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รายช่ือ ผ้สมคัรู รับการทดสอบภาษาองักฤษของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจําปี 2553 

ลาํดบัที่ 1 – 100 ทําการทดสอบวนัที่ 14 พฤษภาคม 2553 เวลา 12.45 น. – 16.00 น.  
ลาํดบัที่ 101 เป็นต้นไป ทดสอบวนัที่ 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 12.45 น. – 16.00 น. 

ที ่ ช่ือ - นามสกลุ ตาํแหน่ง สังกดั 

1 นายอนุศกัดิ วเิศษสังข์์  ปลดั อบต. 7 อบต.คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
2 นางสาวกรรณิการ์ จาํปามูล เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 3 อบต.เขาซก จ.ชลบุรี 
3 นางวชินนัท ์จุลบุตร นกับริหารงานสาธารณสุข 6 ทต.ป่าตนันาครัว จ.ลาํปาง 
4 นางสาวสุวรรณิภา ดรละคร เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 5 อบต.แพง จ.มหาสารคาม 
5 นางสาวเนตรวิไล โชติรัตน์ นกัวิชาการเกษตร 6 ทต.สันโป่ง จ.เชียงใหม่ 
6 นางสาวชลธิชา นรินทร์ พยาบาลวิชาชีพ 7วช ทม.บา้นสวน จ.ชลบุรี 
7 นายกนกพนัธ์ ดุษฎี บุคลากร 5 ทต.ทาฉาง จ่ .สุราษฎร์ธานี 
8 นายณฐัพงศ ์บวัผา เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 4 อบต.หนองบอนแดง จ.ชลบุรี 
9 นายจตุรยทุธ พรมนิล เจา้หนา้ท่ีวเิทศสัมพนัธ์ 5 ทม.เชียงใหม จ่ .เชียงใหม่ 

10 นางสาวพสัตราภรณ์ เดชอนนัทวิ
ทยา 

เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 4 อบต.ไทรทอง จ.สระแกว้ 

11 นางสาวสุดาวรรณ ทองละมุล นายชางโยธา ่ 3 ทต.กระหวนั จ.ศรีสะเกษ 
12 นายบรรณเชาว ์ตน้โพธ์ิ ผอ.รร.พระยนืวิทยาคาร  อบจ.ขอนแกน จ่ .ขอนแกน่ 
13 วาท่ีร้อยตรีพิชิต กนยาวรรณ่ ั  ปลดั อบต.7  อบต.โคกนาโก จ.ยโสธร 
14 นางสาวสุพตัรา วชิยประเสริฐกลุ นกัผงัเมือง 6ว เมืองพทัยา จ.ชลบุรี 
15 พ.จ.อ.สม คาํโท เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 4 ทต.กระหวนั จ.ศรีสะเกษ 
16 นายวรเวทย ์แสงศรี เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 5 ทม.กระบ่ี จ.กระบ่ี 
17 นางเบญจมาภรณ์ ตนัหยง นกัวิชาการศึกษา 5  ทต.ศาลากลาง จ.นนทบุรี 
18 นางจนัทราทิพย ์คาํโท ผูช้วยเจา้หนา้ท่ีจดัเก่ บ็รายได ้ ทต.กระหวนั จ.ศรีสะเกษ 
19 นางศิริเพญ็ วศิิษฏพิ์ทยา รองปลดัเทศบาล 8 ทม.บา้นบึง จ.ชลบุรี 
20 นางนงลกัษณ์ บุญดาราช นกัสงเสริมการปกครองทอ้งถินปฏิบติัการ่ ่  สนง.สงเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ่

จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
21 นายชยัแสง เจนอารีวงศ ์ บุคลากร 4 ทม.บา้นบึง จ.ชลบุรี 
22 นางสาวกลยา อตัชูั  นกัวิชาการศึกษา 5 ทต.บา้นกลาง จ.เชียงใหม่ 
23 นายยธุยา ศรีเทพบุตร นิติกรปฏิบติัการ สนง.สงเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ่

จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
24 นายสุทรรศน์ คลงักาแหงเดชํ  รองปลดัเทศบาล 9 ทม.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
25 นายสิทธิโชติ เชิดวงศพ์าณิชย ์ วศิวกรสุขาภิบาล 6ว ทน.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 
26 นายคริส เชิดสุริยา นกัผงัเมือง 5  เมืองพทัยา จ.ชลบุรี 
27 นายสารัตน์ เกยวขอ้งี่  นายชางโยธา ่ 7 ทม.กระบ่ี จ.กระบ่ี 
28 นายนรเศรษฐ ์ชาลปติ นกับริหารทวัไป ่ 7 ทต.พะตง จ.สงขลา 
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29 นางสิริบล มุกดามวง่  ครู คศ.1 ทม.ชลบุรี จ.ชลบุรี 
30 นางสาวสุธาทิพย ์ขาวทอง ครู คศ.1 ทม.สตลู จ.สตลู 
31 นายคาํมูล งอกบุงคลา้่  ครู คศ.1 รร.เทศบาลวดัเนินสุทธาวาส ทม.

ชลบุรี จ.ชลบุรี 
32 นายทรรศน์กมน บุญหนกั เจา้พนกังานธุรการ 4 ทต.ปากดง จ.กาแพงเพชรํ  
33 นางสาวกุลธิดา ตนัเจริญ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ สน.คท. สถ. 
34 นางสาวใจสคราญ คงพนัธ์ุ ครู คศ.1 รร.แมอายวทิยาคม อบจ่ .เชียงใหม ่

จ.เชียงใหม่ 
35 นายพีรวทิย ์พงศสุ์รชีวนิ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ สน.มท. สถ. 
36 นางสาวดนุดา ครุธเลิศ วศิวกรสิงแวดลอ้ม ่ 6ว อบจ.สมุทรปราการ จ.

สมุทรปราการ 
37 นายฐิติพงศ ์เหลืองสุวรรณ ครู คศ.1 รร.แมอายวทิยาคม อบจ่ .เชียงใหม ่

จ.เชียงใหม่ 
38 นางสาวดวงพร สาระศาลิน นกัพฒันาชุมชน 4 อบต.ทามะขาม จ่ .กาญจนบุรี 
39 นางนพกร ไพรดี นกัวิชาการสุขาภิบาล 6 ทม.หนองปรือ จ.ชลบุรี 
40 นางสาวนงลกัษณ์ สืบชนะ นกัพฒันาชุมชน 5 ทม.สะเดา จ.สงขลา 
41 นางอลันาห์ เดวิส หวัหนา้ฝ่ายบริการและเผยแพรวิชาการ่  ทม.ป่าตอง จ.ภูเกต็ 
42 นางสาวสุวิชานนัท ์สุขสบาย นกัวิชาการศึกษา 5 อบต.ไทยบุรี จ.นครศรีธรรมราช 
43 นางสาวสกุณา แกนหงษ์่  เจา้หนา้ท่ีธุรการ 3 อบต.ชา้งเผอืก จ.ร้อยเอด็ 
44 นายมานิต เหล่ือมกมุมาร ครู คศ. 2 รร.เทศบาล 2 ทม.กาฬสินธ์ุ จ.

กาฬสินธ์ุ 
45 นางสาวกษิมา อนนัทยากร นกัวทิยาศาสตร์ 7 เมืองพทัยา จ.ชลบุรี 
46 นางลคันา พลบัจีน หวัหนา้สาํนกังานปลดั 6 อบต.มะขามเฒา จ่ .ชยันาท 
47 นายศิระ แยม้คง เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 7ว ทต.หลกัเมือง จ.ราชบุรี 
48 นางสาววริิยา ลิมปิทีปราการ นกับริหารงานสาธารณสุข 6 ทม.บา้นสวน จ.ชลบุรี 
49 นางสาววาริน จนัทร์ศิริ นกัวิชาการศึกษา 3 อบจ.ระยอง จ.ระยอง 
50 นางสาวภทัราวรรณ เกดพิทกัษ์ิ  นกัพฒันาชุมชน 4 ทม.บา้นไผ จ่ .ขอนแกน่ 
51 นางสาวกษุณา จาํนงบุตร นกัวิชาการประชาสัมพนัธ์ 5 ทต.บึงยีโ่ถ จ.ปทุมธานี 
52 นางสาวเสาวลกัษณ์ พิศนุย ครู คศ. 2 อบจ.ขอนแกน จ่ .ขอนแกน ่  
53 นางสาวรุงนภา สาํราญวงศ์่  นกัวิชาการศึกษา 5 อบต.ศรีษะกระบือ จ.นครนายก 
54 นายเชาวฤทธิ สกลุฮูฮา์  ครู คศ. 1 อบจ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
55 นางสุธินนัท ์สงวนสัตย ์ นกัวิชาการศึกษา 5 ทต.บึงยีโ่ถ จ.ปทุมธานี 
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56 นางสาวโสมฉตัร เท่ียงธรรม ครู อบจ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
57 นางสาวพิศมยั บุญประพาน นกัวิชาการศึกษา ทต.เข่ืองใน จ. อุบลราชธานี 
58 นายรอสาลี เลาะดีเยาะ บุคลากร 5 อบต.พระอาจารย ์จ.นครนายก 
59 นางสาวชมามาศ อินทรกระโทก ครู อบจ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
60 นายกาพล แจง้เหตุผลํ  เจา้พนกังานธุรการ 2 ทต.บางเตย จ.ปทุมธานี 
61 นางจุไรรัตน์ ปรากฏมาก ครู อบจ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
62 นางบุษญา ทบัทอง นกัวิชาการศึกษา 4 อบต.เกาะตาเลียง จ.สุโขทยั 
63 นางปิยรัตน์ ปานพิมพ ์ ครู คศ.1 อบจ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
64 นางสาวณฐัมน แซแต้่  ครู คศ.1 ทม.ปัตตานี จ.ปัตตานี 
65 นายพรชยั สุวรรณ ครูผูช้วย่  อบจ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
66 นายภาคภมิู มะลิวลัย ์ นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ สนง.สงเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ่

จงัหวดัสุพรรณบุรี 
67 นางสาวจินตศุ์ภา วรรณศรี นกับริหารงาน อบต.6 อบต.วงันาํเยน็ จ.สระแกว้ 
68 นางนิตยา แสงบุญเรืองกลุ ครูชาํนาญการ คศ.2 อบจ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
69 นางสาวนยันา สุนารักษ ์ นกัวิชาการศึกษา 5 ทต.บางเตย จ.ปทุมธานี 
70 นายบวร ไชยวรรณ สถาปนิก 5 ทต.พระสมุทรเจดีย ์จ.

สมุทรปราการ 
71 นายสมศกัดิ ปรากฏมาก์  ครู อบจ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
72 นางสาวสมลกัษณ์ เจริญรัมย ์ นกัวิชาการศึกษา 5 อบต.คลองเมือง จ.นครราชสีมา 
73 นายกองภุชงค ์บุญธนเมธี้  นกัวิชาการศึกษา 5 ทต.บางปู จ.สมุทรปราการ 
74 นางสาววริิยา เทวนุกลู วศิวกรสุขาภิบาล 4 ทม.ป่าตอง จ.ภูเกต็ 
75 นางสาวจิตรานนท ์สงพรหม เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทะเบียนและบตัร ทต.บา้นบึง จ.ชลบุรี 
76 นางสาวฐิสญา พนมผา บุคลากร 3 อบต.ศาลาลาํดวน จ.สระแกว้ 
77 นายวรวธุ ลนไพรี รองปลดัเทศบาล 6 ทต.สาํนกัทอ้น จ.ระยอง 
78 นางสาวเบญจมาศ สิทธิวไิล เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 4 ทต.ดอนขมิน จ.กาญจนบุรี 
79 นายสืบพงศ ์อภยัรัตน์ นกัวิชาการศึกษา 6 ทต.บางปู จ.สมุทรปราการ 
80 นายกฤตานน จิรวงศ ์ นกับริหารงานชาง ่ 7 อบต.หนองบอนแดง จ.ชลบุรี 
81 นายดวงเดน ศรีบุรี่  ปลดัเทศบาล 7 ทต.อินทขิล จ.เชียงใหม่ 
82 นางสาวพีรญา แพรศรี เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 5 ทต.แหลมฟ้าผา จ่ .สมุทรปราการ 
83 นายภาสกร มนัตะสูตร นกัวิชาการศึกษา 5 อบจ.พิจิตร จ.พิจิตร 
84 จาเอกพิสิทธิ นทัธี่ ์  ปลดั อบต.7 อบต.คาํบง จ.อุดรธานี 
85 นางสาวบงัอร สหสักนั นกัวิชาการศึกษา 4 อบต.โพธิตาก จ์ .หนองคาย 
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86 นางฐิติกาญจน์ คาํนึงคุณากร ศึกษานิเทศก คศ์ .2 ทน.หาดใหญ จ่ .สงขลา 
87 นายเกยรติชยั มวงวงษ์ี ่  ปลดัเทศบาล 6 ทต.รวมจิต จ่ .อุตรดิตถ ์
88 นางเสาวพรรณ ชูรังสฤษฎ์ิ นกับริหารงานสาธารณสุข 7 ทน.หาดใหญ จ่ .สงขลา 
89 นางปนดัดา วงศส์งคราม นกัวิชาการประชาสัมพนัธ์ 5 อบจ.นาน จ่ .นาน่  
90 นางสาวนิตยา วรรณรักษ ์ นกับริหารงานชาง ่ 6 อบต.ลาํใหม จ่ .ยะลา 
91 นายปิยบุตร อยคูง่  หวัหนา้กองชาง ่ 6 ทต.บางหลวง จ.ชยันาท 
92 นางสุณิสา จกัรชยั ครู คศ. 2 อบจ.ชยัภมิู จ.ชยัภมิู 
93 นางสาวณฐันรี ภทัราภรณ์ไพบูลย ์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทวัไป ่ 5 อบจ.จนัทบุรี จ.จนัทบุรี 
94 นายสุชาติ เชือเสนา ครู คศ.1 อบจ.ชยัภมิู จ.ชยัภมิู 
95 นางสาวประสิทธิ จิตรบรรจง ์  เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 5 อบต.ไผรอบ จ่ .พิจิตร 
96 นางสาวทิติยา กาลงัทรัพย์ํ  ครู คศ.1 อบจ.ชยัภมิู จ.ชยัภมิู 
97 นางอจัจิมา บริบูรณ์ นกัสงเสริมการปกครองทอ้งถินปฏิบติัการ่ ่  สนง.สงเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ่

จงัหวดัศรีสะเกษ 
98 นางสาวอาริเคลีย โอลิมเปียกมส์ั  เจา้พนกังานธุรการ 4  อบต.นิยมชยั จ.ลพบุรี 
99 นายณฑัฐภณ ฉิมอินทร์ รอง ปลดั อบต. 7 อบต.บางนาํจืด จ.สมุทรสาคร 
100 นางกาญจนา นาโดวงษ ์ นกัวิชาการศึกษา 5 อบต.ดอนดงั จ่ .ขอนแกน่ 
101 นายสถาพร โรจน์รัตนพล นกัสงเสริมการปกครองทอ้งถินชาํนาญการ่ ่  สนง.สงเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ่

จงัหวดัปราจีนบุรี 
102 นางสาวศศิประภา เครือหอม นกับริหารงานสาธารณสุข 6 อบต.มดแดง จ.สุพรรณบุรี 
103 นางสาววรีภสัรา แกวเกษ้  นายสัตวแพทย ์4 เมืองพทัยา จ.ชลบุรี 
104 นางกญัญา สิงหวโิรจน์ นกับริหารงานคลงั 6 อบต.กสุุมาลย ์จ.สกลนคร 
105 นางสาวธารทิพย ์จุลกะรัตน์ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 7 ทน.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 
106 นางสาวทรรศนีย ์รุกขไชยศิริกลุ หวัหนา้ฝ่ายการศึกษา 7 ทน.หาดใหญ จ่ .สงขลา 
107 นางสาวสโรชินี ช่ืนใจ นกัวิชาการประชาสัมพนัธ์ 5 ทต.เวยีงฝาง จ.เชียงใหม่ 
108 นางสาวหทยัสรชา ชมภู หวัหนา้สวนการคลงั ่ 5 อบต.หนองโดน จ.ชยัภมิู 
109 นางสาวสุพรรษา ออกสุข เภสัชกร 3 เมืองพทัยา จ.ชลบุรี 
110 นายทรงพร เยน็ยง่ิ วศิวกรโยธา 5 ทต.พระสมุทรเจดีย ์จ.

สมุทรปราการ 
111 นายศิริรัตน์ บาํรุงเสนา นกัสงเสริมการปกครองทอ้งถินชาํนาญการ่ ่  สน.มท. สถ. 
112 นางศิริภสัสร โยธะกา นกัวิชาการศึกษา 4 อบต.ดงพญา จ.นาน่  
113 นางสุภาพร พิมศร เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 4 อบต.ตมู จ.ศรีสะเกษ 
114 นางสาวสุชาดา แกวสุทธิ้  นกัทรัพยากรบุคคลปฏิบติัการ สนง.สงเสริม่ การปกครองทอ้งถิน่
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รายช่ือ ผ้สมคัรู รับการทดสอบภาษาองักฤษของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจําปี 2553 
ลาํดบัที่ 1 – 100 ทําการทดสอบวนัที่ 14 พฤษภาคม 2553 เวลา 12.45 น. – 16.00 น.  
ลาํดบัที่ 101 เป็นต้นไป ทดสอบวนัที่ 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 12.45 น. – 16.00 น. 

ที ่ ช่ือ - นามสกลุ ตาํแหน่ง สังกดั 

จงัหวดันครนายก 
115 นางสาวลภสัรดา รมร่ืน ่  นกับริหารงานทวัไป ่ 6 อบต.พิงพวย จ.ศรีสะเกษ 
116 นางสาวขวญัฉตัร นาวาเรือน บุคลากร 4  อบต.หนองงิว จ.เลย 
117 นางอุษา หาญปิยพนัธ์ุ ครู คศ.2 ทม.ปัตตานี จ.ปัตตานี 
118 นายณฐัพล เพชรฉกรรจ ์ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ สน.พส. สถ. 
119 นายภานุมาศ แกวตา้  นายชางโยธา ่ 4 อบต.ทุงคอก จ่ .สุพรรณบุรี 
120 นายปริทรรศน์ วรรณสิทธ์ิ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ สน.พส. สถ. 

 



 

 

ข้อควรทราบและข้อปฏิบัติสําหรับผ้เข้ารับการทดสอบวดัระดับความร้ภาษาองักฤษู ู  
 
1. สถานทีแ่ละเวลาการทดสอบ 

1.1 สถานท่ี สถาบนัการตางประเทศ ่ ( ถนนกรุงเกษม ) กระทรวงการตางประเทศ่  
    (สถานทีต่งั เลขที ่962 ถนนกรงเกษม เขตป้อมปราบฯ กรงเทพ ุ ุ 10100 ) 
1.2  เวลา ทดสอบขอ้เขียน เวลา 13.00 น. – 15.00 น. 
    ทดสอบการฟัง เวลา 15.10 น. – 16.00 น.  

เจา้หนา้ท่ีจะเรียกเขา้หอ้งสอบเวลา 12.45 น. เพื่อเตรียมความพร้อมกอนเริมทดสอบ เวลา ่ ่ 13.00 น.   

2. เคร่ืองเขียนทีใ่ช้ในการทดสอบ 

 ดินสอดํา 2B ยางลบดินสอ และปากกา 

3. ข้อปฏิบตัิในการทดสอบ 

3.1  กอนเขา้หอ้งสอบ่  

1)   ตรวจรายช่ือและหมายเลขท่ีนงัหนา้หอ้งสอบตามประกาศรายช่ือผูเ้ขา้รับการทดสอบ่  
   (กรณีท่ีไมมีรายช่ือ หรือพบขอ้ผดิพลาดโปรดติดตอเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทดสอบและฝึกอบรม่ ่  
   หอ้ง 201) และปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติักอนเขา้รับการทดสอบตามป้ายประกาศ่  

       2)  รอท่ีบริเวณหนา้หอ้งสอบกอนเวลาเขา้รับการทดสอบ เพื่อเจา้หนา้ท่ีจะเรียกเขา้หอ้งสอบ่  
       3)  เตรียมบัตรประจําตัวข้าราชการ / พนักงาน หรือบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ี 
   ตรวจสอบในหอ้งสอบ 
3.2  เม่ือเขา้หอ้งสอบแลว้ 
       1)  โปรดรักษาความสงบ 
       2)  นงัตามหมายเลขที่ปรากฏในรายช่ือหนา้หอ้งสอบ่  
       3)  หา้มเปิดขอ้สอบจนกวาจะไดรั้บอนุญาต่  
       4)  ใหเ้ขียนคาํตอบลงในกระดาษคาํตอบ (Answer Sheet ) เทานนั่  
              หา้มขีดเขียนหรือทาํเคร่ืองหมายใด ๆ บนตวัขอ้สอบ 
       5)  ภายใน 15 นาที ตงัแตเ่ ริมสอบ หา้มออกจากหอ้งสอบ เวน้แตเจา้หนา้ท่ีจะอนุญาต่ ่  
       6)  ผูท่ี้มาภายหลงัการทดสอบดาํเนินไปแลว้ 30 นาที ใหอ้ยใูนดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ี่  
  7)  เม่ือเจา้หนา้ท่ีประกาศหมดเวลาใหย้ติุการทาํขอ้สอบ พร้อมทงัเกบกระดาษ็  
    คาํตอบไวใ้นตวัขอ้สอบ และวางไวบ้นโตะ๊ตามเดิม และออกจากหอ้งสอบทนัที 
       8) รอหนา้หอ้งสอบ เพื่อเขา้รับการทดสอบการฟัง ตามหอ้งและเวลาที่กาหนด ํ   

/หนา้ 2 ..... 
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4.  ข้อปฏิบตัิอืน่ ๆ  

 4.1 การแตงกาย โปรดแตงกายสุภาพ่ ่  
4.2 หอ้งสอบเป็นหอ้งปรับอากาศท่ีมีอุณหภูมิคอนขา้งเยน็ สาํหรับผูท่ี้ไมสามารถนงัในหอ้งท่ีมี่ ่ ่
อากาศเยน็ไดเ้ป็นเวลานาน อนุญาตใหน้าํเสือกนหนาวเขา้มาในหอ้งสอบได ้ั  

5.  ข้อห้าม 

 5.1  ห้าม นาํยานพาหนะทุกประเภทเขา้ไปจอดในบริเวณสาํนกังาน และควรหลีกเล่ียงการนาํ
รถยนตส์วนตวัมาดว้ย เน่ืองจากมีท่ีจอดรถจาํกด่ ั  

 5.2  ห้าม นาํสิงของตอไปนีเขา้หอ้งสอบ่ ่  
         1) เอกสาร หนงัสือ เศษกระดาษ กระเป๋าเอกสาร และกระเป๋าถือ  
    (ยกเวน้กระเป๋าใสสตางค์่ ) 

2) เคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิด เคร่ืองคาํนวณ และเคร่ืองบนัทึกเสียง 
 
         กรณีท่ีนาํสิงของตามขอ้ ่ 1) – 2) มา ขอใหน้าํไปฝากไวท่ี้หอ้ง 201 กอนเขา้หอ้งสอบโดยติดบตัร่
ฝากของท่ีเตรียมไวใ้หห้นา้หอ้ง 201  

 
 

 

  

 
 
                                                             
                       
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

วดัมกฏกษัตริย์ุ  

สะพานพระราม 8 

สะพานพระปิ่นเกล้า 

ถนนสามเสน > 

ถนนจรัลสนิทวงศ์ > 

สนามหลวง > 

      ถนนกรงเกษมุ  

หอสมดแห่งชาติ ุ > 

ถนนราชวถิ ี
 

ม.ธรรมศาสตร์  

< กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

^ ม. ราชภัฏสวนดสิตุ  
 

 พระบรมรปทรงม้าู  

รพ.ศิริราช 

< ครสภาุ ุ  
 

สถาบันการต่างประเทศ 

ถนนราชวถิ ี

แผนที ่แสดงตาํแหน่งทีต่ังของ สถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 
 

แ ม นํ่ ้ า เ จ ้า พ ร ะ ย า 
< ถนนราชดาํเนินนอก 

ถนนราชดาํเนินกลาง ถนนหลานหลวง 

เทเวศวร์ 

อนสาวรีย์ประชาธิปไตยุ  

ถนนศรีอยธยาุ  
วดัเบญจมบพติร 

ถนนประชาธิปก > 

สะพานกรงธนุ  

สหประชาชาติ 

สี่แยกสะพานขาว 

   สนามม้านางเลงิ 

ตลาดมหานาค 
< โรงหนังแอมบาสเดอร์ 

รพ.มชิชั่น 

วดัโสมนัส 

< กระทรวงศึกษาธิการ 

สนง.สถติแิห่งชาต ิ และ 

 

23,72 72 

72 
53 

53 

53 
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23 

23 
12 

12 

12 12 

12 

12 
12 

12 

* รถเมล์สายหลกัทีผ่่าน : 53  

ตลาดโบ๊เบ๊ > 
8, 44 

แยกการเรือน 
 

8, 44 

ถนนราชสีมา > 

53 

53 

53 

53 

53 
53 

53 

วชิรพยาบาล 
 

วดัราชนัดดา 
 

ศาลฎกีา 

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

ไปอนสาวรีย์ชัยฯุ  
 

ป้อมมหากาฬ 
 

2 2 

2 
2 

2 

511 

511 
511 

511 

511 

511 

511 

 
สนง.คกก.พฒันาการเศรษฐกจิ ฯ > 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 
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วดัราชผา 
ตกิาราม 

ร.พ. วชริ 
พยาบาล 

สมาคม
หนงัสอพมิพ์ื  
แหง่ประเทศ 
ไทยฯ 

ถนนอูท่องนอก

สะพานกรงุธน 

ม.ราชภฏัสวน
สุนนัทา 

ม.ราชภฏัสวนดสุติ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

รร.เซนตค์าเบรยีล 

หอสมดุแหง่ชาติ
สเสาเทเวศร ์ี่

สโมสรทหารบก

แผนที ่กรมสงเสรมิการปกครองทอ้งถิน่่  กระทรวงมหาดไทย 

ลานพระบรมรปู 
ทรงมา้ 

เขาดนิ 

- ถนนศรอียธุยา -  

พระทีน่ ัง่อนนัต
สมาคม 

รร.ราชวนิติ

- ถนนราชวถิ ี-                                      ไปอนสุาวรยีช์ยสมรภมู ิั -

- ถนนสโุขทยั -

ตลาดเทเวศร์
สถาบนั
เทคโนโลยรีาช
มงคล 

สานกังานทรพัยส์นํ ิ
สวนพระมหากษตัรยิ ์่  

ครุสุภา

สวนอมัพร

วดัเบญจมบพติร

กระทรวงศกษาธกิารึ
ทาํเนยีบ
รฐับาล 

กองบญัชาการตาํรวจ
นครบาล 

 ถนนพษิณุโลก -  

รฐัสภา 



 
 
 
  แผนทตีงัสถานทสีอบ  ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ    ถนนกรงเกษมุ  

 



สายรถเมล์ทีผ่่านสถานทีส่อบ 
 
1. เส้นทางหลกั ผ่านหน้าสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ  
สาย 53  - วดัโสมนสั - ตลาดเทเวศร์ – ถนนพระอาทิตย ์– ม.ธรรมศาสตร์ - ร.ร.สายปัญญา - วงเวยีน 22 กรกฎา – 
หลงัสถานีรถไฟหวัลาํโพง – วดัไตรมิตร – เยาวราช -  พระบรมราชานุสาวรียส์มเดจ็พระพทุธยอดฟ้าฯ ผาน่  – 
ปากคลองตลาด – ม.ธรรมศาสตร์ -  ถนนพระอาทิตย ์-  ถนนกรุงเกษม -  สุดเสน้ทางท่ีเทเวศร์ -  ออกจากเทเวศร์ 
– สาํนกังานองคก์ารสหประชาชาติ - วดัโสมนสัวรวิหาร – สถาบนัการตางประเทศเทวะวงศว์โรปการ่  –  แยก
สะพานขาว - กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์่  – ตลาดโบเ๊บ ๊– โรงเรียนวดัมหาธาตุ  
 
2. การต่อรถจากสถานีขนส่งทางบก และจดเปลีย่นรถทีสํ่าคญัุ  

2.1 อนุสาวรียชยัสมรภูมิ 
      - สาย 12 จากอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ (ฝัง รพ่ .ราชวิถี) – ถนนราชวิถี – ถนนราชสีมา – คุรุสภา – เปล่ียนรถเป็น
สาย 53 บริเวณ ถนนกรุงเกษม - สาํนกังานองคก์ารสหประชาชาติ - วดัโสมนสัวรวหิาร สถาบนัการตางประเทศ่
เทวะวงศว์โรปการ 
      - สาย 8, สาย 44 จากอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ (ฝัง รพ่ .ราชวิถี) – ถนนราชวิถี – แยกตึกชยั – ถนนพระรามท่ี 6 – 
ถนนศรีอยธุยา – กรมทางหลวง – รพ.มิชชนั ่ – ตลาดมหานาค - แยกสะพานขาว – ถนนหลานหลวง - ลงบริเวณ
ตรงขา้มสาํนกังานสถิติแหงชาติ่  (และสามารถผานประตูทางเขา้สาํนกังานสถิติแหงชาติสูสถาบนัการตางประเทศ่ ่ ่ ่
ฯ ได)้ 

2. 2 สถานีขนสงสายตะวนัออก่  (เอกมยั) 
       - สาย 23 (สายนี ผานเอกมยั มีจุดเริมตน้และปลายทางขากลบัท่ีเทเวศร์่ ่ ) – สุขมุวิท 63 – ถนนเพชรบุรี – 
ประตูนาํ- พนัธุ์ทิพยพ์ลาซา ่ - แยกยมราช – ถนนพิษณุโลก – เทเวศร์ - เปล่ียนรถเป็นสาย 53 บริเวณ ถนนกรุง
เกษม - สาํนกังานองคก์ารสหประชาชาติ - วดัโสมนสัวรวิหาร – สถาบนัการตางประเทศเทวะวงศว์โรปการ่  
       - สาย 72 (สายนี ผานเอกมยั มีจุดเ่ ริมตน้และปลายทางขากลบัท่ีตลาดเทเวศร์่ ) – สุขมุวิท 63 – ถนนเพชรบุรี – 
ประตูนาํ- ถนนราชปรารภ – ถนนศรีอยธุยา – ถนนสามเสน – เทเวศร์ - เปล่ียนรถเป็นสาย 53 บริเวณ ถนนกรุง
เกษม- สาํนกังานองคก์ารสหประชาชาติ - วดัโสมนสัวรวหิาร - สถาบนัการตางประเทศ่ เทวะวงศว์โรปการ  

2.3 สถานีขนสงสายใต้่   
      ทานสามารถโดยสารรถเมลทุ์กสาย่ ท่ีผาน ถนนราชวถีิและม่ . ราชภฏัสวนดุสิต ลงบริเวณ ม. ราชภฏัสวนดุสิต 
- เปล่ียนรถเป็นสาย 12 หรือ 56 บริเวณแยกการเรือน – ถนนราชสีมา – คุรุสภา - เปล่ียนรถเป็นสาย 53 บริเวณ
ถนนกรุงเกษม- สาํนกังานองคก์ารสหประชาชาติ - วดัโสมนสัวรวิหาร - สถาบนัการตางประเทศเทวะวงศว์โร่
ปการ  
 3. รถเมลส์ายอ่ืน ๆ ท่ีผานหนา้สาํนกังานสถิติแหงชาติ   และสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐ่ ่ กจและิ
สงัคมแหงชาติ ่ (ท่ีตงั อยูบ่ริเวณเดียวกบ สถาบนัการตางประเทศเทวะวงศว์โรปการั ่ ) 
สาย 2 สาย 59 สาย 80 สาย183 สาย ปอ. 44 สาย ปอ. 59 สาย ปอ. 60  สาย ปอ. 79 สาย ปอ. 511 
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