
หนนา 1 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)

2130100001 - 2130100018 พระนครศรรอยยธยา รร.จอมสยรางคคอยปถถมภค 25 (561)5 6

2130100019 - 2130100034 พระนครศรรอยยธยา รร.จอมสยรางคคอยปถถมภค 26 (562)5 6



หนนา 2 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกจวตววทยกและกกรแนะแนว (302)

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)

2130200001 - 2130200014 พระนครศรรอยยธยา รร.จอมสยรางคคอยปถถมภค 26 (562)5 6

2130200015 - 2130200044 พระนครศรรอยยธยา รร.จอมสยรางคคอยปถถมภค 27 (563)5 6

2130200045 - 2130200074 พระนครศรรอยยธยา รร.จอมสยรางคคอยปถถมภค 28 (564)5 6

2130200075 - 2130200104 พระนครศรรอยยธยา รร.จอมสยรางคคอยปถถมภค 29 (565)5 6

2130200105 - 2130200118 พระนครศรรอยยธยา รร.จอมสยรางคคอยปถถมภค 30 (566)5 6



หนนา 3 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
ตกกแหนนง ครรผรรชนวย กลลนมววชกเกษตร (303)

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)

2130300001 - 2130300016 พระนครศรรอยยธยา รร.จอมสยรางคคอยปถถมภค 30 (566)5 6

2130300017 - 2130300046 พระนครศรรอยยธยา รร.จอมสยรางคคอยปถถมภค 31 (567)5 6

2130300047 - 2130300076 พระนครศรรอยยธยา รร.จอมสยรางคคอยปถถมภค 32 (568)5 6

2130300077 - 2130300106 พระนครศรรอยยธยา รร.จอมสยรางคคอยปถถมภค 33 (569)5 6

2130300107 - 2130300129 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

1 (43001)บรมพยทธาราม ( 
43)

1



หนนา 4 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)

2130400001 - 2130400007 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

1 (43001)บรมพยทธาราม ( 
43)

1

2130400008 - 2130400037 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

2 (43002)บรมพยทธาราม ( 
43)

1

2130400038 - 2130400067 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

3 (43008)บรมพยทธาราม ( 
43)

1

2130400068 - 2130400097 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

4 (43009)บรมพยทธาราม ( 
43)

1

2130400098 - 2130400127 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

5 (43010)บรมพยทธาราม ( 
43)

1

2130400128 - 2130400157 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

6 (43011)บรมพยทธาราม ( 
43)

1

2130400158 - 2130400187 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

7 (43012)บรมพยทธาราม ( 
43)

1

2130400188 - 2130400217 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

8 (43016)บรมพยทธาราม ( 
43)

1

2130400218 - 2130400247 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

9 (43017)บรมพยทธาราม ( 
43)

1

2130400248 - 2130400277 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

10 (43018)บรมพยทธาราม ( 
43)

1

2130400278 - 2130400307 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

11 (43104)บรมพยทธาราม ( 
43)

2

2130400308 - 2130400337 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

12 (43106)บรมพยทธาราม ( 
43)

2

2130400338 - 2130400382 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

13 (43107)บรมพยทธาราม ( 
43)

2

2130400383 - 2130400427 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

14 (43108)บรมพยทธาราม ( 
43)

2

2130400428 - 2130400457 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

15 (43111)บรมพยทธาราม ( 
43)

2



หนนา 5 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)

2130400458 - 2130400487 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

16 (43115)บรมพยทธาราม ( 
43)

2

2130400488 - 2130400517 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

17 (43116)บรมพยทธาราม ( 
43)

2

2130400518 - 2130400547 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

18 (43117)บรมพยทธาราม ( 
43)

2

2130400548 - 2130400582 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

19 (102/1)ฉะไกรนนอย ( 1) 1

2130400583 - 2130400589 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

20 (102/2)ฉะไกรนนอย ( 1) 1



หนนา 6 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)

2130500001 - 2130500028 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

20 (102/2)ฉะไกรนนอย ( 1) 1

2130500029 - 2130500063 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

21 (103)ฉะไกรนนอย ( 1) 1

2130500064 - 2130500117 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

22 (104 หนองประชยม)ฉะไกรนนอย ( 1) 1

2130500118 - 2130500152 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

23 (113)ฉะไกรนนอย ( 1) 2

2130500153 - 2130500182 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

24 (116B)ฉะไกรนนอย ( 1) 2

2130500183 - 2130500212 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

25 (121B)ฉะไกรนนอย ( 1) 3

2130500213 - 2130500247 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

26 (122)ฉะไกรนนอย ( 1) 3

2130500248 - 2130500282 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

27 (123)ฉะไกรนนอย ( 1) 3

2130500283 - 2130500317 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

28 (124)ฉะไกรนนอย ( 1) 3

2130500318 - 2130500352 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

29 (125)ฉะไกรนนอย ( 1) 3

2130500353 - 2130500387 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

30 (212)ปปาตอง (2) 2

2130500388 - 2130500422 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

31 (213)ปปาตอง (2) 2

2130500423 - 2130500457 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

32 (214)ปปาตอง (2) 2

2130500458 - 2130500492 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

33 (215)ปปาตอง (2) 2

2130500493 - 2130500527 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

34 (216)ปปาตอง (2) 2



หนนา 7 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)

2130500528 - 2130500539 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

35 (222)ปปาตอง (2) 3



หนนา 8 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)

2130600001 - 2130600023 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

35 (222)ปปาตอง (2) 3

2130600024 - 2130600058 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

36 (223)ปปาตอง (2) 3

2130600059 - 2130600093 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

37 (224)ปปาตอง (2) 3

2130600094 - 2130600128 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

38 (225)ปปาตอง (2) 3

2130600129 - 2130600163 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

39 (226)ปปาตอง (2) 3

2130600164 - 2130600193 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

40 (41101)เจนาพระยาโกษา
ธวบดร (41)

1

2130600194 - 2130600223 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

41 (41102)เจนาพระยาโกษา
ธวบดร (41)

1

2130600224 - 2130600253 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

42 (41103)เจนาพระยาโกษา
ธวบดร (41)

1

2130600254 - 2130600283 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

43 (41104)เจนาพระยาโกษา
ธวบดร (41)

1

2130600284 - 2130600313 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

44 (41106)เจนาพระยาโกษา
ธวบดร (41)

1

2130600314 - 2130600343 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

45 (41107)เจนาพระยาโกษา
ธวบดร (41)

1

2130600344 - 2130600373 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

46 (41108)เจนาพระยาโกษา
ธวบดร (41)

1

2130600374 - 2130600403 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

47 (41111)เจนาพระยาโกษา
ธวบดร (41)

1

2130600404 - 2130600433 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

48 (41112)เจนาพระยาโกษา
ธวบดร (41)

1

2130600434 - 2130600463 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

49 (41113)เจนาพระยาโกษา
ธวบดร (41)

1



หนนา 9 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)

2130600464 - 2130600493 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

50 (41114)เจนาพระยาโกษา
ธวบดร (41)

1

2130600494 - 2130600497 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

51 (41115)เจนาพระยาโกษา
ธวบดร (41)

1

2130600498 ปทยมธานร มหาววทยาลถยธรรมศาสตรค 
ศศนยครถงสวต

101 (คอมพววเตอรค 3 (ผศน
พวการ))

ศศนยคประชยม
ธรรมศาสตรค รถง

สวต

1



หนนา 10 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)

2130700001 - 2130700026 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

51 (41115)เจนาพระยาโกษา
ธวบดร (41)

1

2130700027 - 2130700056 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

52 (41116)เจนาพระยาโกษา
ธวบดร (41)

1

2130700057 - 2130700086 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

53 (41117)เจนาพระยาโกษา
ธวบดร (41)

1

2130700087 - 2130700108 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

54 (ประชยมอวนทนวล)เจนาพระยาโกษา
ธวบดร (41)

2



หนนา 11 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)

2130800001 - 2130800023 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

54 (ประชยมอวนทนวล)เจนาพระยาโกษา
ธวบดร (41)

2

2130800024 - 2130800059 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

55 (31006)100 ปป ศศนยค
ภาษาและ
คอมพววเตอรค

1

2130800060 - 2130800095 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

56 (31007)100 ปป ศศนยค
ภาษาและ
คอมพววเตอรค

1

2130800096 - 2130800131 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

57 (31008)100 ปป ศศนยค
ภาษาและ
คอมพววเตอรค

1

2130800132 - 2130800167 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

58 (31010)100 ปป ศศนยค
ภาษาและ
คอมพววเตอรค

1

2130800168 - 2130800203 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

59 (31011)100 ปป ศศนยค
ภาษาและ
คอมพววเตอรค

1

2130800204 - 2130800239 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

60 (31012)100 ปป ศศนยค
ภาษาและ
คอมพววเตอรค

1

2130800240 - 2130800275 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

61 (31013)100 ปป ศศนยค
ภาษาและ
คอมพววเตอรค

1

2130800276 - 2130800311 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

62 (31015)100 ปป ศศนยค
ภาษาและ
คอมพววเตอรค

1

2130800312 - 2130800347 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

63 (31016)100 ปป ศศนยค
ภาษาและ
คอมพววเตอรค

1



หนนา 12 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)
2130800348 - 2130800383 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ

นครศรรอยยธยา

64 (31017)100 ปป ศศนยค
ภาษาและ
คอมพววเตอรค

1

2130800384 - 2130800419 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

65 (31018)100 ปป ศศนยค
ภาษาและ
คอมพววเตอรค

1

2130800420 - 2130800467 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

66 (31020)100 ปป ศศนยค
ภาษาและ
คอมพววเตอรค

1

2130800468 - 2130800502 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

67 (605)ปาจะรวยะ (6) 1

2130800503 - 2130800537 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

68 (606)ปาจะรวยะ (6) 1

2130800538 - 2130800572 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

69 (624)ปาจะรวยะ (6) 3

2130800573 - 2130800607 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

70 (625)ปาจะรวยะ (6) 3

2130800608 - 2130800642 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

71 (626)ปาจะรวยะ (6) 3

2130800643 - 2130800677 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

72 (701)ปปญญาวยฒว (7) 1

2130800678 - 2130800712 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

73 (702)ปปญญาวยฒว (7) 1

2130800713 - 2130800747 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

74 (712)ปปญญาวยฒว (7) 2

2130800748 - 2130800782 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

75 (713)ปปญญาวยฒว (7) 2

2130800783 - 2130800817 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

76 (722)ปปญญาวยฒว (7) 3



หนนา 13 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)
2130800818 - 2130800852 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ

นครศรรอยยธยา

77 (723)ปปญญาวยฒว (7) 3

2130800853 - 2130800887 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

78 (724)ปปญญาวยฒว (7) 3

2130800888 - 2130800922 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

79 (725)ปปญญาวยฒว (7) 3

2130800923 - 2130800958 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

80 (ประชยม กศพ.)การศศกษาพวเศษ 1

2130800959 - 2130800988 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

81 (110)ครยสรรพสวทธวธ 1

2130800989 - 2130801018 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

82 (111)ครยสรรพสวทธวธ 1

2130801019 - 2130801048 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

83 (112)ครยสรรพสวทธวธ 1

2130801049 - 2130801078 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

84 (113)ครยสรรพสวทธวธ 1

2130801079 - 2130801108 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

85 (114)ครยสรรพสวทธวธ 1

2130801109 - 2130801150 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

86 (45200)45 (บนานพลศ
หลวง)

2

2130801151 - 2130801186 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

87 (45203)45 (บนานพลศ
หลวง)

2

2130801187 - 2130801228 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

88 (47206)47 (สวนหลวง
คนางคาว)

1

2130801229 - 2130801270 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

89 (47207)47 (สวนหลวง
คนางคาว)

1

2130801271 - 2130801312 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

90 (47208)47 (สวนหลวง
คนางคาว)

1

2130801313 - 2130801354 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

91 (47209)47 (สวนหลวง
คนางคาว)

1



หนนา 14 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)

2130801355 - 2130801396 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

92 (47210)47 (สวนหลวง
คนางคาว)

1

2130801397 - 2130801438 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

93 (47211)47 (สวนหลวง
คนางคาว)

1

2130801439 - 2130801468 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

94 (2711)27 (โรงเรรยน
สาธวตมถธยม)

2

2130801469 - 2130801498 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

95 (2712)27 (โรงเรรยน
สาธวตมถธยม)

2

2130801499 - 2130801528 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

96 (2713)27 (โรงเรรยน
สาธวตมถธยม)

2

2130801529 - 2130801556 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

97 (2714)27 (โรงเรรยน
สาธวตมถธยม)

2



หนนา 15 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)

2131200001 - 2131200002 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

97 (2714)27 (โรงเรรยน
สาธวตมถธยม)

2

2131200003 - 2131200032 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

98 (2715)27 (โรงเรรยน
สาธวตมถธยม)

2

2131200033 - 2131200056 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

99 (2716)27 (โรงเรรยน
สาธวตมถธยม)

2



หนนา 16 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)

2131300001 - 2131300006 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

99 (2716)27 (โรงเรรยน
สาธวตมถธยม)

2

2131300007 - 2131300036 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

100 (2721)27 (โรงเรรยน
สาธวตมถธยม)

3

2131300037 - 2131300066 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

101 (2722)27 (โรงเรรยน
สาธวตมถธยม)

3

2131300067 - 2131300096 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

102 (2723)27 (โรงเรรยน
สาธวตมถธยม)

3

2131300097 - 2131300113 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

103 (2724)27 (โรงเรรยน
สาธวตมถธยม)

3



หนนา 17 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)

2131500001 - 2131500013 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

103 (2724)27 (โรงเรรยน
สาธวตมถธยม)

3

2131500014 - 2131500043 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

104 (2725)27 (โรงเรรยน
สาธวตมถธยม)

3

2131500044 - 2131500069 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

105 (2726)27 (โรงเรรยน
สาธวตมถธยม)

3



หนนา 18 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)

2131700001 - 2131700004 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

105 (2726)27 (โรงเรรยน
สาธวตมถธยม)

3

2131700005 - 2131700034 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

106 (นาฏศวลปป)27 (โรงเรรยน
สาธวตมถธยม)

1

2131700035 - 2131700064 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

107 (3801)38 (โรงเรรยน
สาธวตมถธยม)

1

2131700065 - 2131700075 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

108 (3802)38 (โรงเรรยน
สาธวตมถธยม)

1



หนนา 19 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)

2131800001 - 2131800019 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

108 (3802)38 (โรงเรรยน
สาธวตมถธยม)

1

2131800020 - 2131800049 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

109 (3803)38 (โรงเรรยน
สาธวตมถธยม)

1

2131800050 - 2131800079 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

110 (3804)38 (โรงเรรยน
สาธวตมถธยม)

1

2131800080 - 2131800127 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

111 (3811)38 (โรงเรรยน
สาธวตมถธยม)

2

2131800128 - 2131800157 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

112 (3812)38 (โรงเรรยน
สาธวตมถธยม)

2

2131800158 - 2131800187 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

113 (3813)38 (โรงเรรยน
สาธวตมถธยม)

2

2131800188 - 2131800222 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

114 (ม.2/1)สาธวต 3 (
โรงเรรยนสาธวต

มถธยม)

2

2131800223 - 2131800257 พระนครศรรอยยธยา มหาววทยาลถยราชภถฏพระ
นครศรรอยยธยา

115 (ม.2/2)สาธวต 3 (
โรงเรรยนสาธวต

มถธยม)

2

2131800258 - 2131800282 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

1 (1101)คณะบรวหาร
ธยรกวจและ
เทคโนโลยร
สารสนเทศ(
อาคาร 1)

1

2131800283 - 2131800307 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

2 (1102)คณะบรวหาร
ธยรกวจและ
เทคโนโลยร
สารสนเทศ(
อาคาร 1)

1



หนนา 20 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)
2131800308 - 2131800328 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค

วาสยกรร)

3 (1103)คณะบรวหาร
ธยรกวจและ
เทคโนโลยร
สารสนเทศ(
อาคาร 1)

1

2131800329 - 2131800353 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

4 (1104)คณะบรวหาร
ธยรกวจและ
เทคโนโลยร
สารสนเทศ(
อาคาร 1)

1

2131800354 - 2131800378 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

5 (1105)คณะบรวหาร
ธยรกวจและ
เทคโนโลยร
สารสนเทศ(
อาคาร 1)

1

2131800379 - 2131800403 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

6 (1201)คณะบรวหาร
ธยรกวจและ
เทคโนโลยร
สารสนเทศ(
อาคาร 1)

2

2131800404 - 2131800428 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

7 (1202)คณะบรวหาร
ธยรกวจและ
เทคโนโลยร
สารสนเทศ(
อาคาร 1)

2

2131800429 - 2131800449 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

8 (1203)คณะบรวหาร
ธยรกวจและ
เทคโนโลยร
สารสนเทศ(
อาคาร 1)

2



หนนา 21 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)
2131800450 - 2131800474 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค

วาสยกรร)

9 (1204)คณะบรวหาร
ธยรกวจและ
เทคโนโลยร
สารสนเทศ(
อาคาร 1)

2

2131800475 - 2131800499 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

10 (1205)คณะบรวหาร
ธยรกวจและ
เทคโนโลยร
สารสนเทศ(
อาคาร 1)

2

2131800500 - 2131800524 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

11 (1301)คณะบรวหาร
ธยรกวจและ
เทคโนโลยร
สารสนเทศ(
อาคาร 1)

3

2131800525 - 2131800549 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

12 (1302)คณะบรวหาร
ธยรกวจและ
เทคโนโลยร
สารสนเทศ(
อาคาร 1)

3

2131800550 - 2131800570 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

13 (1303)คณะบรวหาร
ธยรกวจและ
เทคโนโลยร
สารสนเทศ(
อาคาร 1)

3

2131800571 - 2131800595 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

14 (1304)คณะบรวหาร
ธยรกวจและ
เทคโนโลยร
สารสนเทศ(
อาคาร 1)

3



หนนา 22 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)
2131800596 - 2131800620 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค

วาสยกรร)

15 (1305)คณะบรวหาร
ธยรกวจและ
เทคโนโลยร
สารสนเทศ(
อาคาร 1)

3

2131800621 - 2131800660 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

16 (2105)คณะบรวหาร
ธยรกวจและ
เทคโนโลยร
สารสนเทศ(
อาคาร 2)

1

2131800661 - 2131800700 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

17 (2106)คณะบรวหาร
ธยรกวจและ
เทคโนโลยร
สารสนเทศ(
อาคาร 2)

1

2131800701 - 2131800725 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

18 (2107)คณะบรวหาร
ธยรกวจและ
เทคโนโลยร
สารสนเทศ(
อาคาร 2)

1

2131800726 - 2131800750 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

19 (2302)คณะบรวหาร
ธยรกวจและ
เทคโนโลยร
สารสนเทศ(
อาคาร 2)

3

2131800751 - 2131800775 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

20 (2303)คณะบรวหาร
ธยรกวจและ
เทคโนโลยร
สารสนเทศ(
อาคาร 2)

3



หนนา 23 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)
2131800776 - 2131800800 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค

วาสยกรร)

21 (2304)คณะบรวหาร
ธยรกวจและ
เทคโนโลยร
สารสนเทศ(
อาคาร 2)

3

2131800801 - 2131800836 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

22 (2305)คณะบรวหาร
ธยรกวจและ
เทคโนโลยร
สารสนเทศ(
อาคาร 2)

3

2131800837 - 2131800840 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

23 (2306)คณะบรวหาร
ธยรกวจและ
เทคโนโลยร
สารสนเทศ(
อาคาร 2)

3

2131800841 - 2131800842 ปทยมธานร มหาววทยาลถยธรรมศาสตรค 
ศศนยครถงสวต

101 (คอมพววเตอรค 3 (ผศน
พวการ))

ศศนยคประชยม
ธรรมศาสตรค รถง

สวต

1



หนนา 24 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)

2131900001 - 2131900038 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

23 (2306)คณะบรวหาร
ธยรกวจและ
เทคโนโลยร
สารสนเทศ(
อาคาร 2)

3

2131900039 - 2131900063 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

24 (30013)กองบรวหาร
ทรถพยากรวาสยกรร 

(อาคาร 3)

G

2131900064 - 2131900088 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

25 (30023)กองบรวหาร
ทรถพยากรวาสยกรร 

(อาคาร 3)

G

2131900089 - 2131900128 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

26 (3202)กองบรวหาร
ทรถพยากรวาสยกรร 

(อาคาร 3)

2

2131900129 - 2131900153 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

27 (3203)กองบรวหาร
ทรถพยากรวาสยกรร 

(อาคาร 3)

2

2131900154 - 2131900193 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

28 (3204)กองบรวหาร
ทรถพยากรวาสยกรร 

(อาคาร 3)

2

2131900194 - 2131900218 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

29 (3205)กองบรวหาร
ทรถพยากรวาสยกรร 

(อาคาร 3)

2

2131900219 - 2131900243 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

30 (3208)กองบรวหาร
ทรถพยากรวาสยกรร 

(อาคาร 3)

2

2131900244 - 2131900268 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

31 (3209)กองบรวหาร
ทรถพยากรวาสยกรร 

(อาคาร 3)

2



หนนา 25 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)
2131900269 - 2131900289 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค

วาสยกรร)

32 (3301)กองบรวหาร
ทรถพยากรวาสยกรร 

(อาคาร 3)

3

2131900290 - 2131900317 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

33 (3304)กองบรวหาร
ทรถพยากรวาสยกรร 

(อาคาร 3)

3

2131900318 - 2131900341 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

34 (3305)กองบรวหาร
ทรถพยากรวาสยกรร 

(อาคาร 3)

3

2131900342 - 2131900353 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

35 (3307)กองบรวหาร
ทรถพยากรวาสยกรร 

(อาคาร 3)

3

2131900354 - 2131900377 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

36 (3309)กองบรวหาร
ทรถพยากรวาสยกรร 

(อาคาร 3)

3

2131900378 - 2131900407 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

37 (4201)คณะววทยา
ศาสตรคและ
เทคโนโลยร(
อาคาร 4)

2

2131900408 - 2131900437 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

38 (4202)คณะววทยา
ศาสตรคและ
เทคโนโลยร(
อาคาร 4)

2

2131900438 - 2131900467 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

39 (4301)คณะววทยา
ศาสตรคและ
เทคโนโลยร(
อาคาร 4)

3

2131900468 - 2131900497 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

40 (4302)คณะววทยา
ศาสตรคและ
เทคโนโลยร(
อาคาร 4)

3



หนนา 26 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)

2131900498 - 2131900527 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

41 (4303)คณะววทยา
ศาสตรคและ
เทคโนโลยร(
อาคาร 4)

3

2131900528 - 2131900567 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

42 (5302)ศวลปศาสตรค (
อาคาร 5)

3

2131900568 - 2131900587 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

43 (6402)คณะววทยา
ศาสตรคและ
เทคโนโลยร(
อาคาร 6)

4

2131900588 - 2131900607 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

44 (6403)คณะววทยา
ศาสตรคและ
เทคโนโลยร(
อาคาร 6)

4

2131900608 - 2131900642 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

45 (7301)คณะววทยา
ศาสตรคและ
เทคโนโลยร(
อาคาร 7)

3

2131900643 - 2131900667 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

46 (7303)คณะววทยา
ศาสตรคและ
เทคโนโลยร(
อาคาร 7)

3

2131900668 - 2131900692 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

47 (7304)คณะววทยา
ศาสตรคและ
เทคโนโลยร(
อาคาร 7)

3

2131900693 - 2131900727 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

48 (7305)คณะววทยา
ศาสตรคและ
เทคโนโลยร(
อาคาร 7)

3



หนนา 27 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)
2131900728 - 2131900762 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค

วาสยกรร)

49 (7306)คณะววทยา
ศาสตรคและ
เทคโนโลยร(
อาคาร 7)

3

2131900763 - 2131900797 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

50 (7307)คณะววทยา
ศาสตรคและ
เทคโนโลยร(
อาคาร 7)

3

2131900798 - 2131900832 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
วาสยกรร)

51 (7308)คณะววทยา
ศาสตรคและ
เทคโนโลยร(
อาคาร 7)

3

2131900833 - 2131900882 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

1 (HT23410)ศรรพวทยาคาร (
อาคาร 23)

4

2131900883 - 2131900932 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

2 (HT23510)ศรรพวทยาคาร (
อาคาร 23)

5

2131900933 - 2131900982 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

3 (HT23610)ศรรพวทยาคาร (
อาคาร 23)

6

2131900983 - 2131901032 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

4 (HT23710)ศรรพวทยาคาร (
อาคาร 23)

7

2131901033 - 2131901062 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

5 (HT23715)ศรรพวทยาคาร (
อาคาร 23)

7

2131901063 - 2131901092 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

6 (HT23716)ศรรพวทยาคาร (
อาคาร 23)

7

2131901093 - 2131901122 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

7 (HT23717)ศรรพวทยาคาร (
อาคาร 23)

7

2131901123 - 2131901172 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

8 (HT23812)ศรรพวทยาคาร (
อาคาร 23)

8

2131901173 - 2131901202 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

9 (HT240302)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

3



หนนา 28 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)

2131901203 - 2131901232 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

10 (HT240303)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

3

2131901233 - 2131901262 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

11 (HT240304)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

3

2131901263 - 2131901273 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

12 (HT240305)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

3



หนนา 29 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)

2132000001 - 2132000019 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

12 (HT240305)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

3

2132000020 - 2132000061 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

13 (HT240309)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

3

2132000062 - 2132000091 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

14 (HT240402)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

4

2132000092 - 2132000121 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

15 (HT240403)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

4

2132000122 - 2132000151 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

16 (HT240404)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

4

2132000152 - 2132000181 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

17 (HT240405)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

4

2132000182 - 2132000237 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

18 (HT240409)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

4

2132000238 - 2132000256 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

19 (HT240501)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

5

2132000257 ปทยมธานร มหาววทยาลถยธรรมศาสตรค 
ศศนยครถงสวต

101 (คอมพววเตอรค 3 (ผศน
พวการ))

ศศนยคประชยม
ธรรมศาสตรค รถง

สวต

1



หนนา 30 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)

2132100001 - 2132100011 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

19 (HT240501)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

5

2132100012 - 2132100041 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

20 (HT240502)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

5

2132100042 - 2132100071 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

21 (HT240503)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

5

2132100072 - 2132100101 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

22 (HT240601)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

6

2132100102 - 2132100104 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

23 (HT240602)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

6



หนนา 31 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)

2132300001 - 2132300027 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

23 (HT240602)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

6

2132300028 - 2132300057 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

24 (HT240603)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

6

2132300058 - 2132300087 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

25 (HT240604)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

6

2132300088 - 2132300117 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

26 (HT240605)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

6

2132300118 - 2132300173 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

27 (HT240607)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

6

2132300174 - 2132300229 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

28 (HT240608)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

6

2132300230 - 2132300285 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

29 (HT240609)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

6

2132300286 - 2132300341 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

30 (HT240610)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

6

2132300342 - 2132300361 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

31 (HT240802)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

8

2132300362 - 2132300381 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

32 (HT240803)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

8



หนนา 32 จาก 32 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 1 (21)
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)
2132300382 - 2132300401 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค

หถนตรา)

33 (HT240804)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

8

2132300402 - 2132300419 พระนครศรรอยยธยา ราชมงคลสยวรรณภศมว (ศศนยค
หถนตรา)

34 (HT240805)เทคโนโลยร
สารสนเทศ (
อาคาร 24)

8


