
 

ผู้สมัครที่สมัครสอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์สามารถเลือกศูนย์สอบผ่าน

ระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  

2. โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี จังหวัดสงขลา 

3. โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั จังหวัดเชียงใหม่ 

4. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพษิณุโลก 

5. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลยั จังหวัดขอนแก่น 

6. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

7. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

8. โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง 

9. โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง จังหวัดชลบุรี 

หมายเหต ุ
***** ขั้นตอนการสมัครส าหรับศูนย์สอบต่างจังหวัดที่นอกเหนือจากศูนย์ในระบบรบัสมัครออนไลน์  

1. สามารถติดต่ออาจารย์ประจ าโครงการได้ที่ห้องพักครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าโรงเรียน 
2. ขอรับใบสมัครได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานของโครงการพร้อมกรอกข้อมูลด้วยตนเองและน าไปยื่นสมัครพร้อม

ช าระค่าธรรมเนียมการสอบ (ประเทศละ 250 บาท) ได้ที่อาจารย์ประจ าศูนย์สอบ 
3. อาจารย์ผู้ประสานงานของโครงการจะเป็นผู้แจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบอีกครั้ง 

*** สอบถามข้อมูลศูนย์สอบโดยตรงจากทางโครงการ 02-117-4742  
โครงการนักเรียนทุนแลกเปลีย่นภาษาและวัฒนธรรมระยะยาว 1 ปีการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยน
ระยะสั้นช่วงปิดภาคเรียน 

 



 

 

ศูนย์สอบภาคเหนือ 

จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  

จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 

จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวฒัโนทัยพายัพ 

จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 

จังหวัดล าปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

จังหวัดล าปาง โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง 

จังหวัดพะเยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

จังหวัดพะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

จังหวัดแพร่ โรงเรียนนารีรัตน ์

จังหวัดแพร่ โรงเรียนพริิยาลัย 

จังหวัดเชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 

จังหวัดน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 

จังหวัดล าพูน โรงเรียนจักรค าคณาทร 

จังหวัดล าพูน โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภ ์

ขั้นตอนการสมัคร (ส าหรับศูนย์สอบต่างจังหวัด) 

 สามารถขอรับใบสมัครได้ท่ีอาจารย์ผู้ประสานงานของโครงการ พร้อมกรอกข้อมูลด้วยตนเองและน าไปยื่นสมัคร

พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการสอบได้ท่ีอาจารย์ประจ าศูนย์สอบ 

 อาจารย์ผู้ประสานงานของโครงการจะเป็นผู้แจ้งวัน เวลา และสถานท่ีสอบอีกครั้ง 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี 02-117-4742  

โครงการนักเรียนทุนแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมระยะยาว 1 ปีการศึกษาและระยะส้ันช่วงปิดภาคเรียน 



 

 

ศูนย์สอบภาคกลาง 

จังหวัดสมุทรปราการ  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

จังหวัดนครนายก  โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 

จังหวัดนครนายก  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

จังหวัดสระบุรี  โรงเรียนสระบุรวีิทยาคม 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

จังหวัดอ่างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 

จังหวัดอ่างทอง  โรงเรียนสตรีอ่างทอง 

จังหวัดสิงห์บุรี  โรงเรียนสิงห์บุร ี

จังหวัดชัยนาท  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 

จังหวัดอุทัยธานี  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 

จังหวัดก าแพงเพชร  โรงเรียนวัชรวิทยา 

จังหวัดก าแพงเพชร  โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม 

จังหวัดตาก  โรงเรียนตากพิทยาคม 

จังหวัดนครปฐม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน 

จังหวัดเพชรบูรณ์  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 

จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  

จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค ์

 

 



 

 

ศูนย์สอบภาคตะวันออก 

จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนดัดดรุณี 

จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 

จังหวัดชลบุรี  โรงเรียนชลราษฏรอ ารุง 

จังหวัดชลบุรี  โรงเรียนชลกันยานุกูล 

จังหวัดชลบุรี โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 

จังหวัดชลบุรี โรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ 

จังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

จังหวัดระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม 

จังหวัดจันทบุรี  โรงเรียนศรียานุสรณ์ 

จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี 

จังหวัดตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ 

จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนสระแกว้ 

จังหวัดปราจีนบุรี  โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง 

จังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนปราจีณกัลยาณี 

 

ขั้นตอนการสมัคร (ส าหรับศูนย์สอบต่างจังหวัด) 

 สามารถขอรับใบสมัครได้ท่ีอาจารย์ผู้ประสานงานของโครงการ พร้อมกรอกข้อมูลด้วยตนเองและน าไปยื่นสมัคร

พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการสอบได้ท่ีอาจารย์ประจ าศูนย์สอบ 

 อาจารย์ผู้ประสานงานของโครงการจะเป็นผู้แจ้งวัน เวลา และสถานท่ีสอบอีกครั้ง 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี 02-117-4742 โครงการนักเรียนทุนแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมระยะยาว 1 ปี

การศึกษาและระยะส้ันช่วงปิดภาคเรียน 



 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดกาฬสินธุ์  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์

จังหวัดนครราชสีมา  โรงเรียนสุรนารีวิทยา 

จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 

จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 

จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด  โรงเรียนสตรีศึกษา 

จังหวัดอุบลราชธานี  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

จังหวัดศรีสะเกษ  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 

จังหวัดมหาสารคาม  โรงเรียนสารคามพิทยาคม 

จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนผดุงนาร ี

จังหวัดขอนแก่น  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย 

จังหวัดขอนแก่น  โรงเรียนขอนแกน่วิเทศศึกษา 

จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน 

จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนกัลยาณวัตร 

จังหวัดยโสธร  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

จังหวัดบุรีรัมย์  โรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม 

จังหวัดอ านาจเจริญ  โรงเรียนอ านาจเจริญ 

จังหวัดอุบลราชธานี  โรงเรียนนารีนุกูล 

ศรีษะเกษ  โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

จังหวัดหนองคาย  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

จังหวัดอุดรธานี  โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 

จังหวัดสกลนคร  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 



 

จังหวัดสกลนคร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดเลย  โรงเรียนเลยพิทยาคม 

จังหวัดเลย โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 

จังหวัดสุรินทร์  โรงเรียนสิรินธร 

จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 

จังหวัดสุรินทร์  โรงเรียนสุรวิทยาคาร 

จังหวัดนครพนม  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 

จังหวัดหนองบัวล าภู  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 

จังหวัดมุกดาหาร  โรงเรียนมุกดาหาร 

จังหวัดร้อยเอ็ด  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

ศูนย์สอบภาคใต้ 

จังหวัดภูเก็ต  โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

จังหวัดกระบี่  โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกุล 

จังหวัดตรัง โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  

จังหวัดตรัง  โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 

จังหวัดพัทลุง  โรงเรียนสตรีพัทลุง 

จังหวัดพัทลุง โรงเรียนพัทลุง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

จังหวัดชุมพร โรงเรียนสวนศรีวิทยา 

จังหวัดชุมพร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 

จังหวัดชุมพร  โรงเรียนศรียาภัย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 



 

จังหวัดสงขลา  โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี 

จังหวัดสงขลา  โรงเรียนมหาวชิราวุธ  

จังหวัดสงขลา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

จังหวัดสงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

จังหวัดสงขลา  โรงเรียนวรนารีเฉลิม 

จังหวัดสงขลา  โรงเรียนธิดานุเคราะห ์

จังหวัดสงขลา  โรงเรียนมอ. พิทยานุสรณ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

จังหวัดยะลา  โรงเรียนสตรียะลา 

จังหวัดยะลา  โรงเรียนคณะราษฏรบ ารุง จังหวัดยะลา 

จังหวัดปัตตานี  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 

จังหวัดปัตตานี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 


