
หนนา 1 จาก 21 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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 (ชชทอหรองสอบ)

2110100001 - 2110101234 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

1 (The Deck 1)ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

1

2110101235 - 2110101237 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

101 (คอมพววเตอรร 3 (ผศน
พวการ))

ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

1



หนนา 2 จาก 21 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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 (ชชทอหรองสอบ)

2110200001 - 2110200486 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

1 (The Deck 1)ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

1



หนนา 3 จาก 21 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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 (ชชทอหรองสอบ)

2110300001 - 2110300780 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

1 (The Deck 1)ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

1

2110300781 - 2110301030 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

2 (The Deck 2 (1))ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

2

2110301031 - 2110302253 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

3 (The Deck 2 (2))ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

2

2110302254 - 2110302255 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

101 (คอมพววเตอรร 3 (ผศน
พวการ))

ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

1



หนนา 4 จาก 21 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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 (ชชทอหรองสอบ)

2110400001 - 2110400123 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

3 (The Deck 2 (2))ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

2



หนนา 5 จาก 21 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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 (ชชทอหรองสอบ)

2110500001 - 2110500814 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

3 (The Deck 2 (2))ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

2

2110500815 - 2110501064 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

4 (The Deck 2 (3))ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

2

2110501065 - 2110501704 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

5 (The Circle)ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

1

2110501705 - 2110501990 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

6 (West Wing Hall)ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

1

2110501991 - 2110502276 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

7 (East Wing Hall)ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

1

2110502277 - 2110502366 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

8 (105)ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

1

2110502367 - 2110502501 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

9 (201 (1))ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

2

2110502502 - 2110502531 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

10 (201 (2))ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

2

2110502532 - 2110502601 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

11 (202)ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

2

2110502602 - 2110502769 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

12 (203 (1))ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

2



หนนา 6 จาก 21 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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 (ชชทอหรองสอบ)
2110502770 - 2110502793 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 

ศศนยรรลงสวต

13 (203 (2))ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

2

2110502794 - 2110502865 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

14 (203 (3))ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

2

2110502866 - 2110502935 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

15 (207)ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

2

2110502936 - 2110503005 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

16 (208)ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

2

2110503006 - 2110503150 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

17 (209)ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

2

2110503151 - 2110503153 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

101 (คอมพววเตอรร 3 (ผศน
พวการ))

ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

1



หนนา 7 จาก 21 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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 (ชชทอหรองสอบ)

2110700001 - 2110700135 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

17 (209)ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

2

2110700136 - 2110700191 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

18 (301 (1))ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

3

2110700192 - 2110700271 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

19 (301 (2))ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

3

2110700272 - 2110700341 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

20 (302)ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

3

2110700342 - 2110700411 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

21 (303)ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

3

2110700412 - 2110700474 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

22 (304 (1))ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

3

2110700475 - 2110700534 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

23 (304 (2))ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

3

2110700535 - 2110700634 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

24 (306)ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

3

2110700635 - 2110700866 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

25 (Gymnasium 5)Gymnasium 1

2110700867 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

101 (คอมพววเตอรร 3 (ผศน
พวการ))

ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

1



หนนา 8 จาก 21 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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 (ชชทอหรองสอบ)

2110800001 - 2110800139 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

25 (Gymnasium 5)Gymnasium 1



หนนา 9 จาก 21 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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 (ชชทอหรองสอบ)

2110900001 - 2110900206 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

25 (Gymnasium 5)Gymnasium 1

2110900207 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

101 (คอมพววเตอรร 3 (ผศน
พวการ))

ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

1



หนนา 10 จาก 21 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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 (ชชทอหรองสอบ)

2111200001 - 2111200016 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

25 (Gymnasium 5)Gymnasium 1



หนนา 11 จาก 21 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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 (ชชทอหรองสอบ)

2111300001 - 2111300152 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

25 (Gymnasium 5)Gymnasium 1



หนนา 12 จาก 21 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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 (ชชทอหรองสอบ)

2111400001 - 2111400008 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

25 (Gymnasium 5)Gymnasium 1



หนนา 13 จาก 21 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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 (ชชทอหรองสอบ)

2111600001 - 2111600016 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

25 (Gymnasium 5)Gymnasium 1



หนนา 14 จาก 21 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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 (ชชทอหรองสอบ)

2111800001 - 2111800072 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

25 (Gymnasium 5)Gymnasium 1



หนนา 15 จาก 21 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
ตกกแหนนง นกยชนกงเครชทองกลปฏงบวตงงกน (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 (ชชทอหรองสอบ)

2111900001 - 2111900165 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

25 (Gymnasium 5)Gymnasium 1



หนนา 16 จาก 21 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
ตกกแหนนง นกยชนกงผวงเมชองปฏงบวตงงกน (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 (ชชทอหรองสอบ)

2112000001 - 2112000002 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

25 (Gymnasium 5)Gymnasium 1



หนนา 17 จาก 21 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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 (ชชทอหรองสอบ)

2112100001 - 2112100042 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

25 (Gymnasium 5)Gymnasium 1

2112100043 - 2112100150 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

26 (124)เรนยนรวม 3 (SC 
3)

1

2112100151 - 2112100248 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

27 (116)เรนยนรวม 3 (SC 
3)

1

2112100249 - 2112100279 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

28 (119)เรนยนรวม 3 (SC 
3)

1

2112100280 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

101 (คอมพววเตอรร 3 (ผศน
พวการ))

ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

1



หนนา 18 จาก 21 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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 (ชชทอหรองสอบ)

2112200001 - 2112200059 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

28 (119)เรนยนรวม 3 (SC 
3)

1

2112200060 - 2112200089 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

29 (M05)เรนยนรวม 3 (SC 
3)

M

2112200090 - 2112200119 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

30 (M06)เรนยนรวม 3 (SC 
3)

M

2112200120 - 2112200149 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

31 (M07)เรนยนรวม 3 (SC 
3)

M

2112200150 - 2112200179 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

32 (M08)เรนยนรวม 3 (SC 
3)

M

2112200180 - 2112200209 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

33 (M09)เรนยนรวม 3 (SC 
3)

M

2112200210 - 2112200239 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

34 (M10)เรนยนรวม 3 (SC 
3)

M

2112200240 - 2112200269 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

35 (M11)เรนยนรวม 3 (SC 
3)

M

2112200270 - 2112200299 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

36 (M12)เรนยนรวม 3 (SC 
3)

M

2112200300 - 2112200329 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

37 (M13)เรนยนรวม 3 (SC 
3)

M

2112200330 - 2112200359 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

38 (M14)เรนยนรวม 3 (SC 
3)

M

2112200360 - 2112200389 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

39 (M15)เรนยนรวม 3 (SC 
3)

M

2112200390 - 2112200449 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

40 (M16)เรนยนรวม 3 (SC 
3)

M

2112200450 - 2112200509 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

41 (M17)เรนยนรวม 3 (SC 
3)

M

2112200510 - 2112200569 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

42 (M18)เรนยนรวม 3 (SC 
3)

M



หนนา 19 จาก 21 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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 (ชชทอหรองสอบ)

2112200570 - 2112200629 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

43 (M19)เรนยนรวม 3 (SC 
3)

M

2112200630 - 2112200689 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

44 (M20)เรนยนรวม 3 (SC 
3)

M

2112200690 - 2112200727 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

45 (201)เรนยนรวม 3 (SC 
3)

2

2112200728 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

101 (คอมพววเตอรร 3 (ผศน
พวการ))

ศศนยรประชทม
ธรรมศาสตรร รลง

สวต

1



หนนา 20 จาก 21 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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 (ชชทอหรองสอบ)

2112300001 - 2112300021 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

45 (201)เรนยนรวม 3 (SC 
3)

2



หนนา 21 จาก 21 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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 (ชชทอหรองสอบ)

2112400001 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

45 (201)เรนยนรวม 3 (SC 
3)

2

2112400002 - 2112400061 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

46 (202)เรนยนรวม 3 (SC 
3)

2

2112400062 - 2112400073 ปททมธานน มหาววทยาลลยธรรมศาสตรร 
ศศนยรรลงสวต

47 (204)เรนยนรวม 3 (SC 
3)

2


