
หนนา 1 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกววดผลและประเมวนผล (301)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4130100001 - 4130100028 นครศรรธรรมราช ววทยาเขตนครศรรธรรมราช ไส
ใหญญ

12 (MT304)MT 3

4130100029 - 4130100044 นครศรรธรรมราช ววทยาเขตนครศรรธรรมราช ไส
ใหญญ

13 (MT305)MT 3



หนนา 2 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกภกษกไทย (304)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4130400001 - 4130400019 นครศรรธรรมราช ววทยาเขตนครศรรธรรมราช ไส
ใหญญ

13 (MT305)MT 3

4130400020 - 4130400054 นครศรรธรรมราช ววทยาเขตนครศรรธรรมราช ไส
ใหญญ

14 (MT307)MT 3

4130400055 - 4130400089 นครศรรธรรมราช ววทยาเขตนครศรรธรรมราช ไส
ใหญญ

15 (MT308)MT 3

4130400090 - 4130400124 นครศรรธรรมราช ววทยาเขตนครศรรธรรมราช ไส
ใหญญ

16 (MT309)MT 3

4130400125 - 4130400159 นครศรรธรรมราช ววทยาเขตนครศรรธรรมราช ไส
ใหญญ

17 (MT310)MT 3

4130400160 - 4130400194 นครศรรธรรมราช ววทยาเขตนครศรรธรรมราช ไส
ใหญญ

18 (MT311)MT 3

4130400195 - 4130400229 นครศรรธรรมราช ววทยาเขตนครศรรธรรมราช ไส
ใหญญ

19 (MT402)MT 4

4130400230 - 4130400264 นครศรรธรรมราช ววทยาเขตนครศรรธรรมราช ไส
ใหญญ

20 (MT403)MT 4

4130400265 - 4130400299 นครศรรธรรมราช ววทยาเขตนครศรรธรรมราช ไส
ใหญญ

21 (MT404)MT 4

4130400300 - 4130400334 นครศรรธรรมราช ววทยาเขตนครศรรธรรมราช ไส
ใหญญ

22 (MT405)MT 4

4130400335 - 4130400369 นครศรรธรรมราช ววทยาเขตนครศรรธรรมราช ไส
ใหญญ

23 (921/1)9 2

4130400370 - 4130400404 นครศรรธรรมราช ววทยาเขตนครศรรธรรมราช ไส
ใหญญ

24 (921/2)9 2

4130400405 - 4130400439 นครศรรธรรมราช ววทยาเขตนครศรรธรรมราช ไส
ใหญญ

25 (923/1)9 2

4130400440 - 4130400474 นครศรรธรรมราช ววทยาเขตนครศรรธรรมราช ไส
ใหญญ

26 (923/2)9 2

4130400475 - 4130400509 นครศรรธรรมราช ววทยาเขตนครศรรธรรมราช ไส
ใหญญ

27 (9411)9 4



หนนา 3 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกภกษกไทย (304)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4130400510 - 4130400544 นครศรรธรรมราช ววทยาเขตนครศรรธรรมราช ไส
ใหญญ

28 (9413)9 4

4130400545 - 4130400579 นครศรรธรรมราช ววทยาเขตนครศรรธรรมราช ไส
ใหญญ

29 (951)9 5

4130400580 - 4130400614 นครศรรธรรมราช ววทยาเขตนครศรรธรรมราช ไส
ใหญญ

30 (952)9 5

4130400615 - 4130400635 นครศรรธรรมราช ววทยาเขตนครศรรธรรมราช ไส
ใหญญ

31 (958)9 5



หนนา 4 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกภกษกอวงกฤษ (305)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4130500001 - 4130500014 นครศรรธรรมราช ววทยาเขตนครศรรธรรมราช ไส
ใหญญ

31 (958)9 5

4130500015 - 4130500054 นครศรรธรรมราช ววทยาเขตนครศรรธรรมราช ไส
ใหญญ

32 (962)9 6

4130500055 - 4130500089 นครศรรธรรมราช ววทยาเขตนครศรรธรรมราช ไส
ใหญญ

33 (963)9 6

4130500090 - 4130500124 นครศรรธรรมราช ววทยาเขตนครศรรธรรมราช ไส
ใหญญ

34 (964)9 6

4130500125 - 4130500159 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

1 (314)3 1

4130500160 - 4130500194 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

2 (323)3 2

4130500195 - 4130500229 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

3 (324)3 2

4130500230 - 4130500264 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

4 (325)3 2

4130500265 - 4130500299 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

5 (326)3 2

4130500300 - 4130500334 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

6 (327)3 2

4130500335 - 4130500369 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

7 (328)3 2

4130500370 - 4130500404 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

8 (332)3 3

4130500405 - 4130500439 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

9 (333)3 3

4130500440 - 4130500474 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

10 (334)3 3

4130500475 - 4130500509 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

11 (335)3 3



หนนา 5 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกภกษกอวงกฤษ (305)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4130500510 - 4130500531 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

12 (336)3 3



หนนา 6 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกคณวตศกสตรย (306)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4130600001 - 4130600013 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

12 (336)3 3

4130600014 - 4130600048 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

13 (337)3 3

4130600049 - 4130600083 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

14 (338)3 3

4130600084 - 4130600118 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

15 (123)1 2

4130600119 - 4130600153 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

16 (124)1 2

4130600154 - 4130600188 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

17 (125)1 2

4130600189 - 4130600223 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

18 (411)4 1

4130600224 - 4130600258 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

19 (418)4 1

4130600259 - 4130600293 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

20 (421)4 2

4130600294 - 4130600328 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

21 (422)4 2

4130600329 - 4130600363 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

22 (423)4 2

4130600364 - 4130600398 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

23 (424)4 2

4130600399 - 4130600433 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

24 (425)4 2

4130600434 - 4130600468 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

25 (426)4 2

4130600469 - 4130600503 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

26 (427)4 2



หนนา 7 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกคณวตศกสตรย (306)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4130600504 - 4130600538 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

27 (432)4 3

4130600539 - 4130600567 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

28 (433)4 3



หนนา 8 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกคหกรรม (307)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4130700001 - 4130700006 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

28 (433)4 3

4130700007 - 4130700041 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

29 (434)4 3

4130700042 - 4130700076 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

30 (435)4 3

4130700077 - 4130700111 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

31 (436)4 3

4130700112 - 4130700146 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

32 (437)4 3

4130700147 - 4130700155 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

33 (438)4 3



หนนา 9 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกววทยกศกสตรย (308)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4130800001 - 4130800026 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

33 (438)4 3

4130800027 - 4130800061 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

34 (213)2 1

4130800062 - 4130800096 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

35 (214)2 1

4130800097 - 4130800131 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

36 (215)2 1

4130800132 - 4130800166 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

37 (216)2 1

4130800167 - 4130800201 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

38 (221)2 2

4130800202 - 4130800236 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

39 (232)2 3

4130800237 - 4130800271 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

40 (233)2 3

4130800272 - 4130800306 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

41 (234)2 3

4130800307 - 4130800341 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

42 (235)2 3

4130800342 - 4130800376 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

43 (236)2 3

4130800377 - 4130800411 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

44 (237)2 3

4130800412 - 4130800446 นครศรรธรรมราช รร.รญอนพวบบลยยเกรยรตววสสนธราภว
ววฒกย

45 (238)2 3

4130800447 - 4130800481 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 1 (111)1 1

4130800482 - 4130800516 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 2 (115)1 1

4130800517 - 4130800551 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 3 (116)1 1

4130800552 - 4130800586 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 4 (117)1 1



หนนา 10 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกววทยกศกสตรย (308)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4130800587 - 4130800621 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 5 (123)1 2

4130800622 - 4130800656 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 6 (124)1 2

4130800657 - 4130800691 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 7 (125)1 2

4130800692 - 4130800726 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 8 (126)1 2

4130800727 - 4130800761 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 9 (127)1 2

4130800762 - 4130800796 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 10 (212)2 1

4130800797 - 4130800831 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 11 (213)2 1

4130800832 - 4130800866 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 12 (214)2 1

4130800867 - 4130800901 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 13 (215)2 1

4130800902 - 4130800936 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 14 (216)2 1

4130800937 - 4130800971 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 15 (217)2 1

4130800972 - 4130801006 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 16 (222)2 2

4130801007 - 4130801041 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 17 (223)2 2

4130801042 - 4130801076 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 18 (224)2 2

4130801077 - 4130801111 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 19 (225)2 2

4130801112 - 4130801123 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 20 (227)2 2

4130801124 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 111 (AD1307)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1



หนนา 11 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกเคมท (309)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4130900001 - 4130900023 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 20 (227)2 2

4130900024 - 4130900058 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 21 (406)4 1

4130900059 - 4130900093 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 22 (408)4 1

4130900094 - 4130900095 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 23 (421)4 2



หนนา 12 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกสวงคมศศกษก (310)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4131000001 - 4131000033 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 23 (421)4 2

4131000034 - 4131000068 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 24 (422)4 2

4131000069 - 4131000103 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 25 (423)4 2

4131000104 - 4131000138 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 26 (424)4 2

4131000139 - 4131000173 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 27 (426)4 2

4131000174 - 4131000208 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 28 (427)4 2

4131000209 - 4131000243 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 29 (428)4 2

4131000244 - 4131000278 นครศรรธรรมราช รร.เชรยรใหญญ 30 (ศวลปะ)คหกรรม 1

4131000279 - 4131000313 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

1 (113)1 1

4131000314 - 4131000348 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

2 (114)1 1

4131000349 - 4131000383 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

3 (115)1 1

4131000384 - 4131000418 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

4 (123)1 2

4131000419 - 4131000453 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

5 (124)1 2

4131000454 - 4131000488 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

6 (125)1 2

4131000489 - 4131000523 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

7 (126)1 2

4131000524 - 4131000558 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

8 (232)2 3

4131000559 - 4131000593 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

9 (233)2 3

4131000594 - 4131000628 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

10 (234)2 3



หนนา 13 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกสวงคมศศกษก (310)

สอบววนอกทวตยยททท 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)
4131000629 - 4131000663 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 

นครศรรธรรมราช

11 (235)2 3

4131000664 - 4131000698 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

12 (236)2 3

4131000699 - 4131000733 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

13 (237)2 3

4131000734 - 4131000768 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

14 (324)3 2

4131000769 - 4131000803 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

15 (325)3 2

4131000804 - 4131000838 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

16 (326)3 2

4131000839 - 4131000873 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

17 (327)3 2

4131000874 - 4131000908 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

18 (328)3 2

4131000909 - 4131000943 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

19 (332)3 3

4131000944 - 4131000978 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

20 (333)3 3

4131000979 - 4131001013 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

21 (423)4 2

4131001014 - 4131001048 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

22 (424)4 2

4131001049 - 4131001083 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

23 (425)4 2

4131001084 - 4131001118 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

24 (426)4 2

4131001119 - 4131001153 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

25 (432)4 3



หนนา 14 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกสวงคมศศกษก (310)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4131001154 - 4131001188 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

26 (435)4 3

4131001189 - 4131001199 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

27 (436)4 3

4131001200 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 111 (AD1307)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1



หนนา 15 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกพลศศกษก (311)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4131100001 - 4131100024 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

27 (436)4 3

4131100025 - 4131100059 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

28 (437)4 3

4131100060 - 4131100094 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

29 (สรวงศรวทธา 1)4 1

4131100095 - 4131100129 นครศรรธรรมราช รร.สวนกสหลาบววทยาลวย 
นครศรรธรรมราช

30 (สรวงศรวทธา 2)4 1

4131100130 - 4131100164 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 1 (AD1101)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131100165 - 4131100199 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 2 (AD1102)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131100200 - 4131100234 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 3 (AD1103)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131100235 - 4131100269 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 4 (AD1104)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131100270 - 4131100304 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 5 (AD1105)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131100305 - 4131100339 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 6 (AD1106)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131100340 - 4131100374 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 7 (AD1107)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131100375 - 4131100414 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 8 (AD1108)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131100415 - 4131100454 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 9 (AD1109)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131100455 - 4131100494 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 10 (AD1110)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131100495 - 4131100534 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 11 (AD1111)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1



หนนา 16 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกพลศศกษก (311)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4131100535 - 4131100574 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 12 (AD1112)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131100575 - 4131100609 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 13 (AD1201)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131100610 - 4131100644 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 14 (AD1202)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131100645 - 4131100679 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 15 (AD1203)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131100680 - 4131100714 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 16 (AD1204)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131100715 - 4131100749 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 17 (AD1205)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131100750 - 4131100784 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 18 (AD1206)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131100785 - 4131100819 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 19 (AD1207)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131100820 - 4131100854 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 20 (AD1208)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131100855 - 4131100889 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 21 (AD1209)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131100890 - 4131100918 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 22 (AD1210)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1



หนนา 17 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกบรรณกรวกษย (312)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4131200001 - 4131200011 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 22 (AD1210)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131200012 - 4131200033 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 23 (AD1213)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1



หนนา 18 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกศวลปะ (313)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4131300001 - 4131300018 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 23 (AD1213)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131300019 - 4131300058 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 24 (AD1214)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131300059 - 4131300098 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 25 (AD1301)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131300099 - 4131300133 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 26 (AD1302)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131300134 - 4131300168 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 27 (AD1303)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131300169 - 4131300203 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 28 (AD1304)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131300204 - 4131300221 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 29 (AD1305)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1



หนนา 19 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกนกฏศวลปป (314)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4131400001 - 4131400017 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 29 (AD1305)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131400018 - 4131400057 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 30 (AD1308)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131400058 - 4131400097 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 31 (AD1309)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131400098 - 4131400137 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 32 (AD1310)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131400138 - 4131400177 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 33 (AD1311)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131400178 - 4131400217 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 34 (AD1312)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131400218 - 4131400219 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 35 (AD3501)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1



หนนา 20 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกดนตรท (315)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4131500001 - 4131500035 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 35 (AD3501)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1



หนนา 21 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกดนตรทไทย (316)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4131600001 - 4131600003 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 35 (AD3501)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131600004 - 4131600043 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 36 (AD3502)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131600044 - 4131600054 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 37 (AD3503)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1



หนนา 22 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกดนตรทสกกล (317)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4131700001 - 4131700029 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 37 (AD3503)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131700030 - 4131700069 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 38 (AD3504)ปฏวบวตวการสถา
ปปตยยฯ

1

4131700070 - 4131700073 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 39 (3201)เรรยนรวม 3 2



หนนา 23 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกคอมพววเตอรย (318)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4131800001 - 4131800031 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 39 (3201)เรรยนรวม 3 2

4131800032 - 4131800071 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 40 (3202)เรรยนรวม 3 2

4131800072 - 4131800096 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 41 (3204)เรรยนรวม 3 2

4131800097 - 4131800121 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 42 (3206)เรรยนรวม 3 2

4131800122 - 4131800161 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 43 (3207)เรรยนรวม 3 2

4131800162 - 4131800196 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 44 (3209)เรรยนรวม 3 2

4131800197 - 4131800236 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 45 (3211)เรรยนรวม 3 2

4131800237 - 4131800261 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 46 (3212)เรรยนรวม 3 2

4131800262 - 4131800286 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 47 (3214)เรรยนรวม 3 2

4131800287 - 4131800326 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 48 (3216)เรรยนรวม 3 2

4131800327 - 4131800361 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 49 (3217)เรรยนรวม 3 2

4131800362 - 4131800401 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 50 (3301/1)เรรยนรวม 3 3

4131800402 - 4131800441 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 51 (3301/2)เรรยนรวม 3 3

4131800442 - 4131800481 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 52 (3310/1)เรรยนรวม 3 3

4131800482 - 4131800521 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 53 (3310/2)เรรยนรวม 3 3

4131800522 - 4131800556 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 54 (5201)เรรยนรวม 5 2

4131800557 - 4131800596 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 55 (5202)เรรยนรวม 5 2

4131800597 - 4131800621 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 56 (5204)เรรยนรวม 5 2

4131800622 - 4131800646 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 57 (5206)เรรยนรวม 5 2

4131800647 - 4131800686 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 58 (5207)เรรยนรวม 5 2

4131800687 - 4131800721 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 59 (5209)เรรยนรวม 5 2

4131800722 - 4131800733 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 60 (5211)เรรยนรวม 5 2



หนนา 24 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกกกรศศกษกปฐมววย (319)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4131900001 - 4131900028 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 60 (5211)เรรยนรวม 5 2

4131900029 - 4131900053 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 61 (5212)เรรยนรวม 5 2

4131900054 - 4131900078 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 62 (5214)เรรยนรวม 5 2

4131900079 - 4131900118 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 63 (5216)เรรยนรวม 5 2

4131900119 - 4131900153 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 64 (5217)เรรยนรวม 5 2

4131900154 - 4131900193 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 65 (5301/1)เรรยนรวม 5 3

4131900194 - 4131900233 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 66 (5301/2)เรรยนรวม 5 3

4131900234 - 4131900273 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 67 (5310/1)เรรยนรวม 5 3

4131900274 - 4131900313 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 68 (5310/2)เรรยนรวม 5 3

4131900314 - 4131900348 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 69 (7201)เรรยนรวม 7 2

4131900349 - 4131900388 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 70 (7202)เรรยนรวม 7 2

4131900389 - 4131900413 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 71 (7204)เรรยนรวม 7 2

4131900414 - 4131900438 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 72 (7206)เรรยนรวม 7 2

4131900439 - 4131900478 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 73 (7207)เรรยนรวม 7 2

4131900479 - 4131900513 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 74 (7209)เรรยนรวม 7 2

4131900514 - 4131900553 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 75 (7211)เรรยนรวม 7 2

4131900554 - 4131900578 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 76 (7212)เรรยนรวม 7 2

4131900579 - 4131900603 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 77 (7214)เรรยนรวม 7 2

4131900604 - 4131900643 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 78 (7216)เรรยนรวม 7 2

4131900644 - 4131900678 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 79 (7217)เรรยนรวม 7 2

4131900679 - 4131900718 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 80 (7301/1)เรรยนรวม 7 3

4131900719 - 4131900758 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 81 (7301/2)เรรยนรวม 7 3

4131900759 - 4131900798 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 82 (7310/1)เรรยนรวม 7 3

4131900799 - 4131900838 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 83 (7310/2)เรรยนรวม 7 3

4131900839 - 4131900873 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 84 (1201)เรรยนรวม 1 2

4131900874 - 4131900913 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 85 (1202)เรรยนรวม 1 2

4131900914 - 4131900921 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 86 (1204)เรรยนรวม 1 2



หนนา 25 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกกกรศศกษกปฐมววย (319)

สอบววนอกทวตยยททท 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)
4131900922 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 111 (AD1307)ปฏวบวตวการสถา

ปปตยยฯ

1



หนนา 26 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกประถมศศกษก (320)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4132000001 - 4132000017 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 86 (1204)เรรยนรวม 1 2

4132000018 - 4132000042 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 87 (1206)เรรยนรวม 1 2

4132000043 - 4132000082 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 88 (1207)เรรยนรวม 1 2

4132000083 - 4132000108 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 89 (1209)เรรยนรวม 1 2



หนนา 27 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกภกษกจทน (321)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4132100001 - 4132100009 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 89 (1209)เรรยนรวม 1 2

4132100010 - 4132100049 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 90 (1211)เรรยนรวม 1 2

4132100050 - 4132100074 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 91 (1212)เรรยนรวม 1 2

4132100075 - 4132100099 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 92 (1214)เรรยนรวม 1 2

4132100100 - 4132100139 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 93 (1216)เรรยนรวม 1 2

4132100140 - 4132100174 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 94 (1217)เรรยนรวม 1 2

4132100175 - 4132100205 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 95 (1301/1)เรรยนรวม 1 3



หนนา 28 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกเทคโนโลยททกงกกรศศกษก (322)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4132200001 - 4132200009 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 95 (1301/1)เรรยนรวม 1 3

4132200010 - 4132200049 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 96 (1301/2)เรรยนรวม 1 3

4132200050 - 4132200072 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 97 (1310/1)เรรยนรวม 1 3



หนนา 29 จาก 29 หนนา

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

ภกคใตร เขต 1 (41)
ตกกแหนนง ครรผรรดรแลเดดก (323)

สอบววนอกทวตยยททท 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)

4132300001 - 4132300017 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 97 (1310/1)เรรยนรวม 1 3

4132300018 - 4132300057 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 98 (1310/2)เรรยนรวม 1 3

4132300058 - 4132300092 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 99 (ไทยบสรร /1)ไทยบสรร 3

4132300093 - 4132300127 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 100 (ไทยบสรร /2)ไทยบสรร 3

4132300128 - 4132300162 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 101 (ไทยบสรร /3)ไทยบสรร 3

4132300163 - 4132300197 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 102 (ไทยบสรร /4)ไทยบสรร 3

4132300198 - 4132300232 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 103 (ไทยบสรร /5)ไทยบสรร 3

4132300233 - 4132300267 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 104 (ไทยบสรร /6)ไทยบสรร 3

4132300268 - 4132300302 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 105 (ไทยบสรร /7)ไทยบสรร 3

4132300303 - 4132300337 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 106 (ไทยบสรร /8)ไทยบสรร 3

4132300338 - 4132300372 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 107 (ไทยบสรร /9)ไทยบสรร 3

4132300373 - 4132300392 นครศรรธรรมราช มหาววทยาลวยวลวยลวกษณย 108 (ไทยบสรร /10)ไทยบสรร 3


