
หนนา 1 จาก 22 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 3 (23)
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)

2310100001 - 2310100035 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 1 (15/5/1)15 ชภชน 5

2310100036 - 2310100070 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 2 (15/5/2)15 ชภชน 5

2310100071 - 2310100110 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 3 (15/6/2)15 ชภชน 6

2310100111 - 2310100150 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 4 (15/6/3)15 ชภชน 6

2310100151 - 2310100185 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 5 (15/6/4)15 ชภชน 6

2310100186 - 2310100209 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 6 (15/6/6)15 ชภชน 6

2310100210 - 2310100269 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 7 (15/7/1)15 ชภชน 7

2310100270 - 2310100329 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 8 (15/7/2)15 ชภชน 7

2310100330 - 2310100389 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 9 (15/8/1)15 ชภชน 8

2310100390 - 2310100424 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 10 (15/8/2)15 ชภชน 8

2310100425 - 2310100464 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 11 (15/8/3)15 ชภชน 8

2310100465 - 2310100514 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 12 (15/8/4)15 ชภชน 8

2310100515 - 2310100574 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 13 (15/9/1)15 ชภชน 9

2310100575 - 2310100609 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 14 (15/9/2)15 ชภชน 9

2310100610 - 2310100644 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 15 (15/9/3)15 ชภชน 9

2310100645 - 2310100679 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 16 (15/9/4)15 ชภชน 9

2310100680 - 2310100739 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 17 (15/10/1)15 ชภชน 10

2310100740 - 2310100774 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 18 (15/10/2)15 ชภชน 10

2310100775 - 2310100809 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 19 (15/10/3)15 ชภชน 10

2310100810 - 2310100869 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 20 (15/11/1)15 ชภชน 11

2310100870 - 2310100904 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 21 (15/11/2)15 ชภชน 11

2310100905 - 2310100939 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 22 (15/11/3)15 ชภชน 11

2310100940 - 2310100999 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 23 (15/12/1)15 ชภชน 12

2310101000 - 2310101034 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 24 (15/12/2)15 ชภชน 12

2310101035 - 2310101069 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 25 (15/12/3)15 ชภชน 12

2310101070 - 2310101129 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 26 (15/13/1)15 ชภชน 13

2310101130 - 2310101164 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 27 (15/13/2)15 ชภชน 13

2310101165 - 2310101169 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 28 (15/13/3)15 ชภชน 13



หนนา 2 จาก 22 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 3 (23)
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)

2310101170 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 115 (จภดเลลชยง)รนอยปปการฝฝกหภด
ครรไทย

1



หนนา 3 จาก 22 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 3 (23)
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)

2310200001 - 2310200030 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 28 (15/13/3)15 ชภชน 13

2310200031 - 2310200090 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 29 (15/14/1)15 ชภชน 14

2310200091 - 2310200125 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 30 (15/14/2)15 ชภชน 14

2310200126 - 2310200160 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 31 (15/14/3)15 ชภชน 14

2310200161 - 2310200200 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 32 (714)A7 1

2310200201 - 2310200240 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 33 (715)A7 1

2310200241 - 2310200280 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 34 (716)A7 1

2310200281 - 2310200320 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 35 (717)A7 1

2310200321 - 2310200380 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 36 (724)A7 2

2310200381 - 2310200440 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 37 (725)A7 2

2310200441 - 2310200480 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 38 (726)A7 2

2310200481 - 2310200540 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 39 (734)A7 3

2310200541 - 2310200577 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 40 (735)A7 3



หนนา 4 จาก 22 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 3 (23)
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)

2310300001 - 2310300023 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 40 (735)A7 3

2310300024 - 2310300063 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 41 (736)A7 3

2310300064 - 2310300163 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 42 (739)A7 3

2310300164 - 2310300223 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 43 (744)A7 4

2310300224 - 2310300283 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 44 (745)A7 4

2310300284 - 2310300323 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 45 (746)A7 4

2310300324 - 2310300423 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 46 (749)A7 4

2310300424 - 2310300483 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 47 (754)A7 5

2310300484 - 2310300543 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 48 (755)A7 5

2310300544 - 2310300583 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 49 (756)A7 5

2310300584 - 2310300683 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 50 (759)A7 5

2310300684 - 2310300723 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 51 (765)A7 6

2310300724 - 2310300763 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 52 (766)A7 6

2310300764 - 2310300803 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 53 (769)A7 6

2310300804 - 2310300843 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 54 (531)A5 3

2310300844 - 2310300883 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 55 (532)A5 3

2310300884 - 2310300963 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 56 (533)A5 3

2310300964 - 2310301005 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 57 (ETB204)ETB 2

2310301006 - 2310301047 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 58 (ETB205)ETB 2

2310301048 - 2310301089 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 59 (ETB206)ETB 2

2310301090 - 2310301131 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 60 (ETB207)ETB 2

2310301132 - 2310301173 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 61 (ETB208)ETB 2

2310301174 - 2310301215 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 62 (ETB409/1)ETB 4

2310301216 - 2310301239 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 63 (ETB409/2)ETB 4

2310301240 - 2310301274 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 64 (ETB501)ETB 5

2310301275 - 2310301294 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 65 (ETB609/1)ETB 6

2310301295 - 2310301314 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 66 (ETB609/2)ETB 6

2310301315 - 2310301368 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 67 (221)เอ 2 2



หนนา 5 จาก 22 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 3 (23)
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)

2310301369 - 2310301422 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 68 (222)เอ 2 2

2310301423 - 2310301427 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 69 (223)เอ 2 2

2310301426 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 115 (จภดเลลชยง)รนอยปปการฝฝกหภด
ครรไทย

1



หนนา 6 จาก 22 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 3 (23)
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)

2310500001 - 2310500038 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 69 (223)เอ 2 2

2310500039 - 2310500080 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 70 (224)เอ 2 2

2310500081 - 2310500140 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 71 (231)เอ 2 3

2310500141 - 2310500182 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 72 (232)เอ 2 3

2310500183 - 2310500224 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 73 (233)เอ 2 3

2310500225 - 2310500266 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 74 (234)เอ 2 3

2310500267 - 2310500308 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 75 (235)เอ 2 3

2310500309 - 2310500368 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 76 (241)เอ 2 4

2310500369 - 2310500410 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 77 (242)เอ 2 4

2310500411 - 2310500452 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 78 (243)เอ 2 4

2310500453 - 2310500494 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 79 (244)เอ 2 4

2310500495 - 2310500536 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 80 (245)เอ 2 4

2310500537 - 2310500576 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 81 (321)เอ 3 2

2310500577 - 2310500616 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 82 (322)เอ 3 2

2310500617 - 2310500656 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 83 (323)เอ 3 2

2310500657 - 2310500696 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 84 (324)เอ 3 2

2310500697 - 2310500736 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 85 (331)เอ 3 3

2310500737 - 2310500776 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 86 (332)เอ 3 3

2310500777 - 2310500816 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 87 (333)เอ 3 3

2310500817 - 2310500856 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 88 (334)เอ 3 3

2310500857 - 2310500896 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 89 (335)เอ 3 3

2310500897 - 2310500938 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 90 (โล302)โลจจสตจกสส 3

2310500939 - 2310500980 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 91 (โล303)โลจจสตจกสส 3

2310500981 - 2310501022 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 92 (โล304)โลจจสตจกสส 3

2310501023 - 2310501106 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 93 (โล401)โลจจสตจกสส 4

2310501107 - 2310501148 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 94 (โล402)โลจจสตจกสส 4

2310501149 - 2310501202 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 95 (โล403)โลจจสตจกสส 4

2310501203 - 2310501244 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 96 (โล404)โลจจสตจกสส 4



หนนา 7 จาก 22 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 3 (23)
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)

2310501245 - 2310501298 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 97 (โล601)โลจจสตจกสส 6

2310501299 - 2310501382 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 98 (โล604)โลจจสตจกสส 6

2310501383 - 2310501422 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 99 (อเนก201)รนอยปป 2

2310501423 - 2310501462 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 100 (อเนก202)รนอยปป 2

2310501463 - 2310501502 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 101 (อเนก301)รนอยปป 3

2310501503 - 2310501542 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 102 (อเนก302)รนอยปป 3

2310501543 - 2310501582 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 103 (อเนก401)รนอยปป 4

2310501583 - 2310501622 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 104 (อเนก402)รนอยปป 4

2310501623 - 2310501662 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 105 (อเนก403)รนอยปป 4

2310501663 - 2310501702 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 106 (ท 103)ทวารวดล 1

2310501703 - 2310501742 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 107 (ท 108-1)ทวารวดล 1

2310501743 - 2310501782 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 108 (ท 110)ทวารวดล 1

2310501783 - 2310501822 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 109 (ท 111)ทวารวดล 1

2310501823 - 2310501862 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 110 (ท 201)ทวารวดล 2

2310501863 - 2310501902 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 111 (ท 202)ทวารวดล 2

2310501903 - 2310501932 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 112 (CEE101)วจศวกรรมโยธา 1

2310501933 - 2310501962 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 113 (CEE102)วจศวกรรมโยธา 1

2310501963 - 2310501982 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 114 (CEE202)วจศวกรรมโยธา 2

2310501983 - 2310502012 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 1 (412)4 1

2310502013 - 2310502042 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 2 (413)4 1

2310502043 - 2310502072 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 3 (414)4 1

2310502073 - 2310502102 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 4 (415)4 1

2310502103 - 2310502132 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 5 (416)4 1

2310502133 - 2310502162 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 6 (422)4 2

2310502163 - 2310502192 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 7 (423)4 2

2310502193 - 2310502222 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 8 (424)4 2

2310502223 - 2310502252 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 9 (427)4 2

2310502253 - 2310502282 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 10 (512)5 1



หนนา 8 จาก 22 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 3 (23)
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)

2310502283 - 2310502312 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 11 (513)5 1

2310502313 - 2310502342 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 12 (514)5 1

2310502343 - 2310502372 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 13 (515)5 1

2310502373 - 2310502402 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 14 (516)5 1

2310502403 - 2310502432 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 15 (517)5 1

2310502433 - 2310502462 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 16 (518)5 1

2310502463 - 2310502492 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 17 (522)5 2

2310502493 - 2310502522 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 18 (523)5 2

2310502523 - 2310502552 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 19 (524)5 2

2310502553 - 2310502582 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 20 (525)5 2

2310502583 - 2310502612 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 21 (526)5 2

2310502613 - 2310502642 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 22 (527)5 2

2310502643 - 2310502672 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 23 (711)7 1

2310502673 - 2310502702 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 24 (712)7 1

2310502703 - 2310502732 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 25 (713)7 1

2310502733 - 2310502737 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 26 (714)7 1

2310502738 - 2310502739 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 115 (จภดเลลชยง)รนอยปปการฝฝกหภด
ครรไทย

1



หนนา 9 จาก 22 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 3 (23)
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)

2310600001 - 2310600025 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 26 (714)7 1

2310600026 - 2310600055 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 27 (715)7 1

2310600056 - 2310600085 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 28 (716)7 1

2310600086 - 2310600115 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 29 (717)7 1

2310600116 - 2310600128 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 30 (722)7 2

2310600129 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 115 (จภดเลลชยง)รนอยปปการฝฝกหภด
ครรไทย

1



หนนา 10 จาก 22 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 3 (23)
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)

2310700001 - 2310700017 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 30 (722)7 2

2310700018 - 2310700047 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 31 (723)7 2

2310700048 - 2310700077 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 32 (724)7 2

2310700078 - 2310700107 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 33 (725)7 2

2310700108 - 2310700137 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 34 (726)7 2

2310700138 - 2310700167 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 35 (727)7 2

2310700168 - 2310700197 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 36 (731)7 3

2310700198 - 2310700227 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 37 (732)7 3

2310700228 - 2310700257 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 38 (733)7 3

2310700258 - 2310700287 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 39 (734)7 3

2310700288 - 2310700317 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 40 (735)7 3

2310700318 - 2310700347 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 41 (736)7 3

2310700348 - 2310700377 นครปฐม รร.มภธยมฐานบจนกกาแพงแสน 42 (737)7 3

2310700378 - 2310700407 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 1 (121)1 2

2310700408 - 2310700437 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 2 (122)1 2

2310700438 - 2310700467 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 3 (123)1 2

2310700468 - 2310700497 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 4 (131)1 3

2310700498 - 2310700527 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 5 (132)1 3

2310700528 - 2310700557 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 6 (133)1 3

2310700558 - 2310700587 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 7 (134)1 3

2310700588 - 2310700617 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 8 (135)1 3

2310700618 - 2310700647 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 9 (136)1 3

2310700648 - 2310700660 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 10 (222)2 2



หนนา 11 จาก 22 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 3 (23)
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)

2310800001 - 2310800017 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 10 (222)2 2

2310800018 - 2310800044 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 11 (223)2 2



หนนา 12 จาก 22 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 3 (23)
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)

2310900001 - 2310900003 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 11 (223)2 2

2310900004 - 2310900033 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 12 (224)2 2

2310900034 - 2310900063 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 13 (232)2 3

2310900064 - 2310900093 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 14 (233)2 3

2310900094 - 2310900123 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 15 (234)2 3

2310900124 - 2310900153 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 16 (235)2 3

2310900154 - 2310900183 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 17 (236)2 3

2310900184 - 2310900205 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 18 (542)5 4



หนนา 13 จาก 22 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 3 (23)
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)

2311300001 - 2311300008 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 18 (542)5 4

2311300009 - 2311300038 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 19 (543)5 4

2311300039 - 2311300068 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 20 (544)5 4

2311300069 - 2311300098 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 21 (545)5 4

2311300099 - 2311300128 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 22 (546)5 4

2311300129 - 2311300158 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 23 (547)5 4

2311300159 - 2311300188 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 24 (548)5 4

2311300189 - 2311300218 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 25 (549)5 4

2311300219 - 2311300240 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 26 (5410)5 4



หนนา 14 จาก 22 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 3 (23)
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)

2311400001 - 2311400004 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 26 (5410)5 4



หนนา 15 จาก 22 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 3 (23)
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)

2311800001 - 2311800004 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 26 (5410)5 4

2311800005 - 2311800034 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 27 (5411)5 4

2311800035 - 2311800064 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 28 (421)4 2

2311800065 - 2311800078 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 29 (422)4 2



หนนา 16 จาก 22 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 3 (23)
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)

2311900001 - 2311900016 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 29 (422)4 2

2311900017 - 2311900046 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 30 (423)4 2

2311900047 - 2311900076 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 31 (424)4 2

2311900077 - 2311900083 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 32 (425)4 2

2311900084 - 2311900085 นครปฐม ม.ราชภภฎนครปฐม 115 (จภดเลลชยง)รนอยปปการฝฝกหภด
ครรไทย

1



หนนา 17 จาก 22 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 3 (23)
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)

2312000001 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 32 (425)4 2



หนนา 18 จาก 22 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 3 (23)
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)

2312100001 - 2312100022 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 32 (425)4 2

2312100023 - 2312100052 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 33 (426)4 2

2312100053 - 2312100082 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 34 (427)4 2

2312100083 - 2312100112 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 35 (431)4 3

2312100113 - 2312100142 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 36 (432)4 3

2312100143 - 2312100172 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 37 (433)4 3

2312100173 - 2312100202 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 38 (434)4 3

2312100203 - 2312100232 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 39 (435)4 3

2312100233 - 2312100262 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 40 (436)4 3

2312100263 - 2312100271 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 41 (437)4 3



หนนา 19 จาก 22 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 3 (23)
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)

2312200001 - 2312200021 นครปฐม รร.ศรลวจชภยวจทยา 41 (437)4 3

2312200022 - 2312200051 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

1 (111)1 1

2312200052 - 2312200081 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

2 (113)1 1

2312200082 - 2312200111 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

3 (114)1 1

2312200112 - 2312200141 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

4 (122)1 2

2312200142 - 2312200171 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

5 (123)1 2

2312200172 - 2312200201 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

6 (124)1 2

2312200202 - 2312200231 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

7 (125)1 2

2312200232 - 2312200261 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

8 (126)1 2

2312200262 - 2312200291 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

9 (132)1 3

2312200292 - 2312200321 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

10 (142)1 4

2312200322 - 2312200351 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

11 (143)1 4

2312200352 - 2312200381 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

12 (144)1 4

2312200382 - 2312200411 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

13 (145)1 4

2312200412 - 2312200441 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

14 (146)1 4



หนนา 20 จาก 22 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 3 (23)
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)
2312200442 - 2312200471 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร

นจเวศศาลายา

15 (222)2 2

2312200472 - 2312200501 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

16 (223)2 2

2312200502 - 2312200531 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

17 (224)2 2

2312200532 - 2312200561 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

18 (225)2 2

2312200562 - 2312200591 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

19 (232)2 3

2312200592 - 2312200621 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

20 (233)2 3

2312200622 - 2312200651 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

21 (234)2 3

2312200652 - 2312200681 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

22 (235)2 3

2312200682 - 2312200711 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

23 (236)2 3

2312200712 - 2312200737 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

24 (241)2 4



หนนา 21 จาก 22 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 3 (23)
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)

2312300001 - 2312300004 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

24 (241)2 4

2312300005 - 2312300023 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

25 (242)2 4



หนนา 22 จาก 22 หนนา

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

ภกคกลกง เขต 3 (23)
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)

2312400001 - 2312400011 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

25 (242)2 4

2312400012 - 2312400041 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

26 (243)2 4

2312400042 - 2312400071 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

27 (244)2 4

2312400072 - 2312400101 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

28 (245)2 4

2312400102 - 2312400131 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

29 (246)2 4

2312400132 - 2312400146 นครปฐม รร.รภตนโกสจนทรสสมโภชบวร
นจเวศศาลายา

30 (326)3 2


