเป็น 
สทศ. จะจัดหาสนามสอบที่ เป็นสถานศึกษาอื่นโดยพิจารณาจากจังหวัดที่ตั้งของ
สถานศึกษาที่ผู้สมัครสอบระบุไว้ในระบบ และที่ สทศ. สามารถจัดสนามสอบได้ 

 
 ๒.๒ กรณีผู้สมัครสอบยืนยันเข้าสอบในจังหวัดที่ สทศ. จัดสนามสอบให้ใหม่ ให้ท าเครื่องหมาย

เลือกหน้าข้อความ 
 

   ข้าพเจ้าขอยืนยันที่จะเข้าสอบ ณ สนามสอบจังหวัด...ตามที่ สทศ. จัดให้ใหม่ 

http://www.niets.or.th/


๔ 

 

 
   ๒.๓ กรณีผู้สมัครสอบไม่ได้เข้ามายืนยันการเลือกสนามสอบในระบบ  สทศ. จะจัดสนามสอบ 

ให้ผู้สมัครสอบตามจังหวัดที่ สทศ. จัดให้ใหม่  หรือกรณีมีเหตุจ าเป็น  สทศ. จะจัดหา
สนามสอบที่ เป็นสถานศึกษาอื่นโดยพิจารณาจากจังหวัดที่ ตั้ งของสถานศึกษา 
ที่ผู้สมัครสอบระบุไว้ในระบบและที่ สทศ. สามารถจัดสนามสอบได้ 

 
 

ทั้งนี้ สทศ. สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการด าเนินการใดๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการทดสอบ 
วิชาสามัญ  ๗  วิชาได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์) 
ผู้อ านวยการสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) 

 

 


