
หนนา 1 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2210100001 - 2210100054 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 1 (122) 1 ศศนยยสหกกจ
ศศกษาและพจฒนา

อาชรพ

2

2210100055 - 2210100090 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 2 (124) 1 ศศนยยสหกกจ
ศศกษาและพจฒนา

อาชรพ

2

2210100091 - 2210100130 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 3 (125) 1 ศศนยยสหกกจ
ศศกษาและพจฒนา

อาชรพ

2

2210100131 - 2210100170 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 4 (126) 1 ศศนยยสหกกจ
ศศกษาและพจฒนา

อาชรพ

2

2210100171 - 2210100210 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 5 (127) 1 ศศนยยสหกกจ
ศศกษาและพจฒนา

อาชรพ

2

2210100211 - 2210100250 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 6 (128) 1 ศศนยยสหกกจ
ศศกษาและพจฒนา

อาชรพ

2

2210100251 - 2210100290 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 7 (136) 1 ศศนยยสหกกจ
ศศกษาและพจฒนา

อาชรพ

3

2210100291 - 2210100320 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 8 (138) 1 ศศนยยสหกกจ
ศศกษาและพจฒนา

อาชรพ

3

2210100321 - 2210100355 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 9 (423) 4 คณะวกทยา
การ

คอมพกวเตอรยฯ

2

2210100356 - 2210100390 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 10 (424) 4 คณะวกทยา
การ

คอมพกวเตอรยฯ

2



หนนา 2 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)
2210100391 - 2210100425 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 11 (425) 4 คณะวกทยา

การ
คอมพกวเตอรยฯ

2

2210100426 - 2210100460 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 12 (426) 4 คณะวกทยา
การ

คอมพกวเตอรยฯ

2

2210100461 - 2210100500 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 13 (ร.121) 10 คณะ
นกตกศาสตรย

2

2210100501 - 2210100540 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 14 (ร.122) 10 คณะ
นกตกศาสตรย

2

2210100541 - 2210100580 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 15 (ร.123) 10 คณะ
นกตกศาสตรย

2

2210100581 - 2210100680 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 16 (ร.125) 10 คณะ
นกตกศาสตรย

2

2210100681 - 2210100720 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 17 (ร.131) 10 คณะ
นกตกศาสตรย

3

2210100721 - 2210100760 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 18 (ร.133) 10 คณะ
นกตกศาสตรย

3

2210100761 - 2210100860 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 19 (ร.135) 10 คณะ
นกตกศาสตรย

3

2210100861 - 2210100900 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 20 (ร.142) 10 คณะ
นกตกศาสตรย

4

2210100901 - 2210100940 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 21 (ร.143) 10 คณะ
นกตกศาสตรย

4

2210100941 - 2210101040 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 22 (ร.145) 10 คณะ
นกตกศาสตรย

4

2210101041 - 2210101080 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 23 (ร.151) 10 คณะ
นกตกศาสตรย

5

2210101081 - 2210101120 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 24 (ร.152) 10 คณะ
นกตกศาสตรย

5



หนนา 3 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2210101121 - 2210101160 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 25 (ร.153) 10 คณะ
นกตกศาสตรย

5

2210101161 - 2210101260 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 26 (ร.155) 10 คณะ
นกตกศาสตรย

5

2210101261 - 2210101300 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 27 (ร.161) 10 คณะ
นกตกศาสตรย

6

2210101301 - 2210101340 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 28 (ร.162) 10 คณะ
นกตกศาสตรย

6

2210101341 - 2210101380 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 29 (ดนตรร1) 17 อาคารดนตรร 1

2210101381 - 2210101420 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 30 (ดนตรร2) 17 อาคารดนตรร 1

2210101421 - 2210101422 ชลบบรร รร.แสนสบข 36 (โพธกธทะเล)3 1



หนนา 4 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2210200001 - 2210200040 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 31 (ดนตรร3) 17 อาคารดนตรร 1

2210200041 - 2210200116 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 32 (22101) 22 คณะ
เทคโนโลยรการ

เกษตร

1

2210200117 - 2210200176 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 33 (22108) 22 คณะ
เทคโนโลยรการ

เกษตร

1

2210200177 - 2210200229 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 34 (22110) 22 คณะ
เทคโนโลยรการ

เกษตร

1

2210200230 - 2210200289 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 35 (22212) 22 คณะ
เทคโนโลยรการ

เกษตร

2

2210200290 - 2210200345 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 36 (22301) 22 คณะ
เทคโนโลยรการ

เกษตร

3

2210200346 - 2210200397 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 37 (22306) 22 คณะ
เทคโนโลยรการ

เกษตร

3

2210200398 - 2210200430 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 38 (22307) 22 คณะ
เทคโนโลยรการ

เกษตร

3

2210200431 - 2210200468 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 39 (22308) 22 คณะ
เทคโนโลยรการ

เกษตร

3

2210200469 - 2210200508 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 40 (22309) 22 คณะ
เทคโนโลยรการ

เกษตร

3

2210200509 - 2210200538 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 41 (22404) 22 คณะ
เทคโนโลยรการ

เกษตร

4



หนนา 5 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2210200539 - 2210200568 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 42 (22405) 22 คณะ
เทคโนโลยรการ

เกษตร

4

2210200569 - 2210200606 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 43 (22407) 22 คณะ
เทคโนโลยรการ

เกษตร

4

2210200607 - 2210200646 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 44 (22408) 22 คณะ
เทคโนโลยรการ

เกษตร

4

2210200647 - 2210200706 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 45 (22501) 22 คณะ
เทคโนโลยรการ

เกษตร

5

2210200707 - 2210200906 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 46 (35201)35 เฉลกมพระ
เกรยรตก

2

2210200907 - 2210200946 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 47 (35410)35 เฉลกมพระ
เกรยรตก

4

2210200947 - 2210200986 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 48 (35501)35 เฉลกมพระ
เกรยรตก

5

2210200987 - 2210201026 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 49 (35502)35 เฉลกมพระ
เกรยรตก

5

2210201027 - 2210201066 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 50 (35503)35 เฉลกมพระ
เกรยรตก

5

2210201067 - 2210201106 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 51 (35504)35 เฉลกมพระ
เกรยรตก

5

2210201107 - 2210201123 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 52 (35505)35 เฉลกมพระ
เกรยรตก

5

2210201124 - 2210201125 ชลบบรร รร.แสนสบข 36 (โพธกธทะเล)3 1



หนนา 6 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2210300001 - 2210300023 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 52 (35505)35 เฉลกมพระ
เกรยรตก

5

2210300024 - 2210300063 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 53 (35601)35 เฉลกมพระ
เกรยรตก

6

2210300064 - 2210300103 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 54 (35602)35 เฉลกมพระ
เกรยรตก

6

2210300104 - 2210300143 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 55 (35603)35 เฉลกมพระ
เกรยรตก

6

2210300144 - 2210300183 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 56 (35604)35 เฉลกมพระ
เกรยรตก

6

2210300184 - 2210300223 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 57 (35605)35 เฉลกมพระ
เกรยรตก

6

2210300224 - 2210300263 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 58 (36301 slope)36 เฉลกมพระ
เกรยรตก

3

2210300264 - 2210300299 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 59 (36303 slope)36 เฉลกมพระ
เกรยรตก

3

2210300300 - 2210300335 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 60 (36304 slope)36 เฉลกมพระ
เกรยรตก

3

2210300336 - 2210300375 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 61 (37201) 37  คณะวกทยา
การจจดการ

2

2210300376 - 2210300415 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 62 (37202) 37  คณะวกทยา
การจจดการ

2

2210300416 - 2210300455 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 63 (37203) 37  คณะวกทยา
การจจดการ

2

2210300456 - 2210300527 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 64 (37302) 37  คณะวกทยา
การจจดการ

3

2210300528 - 2210300567 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 65 (37303) 37  คณะวกทยา
การจจดการ

3

2210300568 - 2210300607 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 66 (37304) 37  คณะวกทยา
การจจดการ

3



หนนา 7 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2210300608 - 2210300656 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 67 (37305) 37  คณะวกทยา
การจจดการ

3

2210300657 - 2210300736 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 68 (37306) 37  คณะวกทยา
การจจดการ

3

2210300737 - 2210300808 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 69 (37402) 37  คณะวกทยา
การจจดการ

4

2210300809 - 2210300848 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 70 (37403) 37  คณะวกทยา
การจจดการ

4

2210300849 - 2210300888 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 71 (37404) 37  คณะวกทยา
การจจดการ

4

2210300889 - 2210300928 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 72 (37405) 37  คณะวกทยา
การจจดการ

4

2210300929 - 2210301024 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 73 (37406) 37  คณะวกทยา
การจจดการ

4

2210301025 - 2210301064 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 74 (37502) 37  คณะวกทยา
การจจดการ

5

2210301065 - 2210301104 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 75 (37503) 37  คณะวกทยา
การจจดการ

5

2210301105 - 2210301144 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 76 (37504) 37  คณะวกทยา
การจจดการ

5

2210301145 - 2210301184 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 77 (37505) 37  คณะวกทยา
การจจดการ

5

2210301185 - 2210301224 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 78 (37506) 37  คณะวกทยา
การจจดการ

5

2210301225 - 2210301264 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 79 (37507) 37  คณะวกทยา
การจจดการ

5

2210301265 - 2210301464 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 80 (37701) 37  คณะวกทยา
การจจดการ

7



หนนา 8 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)
2210301465 - 2210301504 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 81 (38201) 38 คณะ

เทคโนโลยร
อบตสาหกรรม

2

2210301505 - 2210301539 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 82 (38205) 38 คณะ
เทคโนโลยร
อบตสาหกรรม

2

2210301540 - 2210301579 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 83 (38206) 38 คณะ
เทคโนโลยร
อบตสาหกรรม

2

2210301580 - 2210301633 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 84 (38307) 38 คณะ
เทคโนโลยร
อบตสาหกรรม

3

2210301634 - 2210301687 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 85 (38401) 38 คณะ
เทคโนโลยร
อบตสาหกรรม

4

2210301688 - 2210301741 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 86 (38404) 38 คณะ
เทคโนโลยร
อบตสาหกรรม

4

2210301742 - 2210301781 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 87 (38501) 38 คณะ
เทคโนโลยร
อบตสาหกรรม

5

2210301782 - 2210301821 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 88 (38601) 38 คณะ
เทคโนโลยร
อบตสาหกรรม

6

2210301822 - 2210301861 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 89 (38604) 38 คณะ
เทคโนโลยร
อบตสาหกรรม

6

2210301862 - 2210301901 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 90 (39211) 39 คณะ
ครบศาสตรย

2

2210301902 - 2210301941 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 91 (39212) 39 คณะ
ครบศาสตรย

2



หนนา 9 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2210301942 - 2210301981 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 92 (39303) 39 คณะ
ครบศาสตรย

3

2210301982 - 2210302026 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 93 (39304) 39 คณะ
ครบศาสตรย

3

2210302027 - 2210302031 ชลบบรร รร.แสนสบข 36 (โพธกธทะเล)3 1



หนนา 10 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2210400001 - 2210400011 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 93 (39304) 39 คณะ
ครบศาสตรย

3

2210400012 - 2210400067 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 94 (39305) 39 คณะ
ครบศาสตรย

3

2210400068 - 2210400101 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 95 (39307) 39 คณะ
ครบศาสตรย

3



หนนา 11 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2210500001 - 2210500006 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 95 (39307) 39 คณะ
ครบศาสตรย

3

2210500007 - 2210500046 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 96 (39308) 39 คณะ
ครบศาสตรย

3

2210500047 - 2210500086 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 97 (39309) 39 คณะ
ครบศาสตรย

3

2210500087 - 2210500126 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 98 (39310) 39 คณะ
ครบศาสตรย

3

2210500127 - 2210500182 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 99 (39313) 39 คณะ
ครบศาสตรย

3

2210500183 - 2210500238 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 100 (39314) 39 คณะ
ครบศาสตรย

3

2210500239 - 2210500294 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 101 (39401) 39 คณะ
ครบศาสตรย

4

2210500295 - 2210500350 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 102 (39402) 39 คณะ
ครบศาสตรย

4

2210500351 - 2210500390 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 103 (39404) 39 คณะ
ครบศาสตรย

4

2210500391 - 2210500430 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 104 (39406) 39 คณะ
ครบศาสตรย

4

2210500431 - 2210500470 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 105 (39407) 39 คณะ
ครบศาสตรย

4

2210500471 - 2210500510 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 106 (39408) 39 คณะ
ครบศาสตรย

4

2210500511 - 2210500566 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 107 (39410) 39 คณะ
ครบศาสตรย

4

2210500567 - 2210500622 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 108 (39411) 39 คณะ
ครบศาสตรย

4

2210500623 - 2210500662 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 109 (39502) 39 คณะ
ครบศาสตรย

5



หนนา 12 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2210500663 - 2210500702 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 110 (39507) 39 คณะ
ครบศาสตรย

5

2210500703 - 2210500742 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 111 (39508) 39 คณะ
ครบศาสตรย

5

2210500743 - 2210500782 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 112 (39601) 39 คณะ
ครบศาสตรย

6

2210500783 - 2210500822 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 113 (39602) 39 คณะ
ครบศาสตรย

6

2210500823 - 2210500862 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 114 (39603) 39 คณะ
ครบศาสตรย

6

2210500863 - 2210500902 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 115 (39604) 39 คณะ
ครบศาสตรย

6

2210500903 - 2210500962 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 116 (40201 slope) 40 ศศนยยวกทยา
ศาสตรย

2

2210500963 - 2210501058 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 117 (40202) 40 ศศนยยวกทยา
ศาสตรย

2

2210501059 - 2210501098 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 118 (40203 slope) 40 ศศนยยวกทยา
ศาสตรย

2

2210501099 - 2210501138 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 119 (40205) 40 ศศนยยวกทยา
ศาสตรย

2

2210501139 - 2210501178 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 120 (40206) 40 ศศนยยวกทยา
ศาสตรย

2

2210501179 - 2210501218 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 121 (40301 slope) 40 ศศนยยวกทยา
ศาสตรย

3

2210501219 - 2210501258 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 122 (40504) 40 ศศนยยวกทยา
ศาสตรย

5

2210501259 - 2210501298 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 123 (40505) 40 ศศนยยวกทยา
ศาสตรย

5

2210501299 - 2210501338 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 124 (40506) 40 ศศนยยวกทยา
ศาสตรย

5



หนนา 13 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2210501339 - 2210501498 จจนทบบรร ม.ราชภจฏรราไพพรรณร 125 (หอประชบมสวจสดกวจฒนย)หอประชบมสวจสดก
วจฒนย

1

2210501499 - 2210501528 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 1 (116)วกทยาสกทธกธ

2210501529 - 2210501558 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 2 (124)วกทยาสกทธกธ

2210501559 - 2210501588 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 3 (321)สฤษดกชจย

2210501589 - 2210501618 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 4 (322)สฤษดกชจย

2210501619 - 2210501648 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 5 (323)สฤษดกชจย

2210501649 - 2210501678 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 6 (324)สฤษดกชจย

2210501679 - 2210501708 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 7 (325)สฤษดกชจย

2210501709 - 2210501738 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 8 (326)สฤษดกชจย

2210501739 - 2210501768 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 9 (331)สฤษดกชจย

2210501769 - 2210501798 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 10 (332)สฤษดกชจย

2210501799 - 2210501828 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 11 (333)สฤษดกชจย

2210501829 - 2210501858 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 12 (334)สฤษดกชจย

2210501859 - 2210501888 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 13 (335)สฤษดกชจย

2210501889 - 2210501918 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 14 (336)สฤษดกชจย

2210501919 - 2210501948 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 15 (421)ถวกลศรรเสนา

2210501949 - 2210501978 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 16 (422)ถวกลศรรเสนา

2210501979 - 2210502008 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 17 (423)ถวกลศรรเสนา

2210502009 - 2210502038 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 18 (432)ถวกลศรรเสนา

2210502039 - 2210502068 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 19 (433)ถวกลศรรเสนา

2210502069 - 2210502098 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 20 (442)ถวกลศรรเสนา

2210502099 - 2210502128 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 21 (443)ถวกลศรรเสนา

2210502129 - 2210502158 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 22 (444)ถวกลศรรเสนา

2210502159 - 2210502188 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 23 (445)ถวกลศรรเสนา

2210502189 - 2210502218 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 24 (532)5 90 ปป

2210502219 - 2210502248 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 25 (533)5 90 ปป

2210502249 - 2210502278 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 26 (923)85ปปศรรยานบสรณย



หนนา 14 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2210502279 - 2210502308 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 27 (924)85ปปศรรยานบสรณย

2210502309 - 2210502338 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 28 (931)85ปปศรรยานบสรณย

2210502339 - 2210502368 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 29 (932)85ปปศรรยานบสรณย

2210502369 - 2210502398 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 30 (933)85ปปศรรยานบสรณย

2210502399 - 2210502428 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 31 (934)85ปปศรรยานบสรณย

2210502429 - 2210502458 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 32 (935)85ปปศรรยานบสรณย

2210502459 - 2210502488 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 33 (941)85ปปศรรยานบสรณย

2210502489 - 2210502518 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 34 (942)85ปปศรรยานบสรณย

2210502519 - 2210502548 จจนทบบรร รร.ศรรยานบสรณย 35 (943)85ปปศรรยานบสรณย

2210502549 - 2210502578 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 1 (121)1 2

2210502579 - 2210502608 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 2 (122)1 2

2210502609 - 2210502638 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 3 (123)1 2

2210502639 - 2210502668 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 4 (124)1 2

2210502669 - 2210502698 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 5 (125)1 2

2210502699 - 2210502728 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 6 (126)1 2

2210502729 - 2210502758 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 7 (127)1 2

2210502759 - 2210502788 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 8 (131)1 3

2210502789 - 2210502818 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 9 (132)1 3

2210502819 - 2210502848 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 10 (133)1 3

2210502849 - 2210502878 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 11 (134)1 3

2210502879 - 2210502908 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 12 (135)1 3

2210502909 - 2210502938 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 13 (136)1 3

2210502939 - 2210502968 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 14 (137)1 3

2210502969 - 2210502998 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 15 (222)2 2

2210502999 - 2210503028 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 16 (223)2 2

2210503029 - 2210503058 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 17 (224)2 2

2210503059 - 2210503088 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 18 (225)2 2

2210503089 - 2210503118 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 19 (231)2 3



หนนา 15 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2210503119 - 2210503148 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 20 (232)2 3

2210503149 - 2210503178 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 21 (233)2 3

2210503179 - 2210503208 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 22 (234)2 3

2210503209 - 2210503238 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 23 (921)9 2

2210503239 - 2210503268 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 24 (922)9 2

2210503269 - 2210503298 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 25 (923)9 2

2210503299 - 2210503328 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 26 (924)9 2

2210503329 - 2210503358 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 27 (925)9 2

2210503359 - 2210503388 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 28 (926)9 2

2210503389 - 2210503418 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 29 (932)9 3

2210503419 - 2210503448 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 30 (933)9 3

2210503449 - 2210503478 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 31 (934)9 3

2210503479 - 2210503508 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 32 (935)9 3

2210503509 - 2210503538 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 33 (941)9 4

2210503539 - 2210503568 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 34 (942)9 4

2210503569 - 2210503598 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 35 (943)9 4

2210503599 - 2210503628 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 36 (944)9 4

2210503629 - 2210503658 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 37 (945)9 4

2210503659 - 2210503688 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 38 (946)9 4

2210503689 - 2210503718 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 39 (1122)11 2

2210503719 - 2210503748 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 40 (1123)11 2

2210503749 - 2210503778 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 41 (1124)11 2

2210503779 - 2210503808 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 42 (1125)11 2

2210503809 - 2210503838 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 43 (1126)11 2

2210503839 - 2210503868 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 44 (1127)11 2

2210503869 - 2210503898 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 45 (1128)11 2

2210503899 - 2210503928 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 46 (1132)11 3

2210503929 - 2210503958 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 47 (1133)11 3



หนนา 16 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2210503959 - 2210503988 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 48 (1134)11 3

2210503989 - 2210504018 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 49 (1135)11 3

2210504019 - 2210504048 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 50 (1136)11 3

2210504049 - 2210504078 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 51 (1137)11 3

2210504079 - 2210504108 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 52 (1141)11 4

2210504109 - 2210504138 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 53 (1142)11 4

2210504139 - 2210504168 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 54 (1143)11 4

2210504169 - 2210504198 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 55 (1144)11 4

2210504199 - 2210504228 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 56 (1145)11 4

2210504229 - 2210504258 จจนทบบรร โรงเรรยนเบญจมราชศทกศ 57 (1146)11 4

2210504259 - 2210504288 จจนทบบรร วกทยาลจยนาฏศกลปปจจนทบบรร 1 (ปรกญญาตรรปปทรท 1)นฤมกตศศกษา 3

2210504289 - 2210504318 จจนทบบรร วกทยาลจยนาฏศกลปปจจนทบบรร 2 (ปรกญญาตรรปปทรท 2)นฤมกตศศกษา 3

2210504319 - 2210504348 จจนทบบรร วกทยาลจยนาฏศกลปปจจนทบบรร 3 (ปรกญญาตรรปปทรท 3)นฤมกตศศกษา 3

2210504349 - 2210504378 จจนทบบรร วกทยาลจยนาฏศกลปปจจนทบบรร 4 (ปรกญญาตรรปปทรท 4)นฤมกตศศกษา 3

2210504379 - 2210504408 จจนทบบรร วกทยาลจยนาฏศกลปปจจนทบบรร 5 (มจธยมศศกษาปปทรท 1/1)นฤมกตศศกษา 4

2210504409 - 2210504438 จจนทบบรร วกทยาลจยนาฏศกลปปจจนทบบรร 6 (มจธยมศศกษาปปทรท 1/2)นฤมกตศศกษา 4

2210504439 - 2210504468 จจนทบบรร วกทยาลจยนาฏศกลปปจจนทบบรร 7 (มจธยมศศกษาปปทรท 1/3)นฤมกตศศกษา 4

2210504469 - 2210504498 จจนทบบรร วกทยาลจยนาฏศกลปปจจนทบบรร 8 (มจธยมศศกษาปปทรท 1/4)นฤมกตศศกษา 4

2210504499 - 2210504524 จจนทบบรร วกทยาลจยนาฏศกลปปจจนทบบรร 9 (หอประชบม)เรกงนทร 1

2210504525 - 2210504532 ชลบบรร รร.แสนสบข 36 (โพธกธทะเล)3 1



หนนา 17 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนประชกสวมพวนธยปฏงบวตงงกน (106)

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

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชชทอหรองสอบ)

2210600001 - 2210600034 จจนทบบรร วกทยาลจยนาฏศกลปปจจนทบบรร 9 (หอประชบม)เรกงนทร 1

2210600035 - 2210600064 จจนทบบรร โรงเรรยนททาใหมทพศลสวจสดกธรา
ษฎรณยนบกศล

1 (131)1  อาคารเรรยน
แบบพกเศษ 4 ชจชน

3

2210600065 - 2210600094 จจนทบบรร โรงเรรยนททาใหมทพศลสวจสดกธรา
ษฎรณยนบกศล

2 (132)1  อาคารเรรยน
แบบพกเศษ 4 ชจชน

3

2210600095 - 2210600113 จจนทบบรร โรงเรรยนททาใหมทพศลสวจสดกธรา
ษฎรณยนบกศล

3 (133)1  อาคารเรรยน
แบบพกเศษ 4 ชจชน

3



หนนา 18 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2210700001 - 2210700011 จจนทบบรร โรงเรรยนททาใหมทพศลสวจสดกธรา
ษฎรณยนบกศล

3 (133)1  อาคารเรรยน
แบบพกเศษ 4 ชจชน

3

2210700012 - 2210700041 จจนทบบรร โรงเรรยนททาใหมทพศลสวจสดกธรา
ษฎรณยนบกศล

4 (136)1  อาคารเรรยน
แบบพกเศษ 4 ชจชน

3

2210700042 - 2210700071 จจนทบบรร โรงเรรยนททาใหมทพศลสวจสดกธรา
ษฎรณยนบกศล

5 (137)1  อาคารเรรยน
แบบพกเศษ 4 ชจชน

3

2210700072 - 2210700101 จจนทบบรร โรงเรรยนททาใหมทพศลสวจสดกธรา
ษฎรณยนบกศล

6 (138)1  อาคารเรรยน
แบบพกเศษ 4 ชจชน

3

2210700102 - 2210700131 จจนทบบรร โรงเรรยนททาใหมทพศลสวจสดกธรา
ษฎรณยนบกศล

7 (141)1  อาคารเรรยน
แบบพกเศษ 4 ชจชน

4

2210700132 - 2210700161 จจนทบบรร โรงเรรยนททาใหมทพศลสวจสดกธรา
ษฎรณยนบกศล

8 (142)1  อาคารเรรยน
แบบพกเศษ 4 ชจชน

4

2210700162 - 2210700191 จจนทบบรร โรงเรรยนททาใหมทพศลสวจสดกธรา
ษฎรณยนบกศล

9 (143)1  อาคารเรรยน
แบบพกเศษ 4 ชจชน

4

2210700192 - 2210700221 จจนทบบรร โรงเรรยนททาใหมทพศลสวจสดกธรา
ษฎรณยนบกศล

10 (147)1  อาคารเรรยน
แบบพกเศษ 4 ชจชน

4

2210700222 - 2210700251 จจนทบบรร โรงเรรยนททาใหมทพศลสวจสดกธรา
ษฎรณยนบกศล

11 (148)1  อาคารเรรยน
แบบพกเศษ 4 ชจชน

4

2210700252 - 2210700281 จจนทบบรร โรงเรรยนททาใหมทพศลสวจสดกธรา
ษฎรณยนบกศล

12 (231)1  อาคารเรรยน
แบบพกเศษ 4 ชจชน

3

2210700282 - 2210700311 จจนทบบรร โรงเรรยนททาใหมทพศลสวจสดกธรา
ษฎรณยนบกศล

13 (232)1  อาคารเรรยน
แบบพกเศษ 4 ชจชน

3

2210700312 - 2210700341 จจนทบบรร โรงเรรยนททาใหมทพศลสวจสดกธรา
ษฎรณยนบกศล

14 (233)1  อาคารเรรยน
แบบพกเศษ 4 ชจชน

3

2210700342 - 2210700371 จจนทบบรร โรงเรรยนททาใหมทพศลสวจสดกธรา
ษฎรณยนบกศล

15 (241)1  อาคารเรรยน
แบบพกเศษ 4 ชจชน

4

2210700372 - 2210700401 จจนทบบรร โรงเรรยนททาใหมทพศลสวจสดกธรา
ษฎรณยนบกศล

16 (243)1  อาคารเรรยน
แบบพกเศษ 4 ชจชน

4

2210700402 - 2210700431 จจนทบบรร โรงเรรยนททาใหมทพศลสวจสดกธรา
ษฎรณยนบกศล

17 (244)1  อาคารเรรยน
แบบพกเศษ 4 ชจชน

4



หนนา 19 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2210700432 - 2210700461 จจนทบบรร โรงเรรยนททาใหมทพศลสวจสดกธรา
ษฎรณยนบกศล

18 (332)2  อาคารเรรยน
แบบพกเศษ 5 ชจชน

3

2210700462 - 2210700491 จจนทบบรร โรงเรรยนททาใหมทพศลสวจสดกธรา
ษฎรณยนบกศล

19 (333)2  อาคารเรรยน
แบบพกเศษ 5 ชจชน

3

2210700492 - 2210700521 จจนทบบรร โรงเรรยนททาใหมทพศลสวจสดกธรา
ษฎรณยนบกศล

20 (334)2  อาคารเรรยน
แบบพกเศษ 5 ชจชน

3

2210700522 - 2210700551 จจนทบบรร โรงเรรยนททาใหมทพศลสวจสดกธรา
ษฎรณยนบกศล

21 (335)2  อาคารเรรยน
แบบพกเศษ 5 ชจชน

3

2210700552 - 2210700581 จจนทบบรร โรงเรรยนททาใหมทพศลสวจสดกธรา
ษฎรณยนบกศล

22 (336)2  อาคารเรรยน
แบบพกเศษ 5 ชจชน

3

2210700582 - 2210700611 จจนทบบรร โรงเรรยนททาใหมทพศลสวจสดกธรา
ษฎรณยนบกศล

23 (347)2  อาคารเรรยน
แบบพกเศษ 5 ชจชน

4

2210700612 - 2210700641 จจนทบบรร โรงเรรยนททาใหมทพศลสวจสดกธรา
ษฎรณยนบกศล

24 (348)2  อาคารเรรยน
แบบพกเศษ 5 ชจชน

4

2210700642 - 2210700671 จจนทบบรร รร.นายายอามพกทยาคม 1 (122)1 2

2210700672 - 2210700701 จจนทบบรร รร.นายายอามพกทยาคม 2 (128)1 2

2210700702 - 2210700731 จจนทบบรร รร.นายายอามพกทยาคม 3 (312)3 1

2210700732 - 2210700761 จจนทบบรร รร.นายายอามพกทยาคม 4 (313)3 1

2210700762 - 2210700791 จจนทบบรร รร.นายายอามพกทยาคม 5 (314)3 1

2210700792 - 2210700821 จจนทบบรร รร.นายายอามพกทยาคม 6 (315)3 1

2210700822 - 2210700851 จจนทบบรร รร.นายายอามพกทยาคม 7 (421)4 (อาคารใหมท) 2

2210700852 - 2210700881 จจนทบบรร รร.นายายอามพกทยาคม 8 (422)4 (อาคารใหมท) 2

2210700882 - 2210700911 จจนทบบรร รร.นายายอามพกทยาคม 9 (423)4 (อาคารใหมท) 2

2210700912 - 2210700941 จจนทบบรร รร.นายายอามพกทยาคม 10 (424)4 (อาคารใหมท) 2

2210700942 - 2210700969 จจนทบบรร รร.นายายอามพกทยาคม 11 (425)4 (อาคารใหมท) 2

2210700968 ชลบบรร รร.แสนสบข 36 (โพธกธทะเล)3 1



หนนา 20 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2210800001 - 2210800003 จจนทบบรร รร.นายายอามพกทยาคม 11 (425)4 (อาคารใหมท) 2

2210800004 - 2210800033 จจนทบบรร รร.นายายอามพกทยาคม 12 (426)4 (อาคารใหมท) 2

2210800034 - 2210800063 จจนทบบรร รร.นายายอามพกทยาคม 13 (427)4 (อาคารใหมท) 2

2210800064 - 2210800093 จจนทบบรร รร.นายายอามพกทยาคม 14 (433)4 (อาคารใหมท) 3

2210800094 - 2210800123 จจนทบบรร รร.นายายอามพกทยาคม 15 (434)4 (อาคารใหมท) 3

2210800124 - 2210800153 จจนทบบรร รร.นายายอามพกทยาคม 16 (435)4 (อาคารใหมท) 3

2210800154 - 2210800161 จจนทบบรร รร.นายายอามพกทยาคม 17 (436)4 (อาคารใหมท) 3



หนนา 21 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2210900001 - 2210900022 จจนทบบรร รร.นายายอามพกทยาคม 17 (436)4 (อาคารใหมท) 3

2210900023 - 2210900052 จจนทบบรร รร.นายายอามพกทยาคม 18 (438)4 (อาคารใหมท) 3

2210900053 - 2210900082 จจนทบบรร รร.ขลบงรจชดาภกเษก 1 (123)1 2

2210900083 - 2210900112 จจนทบบรร รร.ขลบงรจชดาภกเษก 2 (124)1 2

2210900113 - 2210900142 จจนทบบรร รร.ขลบงรจชดาภกเษก 3 (125)1 2

2210900143 - 2210900172 จจนทบบรร รร.ขลบงรจชดาภกเษก 4 (126)1 2

2210900173 - 2210900202 จจนทบบรร รร.ขลบงรจชดาภกเษก 5 (127)1 2

2210900203 - 2210900232 จจนทบบรร รร.ขลบงรจชดาภกเษก 6 (128)1 2

2210900233 - 2210900262 จจนทบบรร รร.ขลบงรจชดาภกเษก 7 (223)2 2

2210900263 - 2210900292 จจนทบบรร รร.ขลบงรจชดาภกเษก 8 (224)2 2

2210900293 - 2210900311 จจนทบบรร รร.ขลบงรจชดาภกเษก 9 (225)2 2



หนนา 22 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2211200001 - 2211200011 จจนทบบรร รร.ขลบงรจชดาภกเษก 9 (225)2 2



หนนา 23 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2211300001 - 2211300030 จจนทบบรร รร.ขลบงรจชดาภกเษก 10 (226)2 2

2211300031 - 2211300060 จจนทบบรร รร.ขลบงรจชดาภกเษก 11 (227)2 2

2211300061 - 2211300090 จจนทบบรร รร.ขลบงรจชดาภกเษก 12 (228)2 2

2211300091 - 2211300120 จจนทบบรร รร.ขลบงรจชดาภกเษก 13 (312)3 1

2211300121 - 2211300150 จจนทบบรร รร.ขลบงรจชดาภกเษก 14 (324)3 2

2211300151 - 2211300180 จจนทบบรร รร.ขลบงรจชดาภกเษก 15 (325)3 2

2211300181 - 2211300210 จจนทบบรร รร.ขลบงรจชดาภกเษก 16 (326)3 2

2211300211 - 2211300240 จจนทบบรร รร.ขลบงรจชดาภกเษก 17 (327)3 2

2211300241 - 2211300270 จจนทบบรร รร.ขลบงรจชดาภกเษก 18 (328)3 2

2211300271 - 2211300340 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

1 (ประถม ใจจกตร)ผาสบข กบลละ
วณกชยย

1

2211300341 - 2211300394 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

2 (P 105)ผาสบข กบลละ
วณกชยย

1

2211300395 - 2211300434 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

3 (P 202)ผาสบข กบลละ
วณกชยย

2

2211300435 - 2211300514 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

4 (P 203)ผาสบข กบลละ
วณกชยย

2

2211300515 - 2211300524 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

5 (P 313)ผาสบข กบลละ
วณกชยย

3



หนนา 24 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2211400001 - 2211400008 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

5 (P 313)ผาสบข กบลละ
วณกชยย

3



หนนา 25 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
ตกกแหนนง พยกบกลเทคนงคปฏงบวตงงกน (115)

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)

2211500001 - 2211500002 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

5 (P 313)ผาสบข กบลละ
วณกชยย

3



หนนา 26 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2211600001 - 2211600010 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

5 (P 313)ผาสบข กบลละ
วณกชยย

3

2211600011 ชลบบรร รร.แสนสบข 36 (โพธกธทะเล)3 1



หนนา 27 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
ตกกแหนนง เจรกพนวกงกนศรนยยเยกวชนปฏงบวตงงกน (117)

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

เลขประจกกตววสอบ
สถกนทททสอบ

จวงหววด สนกมสอบ อกคกร ชวชน หรองสอบททท (ชชทอหรองสอบ)

2211700001 - 2211700024 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

5 (P 313)ผาสบข กบลละ
วณกชยย

3



หนนา 28 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2211800001 - 2211800002 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

5 (P 313)ผาสบข กบลละ
วณกชยย

3

2211800003 - 2211800072 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

6 (P 316)ผาสบข กบลละ
วณกชยย

3

2211800073 - 2211800085 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

7 (P 321)ผาสบข กบลละ
วณกชยย

3



หนนา 29 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2211900001 - 2211900022 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

7 (P 321)ผาสบข กบลละ
วณกชยย

3

2211900023 - 2211900102 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

8 (P 322)ผาสบข กบลละ
วณกชยย

3

2211900103 - 2211900154 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

9 (P 323)ผาสบข กบลละ
วณกชยย

3



หนนา 30 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2212000001 - 2212000004 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

9 (P 323)ผาสบข กบลละ
วณกชยย

3



หนนา 31 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2212100001 - 2212100044 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

9 (P 323)ผาสบข กบลละ
วณกชยย

3

2212100045 - 2212100244 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

10 (P 403)ผาสบข กบลละ
วณกชยย

4

2212100245 - 2212100304 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

11 (P 405)ผาสบข กบลละ
วณกชยย

4



หนนา 32 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2212200001 - 2212200050 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

11 (P 405)ผาสบข กบลละ
วณกชยย

4

2212200051 - 2212200170 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

12 (P 406)ผาสบข กบลละ
วณกชยย

4

2212200171 - 2212200205 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

13 (P 407)ผาสบข กบลละ
วณกชยย

4

2212200206 - 2212200240 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

14 (P 408)ผาสบข กบลละ
วณกชยย

4

2212200241 - 2212200359 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

15 (L106D)เรรยนรวม 1

2212200360 - 2212200495 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

16 (L204A)เรรยนรวม 2

2212200496 - 2212200631 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

17 (L204B)เรรยนรวม 2

2212200632 - 2212200667 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

18 (L205)เรรยนรวม 2

2212200668 - 2212200723 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

19 (L206B)เรรยนรวม 2

2212200724 - 2212200753 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

20 (S208)100 ปปสมเดดจ
พระศรรนครกนทรย

2

2212200754 - 2212200793 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

21 (S310)100 ปปสมเดดจ
พระศรรนครกนทรย

3

2212200794 - 2212200833 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

22 (S407)100 ปปสมเดดจ
พระศรรนครกนทรย

4

2212200834 - 2212200873 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

23 (S505)100 ปปสมเดดจ
พระศรรนครกนทรย

5

2212200874 - 2212200913 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

24 (S506)100 ปปสมเดดจ
พระศรรนครกนทรย

5

2212200914 - 2212200943 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

25 (S509)100 ปปสมเดดจ
พระศรรนครกนทรย

5



หนนา 33 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2212300001 - 2212300024 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

25 (S509)100 ปปสมเดดจ
พระศรรนครกนทรย

5



หนนา 34 จาก 34 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 2 (22)
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)

2212400001 - 2212400060 จจนทบบรร มหาวกทยาลจยบศรพา วกทยาเขต
จจนทบบรร

25 (S509)100 ปปสมเดดจ
พระศรรนครกนทรย

5

2212400061 ชลบบรร รร.แสนสบข 36 (โพธกธทะเล)3 1


