
หนนา 1 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนกกรเงงนและบวญชทปฏงบวตงงกน (101)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1210100001 - 1210100180 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

1 (14301)เรรยนรวมและ
อกานวยการ(
อาคาร14)

3

1210100181 - 1210100280 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

2 (14501)เรรยนรวมและ
อกานวยการ(
อาคาร14)

5

1210100281 - 1210100360 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

3 (14502)เรรยนรวมและ
อกานวยการ(
อาคาร14)

5

1210100361 - 1210100510 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

4 (14503)เรรยนรวมและ
อกานวยการ(
อาคาร14)

5

1210100511 - 1210100610 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

5 (14601)เรรยนรวมและ
อกานวยการ(
อาคาร14)

6

1210100611 - 1210100690 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

6 (14602)เรรยนรวมและ
อกานวยการ(
อาคาร14)

6

1210100691 - 1210100790 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

7 (14603)เรรยนรวมและ
อกานวยการ(
อาคาร14)

6

1210100791 - 1210100870 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

8 (14604)เรรยนรวมและ
อกานวยการ(
อาคาร14)

6

1210100871 - 1210100970 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

9 (14701)เรรยนรวมและ
อกานวยการ(
อาคาร14)

7

1210100971 - 1210101050 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

10 (14702)เรรยนรวมและ
อกานวยการ(
อาคาร14)

7



หนนา 2 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนกกรเงงนและบวญชทปฏงบวตงงกน (101)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)
1210101051 - 1210101150 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ

กกาแพงเพชร

11 (14703)เรรยนรวมและ
อกานวยการ(
อาคาร14)

7

1210101151 - 1210101230 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

12 (14704)เรรยนรวมและ
อกานวยการ(
อาคาร14)

7

1210101231 - 1210101272 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

13 (12102)เรรยนรวม (
อาคาร 12)

1

1210101273 - 1210101402 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

14 (12201)เรรยนรวม (
อาคาร 12)

2

1210101403 - 1210101444 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

15 (12203)เรรยนรวม (
อาคาร 12)

2

1210101445 - 1210101504 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

16 (12204)เรรยนรวม (
อาคาร 12)

2

1210101505 - 1210101564 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

17 (12205)เรรยนรวม (
อาคาร 12)

2

1210101565 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

18 (12301)เรรยนรวม (
อาคาร 12)

3

1210101566 - 1210101567 พวษณณโลก มหาววทยาลลยราชภลฏพวบบล
สงคราม  (สสวนทะเลแกนว)

1 (conferenceroom 1 (คน
พวการ))

คณะ
มนณษยศาสตรร

และสลงคมศาสตรร

1



หนนา 3 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนจวดเกกบรกยไดรปฏงบวตงงกน (102)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1210200001 - 1210200129 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

18 (12301)เรรยนรวม (
อาคาร 12)

3

1210200130 - 1210200171 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

19 (12303)เรรยนรวม (
อาคาร 12)

3

1210200172 - 1210200231 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

20 (12304)เรรยนรวม (
อาคาร 12)

3

1210200232 - 1210200291 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

21 (12305)เรรยนรวม (
อาคาร 12)

3

1210200292 - 1210200421 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

22 (12401)เรรยนรวม (
อาคาร 12)

4

1210200422 - 1210200481 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

23 (12404)เรรยนรวม (
อาคาร 12)

4

1210200482 - 1210200541 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

24 (12405)เรรยนรวม (
อาคาร 12)

4

1210200542 - 1210200671 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

25 (12501)เรรยนรวม (
อาคาร 12)

5

1210200672 - 1210200851 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

26 (ประชณม คณรณรสมสลก 1)คณะครณศาสตรร 3

1210200852 - 1210200893 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

27 (46409)คณะครณศาสตรร 4

1210200894 - 1210200935 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

28 (46410)คณะครณศาสตรร 4

1210200936 - 1210200977 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

29 (46411)คณะครณศาสตรร 4

1210200978 - 1210201011 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

30 (46412)คณะครณศาสตรร 4

1210201012 พวษณณโลก มหาววทยาลลยราชภลฏพวบบล
สงคราม  (สสวนทะเลแกนว)

1 (conferenceroom 1 (คน
พวการ))

คณะ
มนณษยศาสตรร

และสลงคมศาสตรร

1



หนนา 4 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนพวสดดปฏงบวตงงกน (103)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1210300001 - 1210300008 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

30 (46412)คณะครณศาสตรร 4

1210300009 - 1210300050 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

31 (46413)คณะครณศาสตรร 4

1210300051 - 1210300092 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

32 (46504)คณะครณศาสตรร 5

1210300093 - 1210300134 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

33 (46505)คณะครณศาสตรร 5

1210300135 - 1210300244 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

34 (46506)คณะครณศาสตรร 5

1210300245 - 1210300286 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

35 (46603)คณะครณศาสตรร 6

1210300287 - 1210300328 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

36 (46604)คณะครณศาสตรร 6

1210300329 - 1210300370 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

37 (46605)คณะครณศาสตรร 6

1210300371 - 1210300450 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

38 (ประชณมพวกณล)คณะ
มนณษยศาสตรร

และสลงคมศาสตรร

1

1210300451 - 1210300492 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

39 (38402)คณะ
มนณษยศาสตรร

และสลงคมศาสตรร

4

1210300493 - 1210300540 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

40 (38501)คณะ
มนณษยศาสตรร

และสลงคมศาสตรร

5

1210300541 - 1210300588 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

41 (38502)คณะ
มนณษยศาสตรร

และสลงคมศาสตรร

5



หนนา 5 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนพวสดดปฏงบวตงงกน (103)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)
1210300589 - 1210300630 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ

กกาแพงเพชร

42 (38503)คณะ
มนณษยศาสตรร

และสลงคมศาสตรร

5

1210300631 - 1210300672 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

43 (38504)คณะ
มนณษยศาสตรร

และสลงคมศาสตรร

5

1210300673 - 1210300732 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

44 (38505)คณะ
มนณษยศาสตรร

และสลงคมศาสตรร

5

1210300733 - 1210300774 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

45 (38601)คณะ
มนณษยศาสตรร

และสลงคมศาสตรร

6

1210300775 - 1210300816 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

46 (38602)คณะ
มนณษยศาสตรร

และสลงคมศาสตรร

6

1210300817 - 1210300858 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

47 (38603)คณะ
มนณษยศาสตรร

และสลงคมศาสตรร

6

1210300859 - 1210300894 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

48 (อลจฉรวยะ)คณะ
มนณษยศาสตรร

และสลงคมศาสตรร

6

1210300895 - 1210300936 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

49 (38605)คณะ
มนณษยศาสตรร

และสลงคมศาสตรร

6

1210300937 - 1210300990 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

50 (38606)คณะ
มนณษยศาสตรร

และสลงคมศาสตรร

6

1210300991 - 1210301090 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

51 (กาซะลอง)ทรปปงกรรลศมรโชตว 2

1210301091 - 1210301207 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

52 (ทองกวาว)ทรปปงกรรลศมรโชตว 2



หนนา 6 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนพวสดดปฏงบวตงงกน (103)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1210301208 - 1210301285 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

53 (ลรลาวดร 1)ทรปปงกรรลศมรโชตว 2

1210301286 - 1210301363 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

54 (ลรลาวดร 2)ทรปปงกรรลศมรโชตว 2

1210301364 - 1210301441 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

55 (ลรลาวดร 3)ทรปปงกรรลศมรโชตว 2

1210301442 - 1210301521 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

56 (ลรลาวดร 4)ทรปปงกรรลศมรโชตว 2

1210301522 - 1210301573 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

57 (ลรลาวดร 5)ทรปปงกรรลศมรโชตว 2

1210301574 - 1210301653 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

58 (ราชพฤกษร 1)ทรปปงกรรลศมรโชตว 3

1210301654 - 1210301733 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

59 (ราชพฤกษร 2)ทรปปงกรรลศมรโชตว 3

1210301734 - 1210301813 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

60 (ราชพฤกษร 3)ทรปปงกรรลศมรโชตว 3

1210301814 - 1210301893 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

61 (ราชพฤกษร 4)ทรปปงกรรลศมรโชตว 3

1210301894 - 1210301973 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

62 (ราชพฤกษร 5)ทรปปงกรรลศมรโชตว 3

1210301974 - 1210302053 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

63 (ราชพฤกษร 6)ทรปปงกรรลศมรโชตว 3

1210302054 - 1210302133 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

64 (ราชพฤกษร 7)ทรปปงกรรลศมรโชตว 3

1210302134 - 1210302213 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

65 (ราชพฤกษร 8)ทรปปงกรรลศมรโชตว 3

1210302214 - 1210302293 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

66 (ราชพฤกษร 9)ทรปปงกรรลศมรโชตว 3

1210302294 - 1210302373 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

67 (ราชพฤกษร 10)ทรปปงกรรลศมรโชตว 3



หนนา 7 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนพวสดดปฏงบวตงงกน (103)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1210302374 - 1210302433 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

68 (ประชณม ชลชน 2)เรรยนเอนก
ประสงคร (SAC)

2

1210302434 - 1210302469 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

69 (47305)เรรยนเอนก
ประสงคร (SAC)

3

1210302470 - 1210302505 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

70 (47306)เรรยนเอนก
ประสงคร (SAC)

3

1210302506 - 1210302541 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

71 (47307)เรรยนเอนก
ประสงคร (SAC)

3

1210302542 - 1210302577 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

72 (47308)เรรยนเอนก
ประสงคร (SAC)

3

1210302578 - 1210302613 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

73 (47309)เรรยนเอนก
ประสงคร (SAC)

3

1210302614 - 1210302649 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

74 (47310)เรรยนเอนก
ประสงคร (SAC)

3

1210302650 - 1210302685 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

75 (47311)เรรยนเอนก
ประสงคร (SAC)

3

1210302686 - 1210302721 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

76 (47312)เรรยนเอนก
ประสงคร (SAC)

3

1210302722 - 1210302877 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

77 (ประชณมสณพรรณวกา)เรรยนเอนก
ประสงคร (SAC)

3

1210302878 - 1210302977 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

78 (ภลตตาคาร)คณะววทยาการ
จลดการ

1

1210302978 - 1210303103 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

79 (ประชณม 1)คณะววทยาการ
จลดการ

1

1210303104 - 1210303145 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

80 (11202)คณะววทยาการ
จลดการ

2

1210303146 - 1210303187 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

81 (11203)คณะววทยาการ
จลดการ

2

1210303188 - 1210303229 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

82 (11204)คณะววทยาการ
จลดการ

2



หนนา 8 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนพวสดดปฏงบวตงงกน (103)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1210303230 - 1210303313 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

83 (11301)คณะววทยาการ
จลดการ

3

1210303314 - 1210303355 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

84 (11302)คณะววทยาการ
จลดการ

3

1210303356 - 1210303397 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

85 (11303)คณะววทยาการ
จลดการ

3

1210303398 - 1210303481 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

86 (11401)คณะววทยาการ
จลดการ

4

1210303482 - 1210303494 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

87 (11402)คณะววทยาการ
จลดการ

4

1210303495 - 1210303496 พวษณณโลก มหาววทยาลลยราชภลฏพวบบล
สงคราม  (สสวนทะเลแกนว)

1 (conferenceroom 1 (คน
พวการ))

คณะ
มนณษยศาสตรร

และสลงคมศาสตรร

1



หนนา 9 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนทะเบทยนปฏงบวตงงกน (104)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1210400001 - 1210400029 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

87 (11402)คณะววทยาการ
จลดการ

4

1210400030 - 1210400071 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

88 (11403)คณะววทยาการ
จลดการ

4

1210400072 - 1210400094 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

89 (11404)คณะววทยาการ
จลดการ

4

1210400095 - 1210400096 พวษณณโลก มหาววทยาลลยราชภลฏพวบบล
สงคราม  (สสวนทะเลแกนว)

1 (conferenceroom 1 (คน
พวการ))

คณะ
มนณษยศาสตรร

และสลงคมศาสตรร

1



หนนา 10 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนธดรกกรปฏงบวตงงกน (105)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1210500001 - 1210500019 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

89 (11404)คณะววทยาการ
จลดการ

4

1210500020 - 1210500061 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

90 (11405)คณะววทยาการ
จลดการ

4

1210500062 - 1210500181 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

91 (11603)คณะววทยาการ
จลดการ

6

1210500182 - 1210500265 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

92 (11701)คณะววทยาการ
จลดการ

7

1210500266 - 1210500307 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

93 (11801)คณะววทยาการ
จลดการ

8

1210500308 - 1210500517 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

94 (11802)คณะววทยาการ
จลดการ

8

1210500518 - 1210500559 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

95 (2104)เรรยน 2 1

1210500560 - 1210500636 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

96 (คณรณรสมสลก 1)เรรยน 2 1

1210500637 - 1210500672 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

97 (คณรณรสมสลก 2)เรรยน 2 1

1210500673 - 1210500702 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

98 (2106)เรรยน 2 1

1210500703 - 1210500762 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

99 (2204)เรรยน 2 2

1210500763 - 1210500804 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

100 (2209)เรรยน 2 2

1210500805 - 1210500846 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

101 (2301)เรรยน 2 2

1210500847 - 1210500888 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

102 (2307)เรรยน 2 2

1210500889 - 1210500930 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

103 (2308)เรรยน 2 3



หนนา 11 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนธดรกกรปฏงบวตงงกน (105)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1210500931 - 1210500972 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

104 (2 Com 3)เรรยน 2 3

1210500973 - 1210501014 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

105 (3105)เรรยน 3 1

1210501015 - 1210501056 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

106 (3106)เรรยน 3 1

1210501057 - 1210501098 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

107 (3107)เรรยน 3 1

1210501099 - 1210501140 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

108 (3109)เรรยน 3 1

1210501141 - 1210501182 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

109 (3207)เรรยน 3 2

1210501183 - 1210501224 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

110 (3208)เรรยน 3 2

1210501225 - 1210501266 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

111 (3209)เรรยน 3 2

1210501267 - 1210501326 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

112 (เพชรนชกาเอก)นชกาเพชร 2

1210501327 - 1210501386 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

113 (เพชรนชกาหนนนง)นชกาเพชร 2

1210501387 - 1210501466 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

114 (หอศวลปะดณรวยนาฏ)ภบมวภาค 1

1210501467 - 1210501526 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

115 (48158)คณะววทยา
ศาสตรรและ
เทคโนโลยร

1

1210501527 - 1210501656 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

116 (48223)คณะววทยา
ศาสตรรและ
เทคโนโลยร

2



หนนา 12 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนธดรกกรปฏงบวตงงกน (105)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)
1210501657 - 1210501692 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ

กกาแพงเพชร

117 (48320)คณะววทยา
ศาสตรรและ
เทคโนโลยร

3

1210501693 - 1210501728 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

118 (48324)คณะววทยา
ศาสตรรและ
เทคโนโลยร

3

1210501729 - 1210501764 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

119 (48325)คณะววทยา
ศาสตรรและ
เทคโนโลยร

3

1210501765 - 1210501800 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

120 (48326)คณะววทยา
ศาสตรรและ
เทคโนโลยร

3

1210501801 - 1210501836 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

121 (48327)คณะววทยา
ศาสตรรและ
เทคโนโลยร

3

1210501837 - 1210501872 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

122 (48328)คณะววทยา
ศาสตรรและ
เทคโนโลยร

3

1210501873 - 1210501932 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

123 (48433)คณะววทยา
ศาสตรรและ
เทคโนโลยร

4

1210501933 - 1210501992 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

124 (48434)คณะววทยา
ศาสตรรและ
เทคโนโลยร

4

1210501993 - 1210502028 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

125 (48435)คณะววทยา
ศาสตรรและ
เทคโนโลยร

4

1210502029 - 1210502064 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

126 (48436)คณะววทยา
ศาสตรรและ
เทคโนโลยร

4



หนนา 13 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนธดรกกรปฏงบวตงงกน (105)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)
1210502065 - 1210502144 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ

กกาแพงเพชร

127 (18203)เทคโนโลยร
อณตสาหกรรม

2

1210502145 - 1210502200 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

128 (18504)เทคโนโลยร
อณตสาหกรรม

5

1210502201 - 1210502280 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

129 (ประชณม 1)หอประชณมรลตน
อาภา

1

1210502281 - 1210502360 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

130 (ประชณม 2)หอประชณมรลตน
อาภา

1

1210502361 - 1210502440 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

131 (ประชณม 3)หอประชณมรลตน
อาภา

1

1210502441 - 1210502520 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

132 (ประชณม 4)หอประชณมรลตน
อาภา

1

1210502521 - 1210502600 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

133 (ประชณม 5)หอประชณมรลตน
อาภา

1

1210502601 - 1210502636 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

134 (22102)โลจวสตวกสร 1

1210502637 - 1210502672 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

135 (22103)โลจวสตวกสร 1

1210502673 - 1210502872 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

136 (22201)โลจวสตวกสร 2

1210502873 - 1210502908 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

137 (22202)โลจวสตวกสร 2

1210502909 - 1210502963 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

138 (การศนกษาพวเศษ 1)การศนกษาพวเศษ 
1

2

1210502964 - 1210503063 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

139 (การศนกษาพวเศษ 2)การศนกษาพวเศษ 
2

3

1210503064 - 1210503118 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

140 (การศนกษาพวเศษ 3)การศนกษาพวเศษ 
3

3

1210503119 - 1210503154 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

141 (ประชณม ชลชน 1)17 คณะววทยา
ศาสตรร (เกสา)

1



หนนา 14 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนธดรกกรปฏงบวตงงกน (105)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1210503155 - 1210503434 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

142 (ประชณม ชลชน 2)17 คณะววทยา
ศาสตรร (เกสา)

2

1210503435 - 1210503474 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

143 (4102)4 คณะพยาบาล
ศาสตรร

1

1210503475 - 1210503554 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

144 (4301)4 คณะพยาบาล
ศาสตรร

3

1210503555 - 1210503594 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

145 (4302)4 คณะพยาบาล
ศาสตรร

3

1210503595 - 1210503634 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

146 (4303)4 คณะพยาบาล
ศาสตรร

3

1210503635 - 1210503670 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

147 (25401 (ศบนยรภาษาชลชน 
4/1))

 25 ศบนยรภาษา
และคอมพววเตอรร

4

1210503671 - 1210503706 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

148 (25701 (ศบนยรภาษาชลชน 
7/1))

 25 ศบนยรภาษา
และคอมพววเตอรร

7

1210503707 - 1210503742 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

149 (25702 (ศบนยรภาษาชลชน 
7/2))

 25 ศบนยรภาษา
และคอมพววเตอรร

7

1210503743 - 1210503854 กกาแพงเพชร มหาววทยาลลยราชภลฏ
กกาแพงเพชร

150 (25801 (ศบนยรภาษาชลชน 
8))

 25 ศบนยรภาษา
และคอมพววเตอรร

8

1210503855 - 1210503890 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

1 (ม.2/1 (324))3 2

1210503891 - 1210503926 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

2 (ม.2/2 (323))3 2

1210503927 - 1210503962 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

3 (ม.2/3 (322))3 2

1210503963 - 1210503998 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

4 (ม.2/4 (321))3 2

1210503999 - 1210504034 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

5 (ม.2/5 (334))3 3

1210504035 - 1210504070 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

6 (ม.2/6 (333))3 3



หนนา 15 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนธดรกกรปฏงบวตงงกน (105)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1210504071 - 1210504106 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

7 (ม.3/1 (332))3 3

1210504107 - 1210504142 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

8 (ม.3/2 (331))3 3

1210504143 - 1210504178 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

9 (ม.3/3 (344))3 4

1210504179 - 1210504214 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

10 (ม.3/4 (343))3 4

1210504215 - 1210504250 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

11 (ม.3/5 (342))3 4

1210504251 - 1210504286 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

12 (ม.3/6 (341))3 4

1210504287 - 1210504322 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

13 (ศาสนา-ประวลตวศาสตรร 
(422))

4 2

1210504323 - 1210504358 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

14 (นวตวศาสตรร- รลฐศาสตรร 
(423))

4 2

1210504359 - 1210504394 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

15 (สลงคม (424))4 2

1210504395 - 1210504430 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

16 (ภาษาจรน (731))7 3

1210504431 - 1210504466 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

17 (ภาษาอลงกฤษ2 (732))7 3

1210504467 - 1210504502 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

18 (ภาษาอลงกฤษ1 (733))7 3

1210504503 - 1210504538 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

19 (คณวตศาสตรร (741))7 4

1210504539 - 1210504574 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

20 (คณวตศาสตรร (742))7 4

1210504575 - 1210504610 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

21 (ภาษาไทย2 (743))7 4



หนนา 16 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนธดรกกรปฏงบวตงงกน (105)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1210504611 - 1210504646 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

22 (ภาษาไทย1 (744))7 4

1210504647 - 1210504682 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

23 (ม.1/1 (943))9 4

1210504683 - 1210504718 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

24 (ม.1/2 (942))9 4

1210504719 - 1210504754 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

25 (ม.1/3 (941))9 4

1210504755 - 1210504790 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

26 (ม.1/4 (933))9 3

1210504791 - 1210504826 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

27 (ม.1/5 (932))9 3

1210504827 - 1210504862 สณโขทลย รร.มลธยมศนกษาเทศบาลเมมอง
สวรรคโลก

28 (ม.1/6 (931))9 3

1210504863 - 1210504892 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

1 (3201)3 2

1210504893 - 1210504922 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

2 (3202)3 2

1210504923 - 1210504952 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

3 (3203)3 2

1210504953 - 1210504982 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

4 (3301)3 3

1210504983 - 1210505012 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

5 (3302)3 3

1210505013 - 1210505042 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

6 (3303)3 3

1210505043 - 1210505072 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

7 (3401)3 4

1210505073 - 1210505102 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

8 (3402)3 4



หนนา 17 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนธดรกกรปฏงบวตงงกน (105)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1210505103 - 1210505132 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

9 (3403)3 4

1210505133 - 1210505162 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

10 (4201)4 2

1210505163 - 1210505192 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

11 (4202)4 2

1210505193 - 1210505222 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

12 (4203)4 2

1210505223 - 1210505252 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

13 (4301)4 3

1210505253 - 1210505282 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

14 (4302)4 3

1210505283 - 1210505312 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

15 (4303)4 3

1210505313 - 1210505342 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

16 (4401)4 4

1210505343 - 1210505372 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

17 (4402)4 4

1210505373 - 1210505402 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

18 (4403)4 4

1210505403 - 1210505432 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

19 (5201)5 2

1210505433 - 1210505462 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

20 (5202)5 2

1210505463 - 1210505492 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

21 (5203)5 2

1210505493 - 1210505522 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

22 (5301)5 3

1210505523 - 1210505552 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

23 (5302)5 3



หนนา 18 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนธดรกกรปฏงบวตงงกน (105)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1210505553 - 1210505582 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

24 (5303)5 3

1210505583 - 1210505612 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

25 (5401)5 4

1210505613 - 1210505642 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

26 (5402)5 4

1210505643 - 1210505672 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

27 (5403)5 4

1210505673 - 1210505702 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

28 (8202)8 2

1210505703 - 1210505732 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

29 (8203)8 2

1210505733 - 1210505762 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

30 (8204)8 2

1210505763 - 1210505792 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

31 (8302)8 3

1210505793 - 1210505822 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

32 (8303)8 3

1210505823 - 1210505852 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

33 (8304)8 3

1210505853 - 1210505882 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

34 (8402)8 4

1210505883 - 1210505892 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

35 (8403)8 4

1210505893 - 1210505905 พวษณณโลก มหาววทยาลลยราชภลฏพวบบล
สงคราม  (สสวนทะเลแกนว)

1 (conferenceroom 1 (คน
พวการ))

คณะ
มนณษยศาสตรร

และสลงคมศาสตรร

1



หนนา 19 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนประชกสวมพวนธยปฏงบวตงงกน (106)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1210600001 - 1210600020 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

35 (8403)8 4

1210600021 - 1210600050 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

36 (8404)8 4

1210600051 - 1210600057 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

37 (6209)6 2

1210600058 พวษณณโลก มหาววทยาลลยราชภลฏพวบบล
สงคราม  (สสวนทะเลแกนว)

1 (conferenceroom 1 (คน
พวการ))

คณะ
มนณษยศาสตรร

และสลงคมศาสตรร

1



หนนา 20 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนปปองกวนและบรรเทกสกธกรณภวยปฏงบวตงงกน (107)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1210700001 - 1210700023 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

37 (6209)6 2

1210700024 - 1210700053 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

38 (6210)6 2

1210700054 - 1210700083 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

39 (6211)6 2

1210700084 - 1210700113 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

40 (6212)6 2

1210700114 - 1210700143 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

41 (6304)6 3

1210700144 - 1210700173 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

42 (6305)6 3

1210700174 - 1210700203 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

43 (6306)6 3

1210700204 - 1210700233 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

44 (6307)6 3

1210700234 - 1210700263 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

45 (6311)6 3

1210700264 - 1210700293 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

46 (6312)6 3

1210700294 - 1210700323 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

47 (6313)6 3

1210700324 - 1210700353 สณโขทลย รร.เทศบาลสวรรคโลกประชา
สรรคร

48 (6314)6 3

1210700354 - 1210700388 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 1 (311)ศรรอวนทราทวตยร 
(3)

1

1210700389 - 1210700423 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 2 (312)ศรรอวนทราทวตยร 
(3)

1

1210700424 - 1210700458 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 3 (313)ศรรอวนทราทวตยร 
(3)

1



หนนา 21 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนปปองกวนและบรรเทกสกธกรณภวยปฏงบวตงงกน (107)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1210700459 - 1210700493 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 4 (314)ศรรอวนทราทวตยร 
(3)

1

1210700494 - 1210700528 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 5 (322)ศรรอวนทราทวตยร 
(3)

2

1210700529 - 1210700563 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 6 (323)ศรรอวนทราทวตยร 
(3)

2

1210700564 - 1210700598 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 7 (332)ศรรอวนทราทวตยร 
(3)

3

1210700599 - 1210700633 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 8 (333)ศรรอวนทราทวตยร 
(3)

3

1210700634 - 1210700668 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 9 (334)ศรรอวนทราทวตยร 
(3)

3

1210700669 - 1210700703 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 10 (335)ศรรอวนทราทวตยร 
(3)

3

1210700704 - 1210700738 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 11 (511)รามคกาแหง (5) 1

1210700739 - 1210700773 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 12 (512)รามคกาแหง (5) 1

1210700774 - 1210700808 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 13 (513)รามคกาแหง (5) 1

1210700809 - 1210700843 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 14 (514)รามคกาแหง (5) 1

1210700844 - 1210700878 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 15 (515)รามคกาแหง (5) 1

1210700879 - 1210700913 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 16 (521)รามคกาแหง (5) 2

1210700914 - 1210700948 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 17 (522)รามคกาแหง (5) 2

1210700949 - 1210700983 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 18 (531)รามคกาแหง (5) 3

1210700984 - 1210701018 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 19 (532)รามคกาแหง (5) 3

1210701019 - 1210701053 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 20 (533)รามคกาแหง (5) 3

1210701054 - 1210701088 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 21 (534)รามคกาแหง (5) 3

1210701089 - 1210701123 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 22 (535)รามคกาแหง (5) 3

1210701124 - 1210701158 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 23 (536)รามคกาแหง (5) 3

1210701159 - 1210701193 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 24 (541)รามคกาแหง (5) 4

1210701194 - 1210701228 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 25 (542)รามคกาแหง (5) 4



หนนา 22 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนปปองกวนและบรรเทกสกธกรณภวยปฏงบวตงงกน (107)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1210701229 - 1210701263 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 26 (543)รามคกาแหง (5) 4

1210701264 - 1210701298 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 27 (544)รามคกาแหง (5) 4

1210701299 - 1210701333 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 28 (545)รามคกาแหง (5) 4

1210701334 - 1210701368 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 29 (546)รามคกาแหง (5) 4

1210701369 - 1210701403 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 30 (731)ลวไท (7) 3

1210701404 - 1210701438 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 31 (732)ลวไท (7) 3

1210701439 - 1210701473 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 32 (733)ลวไท (7) 3

1210701474 - 1210701508 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 33 (734)ลวไท (7) 3

1210701509 - 1210701543 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 34 (735)ลวไท (7) 3

1210701544 - 1210701578 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 35 (736)ลวไท (7) 3

1210701579 - 1210701613 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 36 (737)ลวไท (7) 3

1210701614 - 1210701648 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 37 (738)ลวไท (7) 3

1210701649 - 1210701658 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 38 (822)ไสลมอไท (8) 2

1210701659 - 1210701660 พวษณณโลก มหาววทยาลลยราชภลฏพวบบล
สงคราม  (สสวนทะเลแกนว)

1 (conferenceroom 1 (คน
พวการ))

คณะ
มนณษยศาสตรร

และสลงคมศาสตรร

1



หนนา 23 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนเทศกงจปฏงบวตงงกน (108)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1210800001 - 1210800025 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 38 (822)ไสลมอไท (8) 2

1210800026 - 1210800052 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 39 (823)ไสลมอไท (8) 2



หนนา 24 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนพวฒนกชดมชนปฏงบวตงงกน (109)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1210900001 - 1210900008 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 39 (823)ไสลมอไท (8) 2

1210900009 - 1210900043 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 40 (824)ไสลมอไท (8) 2

1210900044 - 1210900078 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 41 (825)ไสลมอไท (8) 2

1210900079 - 1210900113 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 42 (826)ไสลมอไท (8) 2

1210900114 - 1210900148 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 43 (827)ไสลมอไท (8) 2

1210900149 - 1210900183 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 44 (831)ไสลมอไท (8) 3

1210900184 - 1210900218 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 45 (832)ไสลมอไท (8) 3

1210900219 - 1210900253 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 46 (833)ไสลมอไท (8) 3

1210900254 - 1210900288 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 47 (834)ไสลมอไท (8) 3

1210900289 - 1210900323 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 48 (835)ไสลมอไท (8) 3

1210900324 - 1210900358 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 49 (836)ไสลมอไท (8) 3

1210900359 - 1210900378 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 50 (837)ไสลมอไท (8) 3

1210900379 พวษณณโลก มหาววทยาลลยราชภลฏพวบบล
สงคราม  (สสวนทะเลแกนว)

1 (conferenceroom 1 (คน
พวการ))

คณะ
มนณษยศาสตรร

และสลงคมศาสตรร

1



หนนา 25 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนสนงเสรงมกกรทนองเทททยวปฏงบวตงงกน (110)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1211000001 - 1211000015 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 50 (837)ไสลมอไท (8) 3

1211000016 - 1211000050 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 51 (842)ไสลมอไท (8) 4

1211000051 - 1211000082 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 52 (843)ไสลมอไท (8) 4



หนนา 26 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนสวนสกธกรณะปฏงบวตงงกน (112)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1211200001 - 1211200003 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 52 (843)ไสลมอไท (8) 4

1211200004 - 1211200024 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 53 (844)ไสลมอไท (8) 4



หนนา 27 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนสกธกรณสดขปฏงบวตงงกน (113)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1211300001 - 1211300014 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 53 (844)ไสลมอไท (8) 4

1211300015 - 1211300049 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 54 (845)ไสลมอไท (8) 4

1211300050 - 1211300084 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 55 (846)ไสลมอไท (8) 4

1211300085 - 1211300119 สณโขทลย รร.สณโขทลยววทยาคม 56 (847)ไสลมอไท (8) 4

1211300120 - 1211300155 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

1 (ม.1/3)  1 (อรณโณทลย) 3

1211300156 - 1211300191 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

2 (ม.1/2)  1 (อรณโณทลย) 3

1211300192 - 1211300227 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

3 (ม.1/1)  1 (อรณโณทลย) 3

1211300228 - 1211300263 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

4 (ป.5/1)  5 (รณสงอรณณ) 3

1211300264 - 1211300299 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

5 (ป.5/2)  5 (รณสงอรณณ) 3

1211300300 - 1211300335 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

6 (ป.5/3)  5 (รณสงอรณณ) 3

1211300336 - 1211300371 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

7 (ป.5/4)  5 (รณสงอรณณ) 3

1211300372 - 1211300407 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

8 (ป.6/1)  5 (รณสงอรณณ) 4

1211300408 - 1211300443 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

9 (ป.6/2)  5 (รณสงอรณณ) 4

1211300444 - 1211300479 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

10 (ป.6/3)  5 (รณสงอรณณ) 4

1211300480 - 1211300515 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

11 (ป.6/4)  5 (รณสงอรณณ) 4

1211300516 - 1211300551 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

12 (ม.2/1)  4 (ดการงธรรม) 2

1211300552 - 1211300587 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

13 (ม.2/2)  4 (ดการงธรรม) 2



หนนา 28 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนสกธกรณสดขปฏงบวตงงกน (113)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1211300588 - 1211300623 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

14 (ม.2/3)  4 (ดการงธรรม) 2

1211300624 - 1211300659 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

15 (ม.1/4)  4 (ดการงธรรม) 3

1211300660 - 1211300695 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

16 (ม.1/5)  4 (ดการงธรรม) 3

1211300696 - 1211300705 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

17 (ม.1/6)  4 (ดการงธรรม) 3



หนนา 29 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนทวนตสกธกรณสดขปฏงบวตงงกน (114)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1211400001 - 1211400004 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

17 (ม.1/6)  4 (ดการงธรรม) 3



หนนา 30 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง สวตวแพทยยปฏงบวตงงกน (116)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1211600001 - 1211600007 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

17 (ม.1/6)  4 (ดการงธรรม) 3



หนนา 31 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนศรนยยเยกวชนปฏงบวตงงกน (117)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1211700001 - 1211700015 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

17 (ม.1/6)  4 (ดการงธรรม) 3

1211700016 - 1211700034 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

18 (ม.3/1)  3 (พลฒโนทลย) 2



หนนา 32 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง นกยชนกงเขทยนแบบปฏงบวตงงกน (118)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1211800001 - 1211800017 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

18 (ม.3/1)  3 (พลฒโนทลย) 2

1211800018 - 1211800053 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

19 (ม.3/2)  3 (พลฒโนทลย) 2

1211800054 - 1211800089 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

20 (ม.3/3)  3 (พลฒโนทลย) 2

1211800090 - 1211800125 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

21 (ม.3/4)  3 (พลฒโนทลย) 3

1211800126 - 1211800155 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

22 (ม.3/5)  3 (พลฒโนทลย) 3



หนนา 33 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง นกยชนกงเครนทองกลปฏงบวตงงกน (119)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1211900001 - 1211900006 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

22 (ม.3/5)  3 (พลฒโนทลย) 3

1211900007 - 1211900042 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

23 (ม.3/6)  3 (พลฒโนทลย) 3

1211900043 - 1211900078 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

24 (ม.2/4)  3 (พลฒโนทลย) 4

1211900079 - 1211900114 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

25 (ม.2/5)  3 (พลฒโนทลย) 4

1211900115 - 1211900150 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

26 (ม.2/6)  3 (พลฒโนทลย) 4

1211900151 - 1211900186 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

27 (ม.6/3)2 (บางแกนว) 2

1211900187 - 1211900222 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

28 (ม.6/4)2 (บางแกนว) 3

1211900223 - 1211900258 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

29 (ม.5/3)2 (บางแกนว) 3

1211900259 - 1211900291 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

30 (ม.5/4)2 (บางแกนว) 3



หนนา 34 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง นกยชนกงผวงเมนองปฏงบวตงงกน (120)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1212000001 - 1212000003 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

30 (ม.5/4)2 (บางแกนว) 3

1212000004 - 1212000007 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

31 (ม.6/1)2 (บางแกนว) 4



หนนา 35 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง นกยชนกงไฟฟปกปฏงบวตงงกน (121)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1212100001 - 1212100032 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

31 (ม.6/1)2 (บางแกนว) 4

1212100033 - 1212100068 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

32 (ม.6/2)2 (บางแกนว) 4

1212100069 - 1212100104 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

33 (ม.4/1)2 (บางแกนว) 4

1212100105 - 1212100140 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

34 (ม.4/2)2 (บางแกนว) 4

1212100141 - 1212100176 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

35 (ม.4/3)2 (บางแกนว) 4

1212100177 - 1212100212 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

36 (ม.4/4)2 (บางแกนว) 4

1212100213 - 1212100248 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

37 (ม.5/1)2 (บางแกนว) 4

1212100249 - 1212100284 สณโขทลย รร.เทศบาลวลดไทยชณมพล (
ดการงประชาสรรคร)

38 (ม.5/2)2 (บางแกนว) 4

1212100285 - 1212100319 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 1 (213) 2 ศรรเมมองพรหม 1

1212100320 - 1212100354 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 2 (214) 2 ศรรเมมองพรหม 1

1212100355 - 1212100389 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 3 (215) 2 ศรรเมมองพรหม 1

1212100390 - 1212100424 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 4 (216) 2 ศรรเมมองพรหม 1

1212100425 - 1212100459 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 5 (223) 2 ศรรเมมองพรหม 2

1212100460 - 1212100494 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 6 (224) 2 ศรรเมมองพรหม 2

1212100495 - 1212100529 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 7 (225) 2 ศรรเมมองพรหม 2

1212100530 - 1212100564 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 8 (226) 2 ศรรเมมองพรหม 2

1212100565 - 1212100599 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 9 (312)  3 อณดมววทยา 1

1212100600 - 1212100634 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 10 (314)  3 อณดมววทยา 1

1212100635 - 1212100669 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 11 (315)  3 อณดมววทยา 1

1212100670 - 1212100704 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 12 (316)  3 อณดมววทยา 1

1212100705 - 1212100739 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 13 (322)  3 อณดมววทยา 2



หนนา 36 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง นกยชนกงไฟฟปกปฏงบวตงงกน (121)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1212100740 - 1212100774 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 14 (323)  3 อณดมววทยา 2

1212100775 - 1212100809 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 15 (324)  3 อณดมววทยา 2

1212100810 - 1212100844 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 16 (325)  3 อณดมววทยา 2

1212100845 พวษณณโลก มหาววทยาลลยราชภลฏพวบบล
สงคราม  (สสวนทะเลแกนว)

1 (conferenceroom 1 (คน
พวการ))

คณะ
มนณษยศาสตรร

และสลงคมศาสตรร

1



หนนา 37 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง นกยชนกงโยธกปฏงบวตงงกน (122)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1212200001 - 1212200035 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 17 (326)  3 อณดมววทยา 2

1212200036 - 1212200070 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 18 (421)4 เบวกฟฟาเมมอง
พรหม

2

1212200071 - 1212200105 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 19 (422)4 เบวกฟฟาเมมอง
พรหม

2

1212200106 - 1212200140 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 20 (424)4 เบวกฟฟาเมมอง
พรหม

2

1212200141 - 1212200175 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 21 (425)4 เบวกฟฟาเมมอง
พรหม

2

1212200176 - 1212200210 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 22 (426)4 เบวกฟฟาเมมอง
พรหม

2

1212200211 - 1212200245 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 23 (427)4 เบวกฟฟาเมมอง
พรหม

2

1212200246 - 1212200280 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 24 (432)4 เบวกฟฟาเมมอง
พรหม

3

1212200281 - 1212200315 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 25 (433)4 เบวกฟฟาเมมอง
พรหม

3

1212200316 - 1212200350 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 26 (434)4 เบวกฟฟาเมมอง
พรหม

3

1212200351 - 1212200385 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 27 (435)4 เบวกฟฟาเมมอง
พรหม

3

1212200386 - 1212200420 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 28 (436)4 เบวกฟฟาเมมอง
พรหม

3

1212200421 - 1212200455 พวษณณโลก รร.พรหมพวรามววทยา 29 (437)4 เบวกฟฟาเมมอง
พรหม

3

1212200456 - 1212200490 พวษณณโลก ววทยาลลยอาชรวศนกษาพณวชยการ
พวษณณโลก

1 (432) เทวดพระเกรยรตว 
60 พรรษา

3

1212200491 - 1212200525 พวษณณโลก ววทยาลลยอาชรวศนกษาพณวชยการ
พวษณณโลก

2 (433) เทวดพระเกรยรตว 
60 พรรษา

3



หนนา 38 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง นกยชนกงโยธกปฏงบวตงงกน (122)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)
1212200526 - 1212200560 พวษณณโลก ววทยาลลยอาชรวศนกษาพณวชยการ

พวษณณโลก

3 (434) เทวดพระเกรยรตว 
60 พรรษา

3

1212200561 - 1212200595 พวษณณโลก ววทยาลลยอาชรวศนกษาพณวชยการ
พวษณณโลก

4 (442) เทวดพระเกรยรตว 
60 พรรษา

4

1212200596 - 1212200630 พวษณณโลก ววทยาลลยอาชรวศนกษาพณวชยการ
พวษณณโลก

5 (443) เทวดพระเกรยรตว 
60 พรรษา

4

1212200631 - 1212200665 พวษณณโลก ววทยาลลยอาชรวศนกษาพณวชยการ
พวษณณโลก

6 (444) เทวดพระเกรยรตว 
60 พรรษา

4

1212200666 - 1212200700 พวษณณโลก ววทยาลลยอาชรวศนกษาพณวชยการ
พวษณณโลก

7 (445) เทวดพระเกรยรตว 
60 พรรษา

4

1212200701 - 1212200735 พวษณณโลก ววทยาลลยอาชรวศนกษาพณวชยการ
พวษณณโลก

8 (446) เทวดพระเกรยรตว 
60 พรรษา

4

1212200736 - 1212200770 พวษณณโลก ววทยาลลยอาชรวศนกษาพณวชยการ
พวษณณโลก

9 (447) เทวดพระเกรยรตว 
60 พรรษา

4

1212200771 - 1212200805 พวษณณโลก ววทยาลลยอาชรวศนกษาพณวชยการ
พวษณณโลก

10 (448) เทวดพระเกรยรตว 
60 พรรษา

4

1212200806 - 1212200840 พวษณณโลก ววทยาลลยอาชรวศนกษาพณวชยการ
พวษณณโลก

11 (452) เทวดพระเกรยรตว 
60 พรรษา

5

1212200841 - 1212200875 พวษณณโลก ววทยาลลยอาชรวศนกษาพณวชยการ
พวษณณโลก

12 (453) เทวดพระเกรยรตว 
60 พรรษา

5

1212200876 - 1212200910 พวษณณโลก ววทยาลลยอาชรวศนกษาพณวชยการ
พวษณณโลก

13 (456) เทวดพระเกรยรตว 
60 พรรษา

5

1212200911 - 1212200945 พวษณณโลก ววทยาลลยอาชรวศนกษาพณวชยการ
พวษณณโลก

14 (457) เทวดพระเกรยรตว 
60 พรรษา

5

1212200946 - 1212200980 พวษณณโลก ววทยาลลยอาชรวศนกษาพณวชยการ
พวษณณโลก

15 (458) เทวดพระเกรยรตว 
60 พรรษา

5

1212200981 - 1212201015 พวษณณโลก ววทยาลลยอาชรวศนกษาพณวชยการ
พวษณณโลก

16 (TP 6/1) สณนทร - วงศรศวรว 6

1212201016 - 1212201050 พวษณณโลก ววทยาลลยอาชรวศนกษาพณวชยการ
พวษณณโลก

17 (TP 6/7) สณนทร - วงศรศวรว 6



หนนา 39 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง นกยชนกงโยธกปฏงบวตงงกน (122)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1212201051 - 1212201085 พวษณณโลก ววทยาลลยอาชรวศนกษาพณวชยการ
พวษณณโลก

18 (TP 6/9) สณนทร - วงศรศวรว 6

1212201086 - 1212201120 พวษณณโลก ววทยาลลยอาชรวศนกษาพณวชยการ
พวษณณโลก

19 (TP 6/11) สณนทร - วงศรศวรว 6

1212201121 - 1212201155 พวษณณโลก ววทยาลลยอาชรวศนกษาพณวชยการ
พวษณณโลก

20 (TP 6/13) สณนทร - วงศรศวรว 6

1212201156 - 1212201190 พวษณณโลก ววทยาลลยอาชรวศนกษาพณวชยการ
พวษณณโลก

21 (TP 6/19) สณนทร - วงศรศวรว 6

1212201191 - 1212201225 พวษณณโลก ววทยาลลยอาชรวศนกษาพณวชยการ
พวษณณโลก

22 (TP 6/21) สณนทร - วงศรศวรว 6

1212201226 - 1212201260 พวษณณโลก ววทยาลลยอาชรวศนกษาพณวชยการ
พวษณณโลก

23 (TP 6/23) สณนทร - วงศรศวรว 6

1212201261 - 1212201295 พวษณณโลก ววทยาลลยอาชรวศนกษาพณวชยการ
พวษณณโลก

24 (TP 6/29) สณนทร - วงศรศวรว 6

1212201296 - 1212201330 พวษณณโลก รร.ผดณงราษฎรร 1 (115)1 1

1212201331 - 1212201365 พวษณณโลก รร.ผดณงราษฎรร 2 (116)1 1

1212201366 - 1212201400 พวษณณโลก รร.ผดณงราษฎรร 3 (121)1 2

1212201401 - 1212201435 พวษณณโลก รร.ผดณงราษฎรร 4 (122)1 2

1212201436 - 1212201470 พวษณณโลก รร.ผดณงราษฎรร 5 (123)1 2

1212201471 - 1212201505 พวษณณโลก รร.ผดณงราษฎรร 6 (124)1 2

1212201506 - 1212201525 พวษณณโลก รร.ผดณงราษฎรร 7 (125)1 2

1212201524 พวษณณโลก มหาววทยาลลยราชภลฏพวบบล
สงคราม  (สสวนทะเลแกนว)

1 (conferenceroom 1 (คน
พวการ))

คณะ
มนณษยศาสตรร

และสลงคมศาสตรร

1



หนนา 40 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง นกยชนกงสกกรวจปฏงบวตงงกน (123)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1212300001 - 1212300016 พวษณณโลก รร.ผดณงราษฎรร 7 (125)1 2

1212300017 - 1212300051 พวษณณโลก รร.ผดณงราษฎรร 8 (126)1 2

1212300052 - 1212300086 พวษณณโลก รร.ผดณงราษฎรร 9 (127)1 2

1212300087 - 1212300121 พวษณณโลก รร.ผดณงราษฎรร 10 (131)1 3

1212300122 - 1212300147 พวษณณโลก รร.ผดณงราษฎรร 11 (132)1 3



หนนา 41 จาก 41 หนนา

กกกหนดววน เวลก และสถกนทททสอบ
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก) และภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)

ภกคเหนนอ เขต 2 (12)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนประปกปฏงบวตงงกน (124)

สอบววนอกทงตยยททท 12 ธวนวกคม 2564
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถทวทวไป (ภกค ก)                                                                    เวลก 09.00 - 11.00 น.
ภกคควกมรรรควกมสกมกรถเฉพกะสกกหรวบตกกแหนนง (ภกค ข)                                                เวลก 13.00 - 15.30 น.

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชนทอหรองสอบ)

1212400001 - 1212400009 พวษณณโลก รร.ผดณงราษฎรร 11 (132)1 3

1212400010 - 1212400044 พวษณณโลก รร.ผดณงราษฎรร 12 (133)1 3

1212400045 - 1212400066 พวษณณโลก รร.ผดณงราษฎรร 13 (134)1 3


