
01. ศูนย	สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

 1.  คุณวฒุิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ อุปกรณ	ท่ีใช. 
ในการสอบ 

วันอาทิตย
ท่ี     
30 มิถุนายน 2562     

เวลา     
09.00 – 11.40 น. สอบเพ่ือวดัความรู% คนพิการท่ีขอให%สํานักงาน ก.พ.   

 ความสามารถท่ัวไป อํานวยความสะดวกให%  - ดินสอท่ีมีความดํา 
 - วชิาความสามารถท่ัวไป 62011000001 – 62011000002 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร
  เท3ากับ 2 บี หรือ 
 และวิชาภาษาไทย  ศูนย
รังสิต มากกว3า 

 - วิชาภาษาอังกฤษ 62011000003 – 62011001686 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร
  - ยางลบดินสอ 
   ศูนย
รังสิต - ปากกา 

     
     

 

 

 

2.  คุณวุฒิระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสงู (ปวส.) 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ อุปกรณ	ท่ีใช. 
ในการสอบ 

วันอาทิตย
ท่ี     
30 มิถุนายน 2562     

เวลา     
09.00 – 11.40 น. สอบเพ่ือวดัความรู% คนพิการท่ีขอให%สํานักงาน ก.พ.   

 ความสามารถท่ัวไป อํานวยความสะดวกให%  - ดินสอท่ีมีความดํา 
 - วชิาความสามารถท่ัวไป 62012000001 - 62012000005 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร
  เท3ากับ 2 บี หรือ 
 และวิชาภาษาไทย  ศูนย
รังสิต มากกว3า 

 - วิชาภาษาอังกฤษ 62012000006 - 62012007202 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร
  - ยางลบดินสอ 
   ศูนย
รังสิต - ปากกา 

     
     

 

 



01. ศูนย	สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

3.  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ อุปกรณ	ท่ีใช. 
ในการสอบ 

วันอาทิตย
ท่ี     
30 มิถุนายน 2562     

เวลา     
09.00 – 11.40 น. สอบเพ่ือวดัความรู% คนพิการท่ีขอให%สํานักงาน ก.พ.   

 ความสามารถท่ัวไป อํานวยความสะดวกให%  - ดินสอท่ีมีความดํา 
 - วชิาความสามารถท่ัวไป 62013000001 - 62013000047 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร
  เท3ากับ 2 บี หรือ 
 และวิชาภาษาไทย  ศูนย
รังสิต มากกว3า 

 - วิชาภาษาอังกฤษ 62013000048 - 62013001571 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร
  - ยางลบดินสอ 

   ศูนย
รังสิต - ปากกา 

  62013001572 - 62013003371 โรงเรียนธรรมศาสตร
  

   คลองหลวงวิทยาคม  

  62013003372 - 62013004451 โรงเรียนปทุมวิไล  

  62013004452 – 62013007711 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี  

   ราชมงคล ธญับุรี  

  62013007712 - 62013009631 โรงเรียนธัญรัตน
  

  62013009632 - 62013010981 โรงเรียนธัญบุรี  

  62013010982 - 62013012925 โรงเรียนสายป<ญญารังสติ  

  62013012926 - 62013015025 โรงเรียนดอนเมือง  

   ทหารอากาศบํารุง  

  62013015026 - 62013017617 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  

  62013017618 - 62013019507 โรงเรียนปากเกร็ด  

  62013019508 - 62013020977 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   

   นนทบุรี  

  62013020978 - 62013024367 โรงเรียนชลประทานวิทยา  

  62013024368 - 62013025447 โรงเรียนสตรีนนทบุรี  

  62013025448 - 62013027617 โรงเรียนเขมาภิรตาราม  

  62013027618 - 62013033619 มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี  

  62013033620 - 62013036893 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ   

   ราชดําเนิน  

     

 



01. ศูนย	สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

3.  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ อุปกรณ	ท่ีใช. 
ในการสอบ 

วันอาทิตย
ท่ี     
30 มิถุนายน 2562     

เวลา     
14.00 – 16.40 น. สอบเพ่ือวดัความรู% 62013036894 - 62013051547 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร
  - ดินสอท่ีมีความดํา 

 ความสามารถท่ัวไป  ศูนย
รังสิต เท3ากับ 2 บี หรือ 

 - วชิาความสามารถท่ัวไป 62013051548 - 62013053347 โรงเรียนธรรมศาสตร
 มากกว3า 
 และวิชาภาษาไทย  คลองหลวงวิทยาคม - ยางลบดินสอ 

 - วิชาภาษาอังกฤษ 62013053348 - 62013054427 โรงเรียนปทุมวิไล - ปากกา 

  62013054428 - 62013057687 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี  
   ราชมงคล ธัญบุรี  

  62013057688 - 62013059607 โรงเรียนธัญรัตน
  

  62013059608 - 62013060957 โรงเรียนธัญบุรี  

  62013060958 - 62013062901 โรงเรียนสายป<ญญารังสติ  

  62013062902 - 62013065001 โรงเรียนดอนเมือง  

   ทหารอากาศบํารุง  

  62013065002 - 62013067593 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  

  62013067594 - 62013069483 โรงเรียนปากเกร็ด  

  62013069484 - 62013070953 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   

   นนทบุรี  

  62013070954 - 62013074343 โรงเรียนชลประทานวิทยา  

  62013074344 - 62013075423 โรงเรียนสตรีนนทบุรี  

  62013075424 - 62013077593 โรงเรียนเขมาภิรตาราม  

  62013077594 - 62013083595 มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี  

  62013083596 - 62013086862 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ   

   ราชดําเนิน  

     

 

 

 



01. ศูนย	สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

4.  คุณวุฒิระดับปริญญาโท 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ อุปกรณ	ท่ีใช. 
ในการสอบ 

วันอาทิตย
ท่ี     
30 มิถุนายน 2562     

เวลา     
09.00 – 11.40 น. สอบเพ่ือวดัความรู% คนพิการท่ีขอให%สํานักงาน ก.พ.   

 ความสามารถท่ัวไป อํานวยความสะดวกให%  - ดินสอท่ีมีความดํา 
 - วชิาความสามารถท่ัวไป 62014000001 - 62014000005 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร
 เท3ากับ 2 บี หรือ 
 และวิชาภาษาไทย  ศูนย
รังสิต มากกว3า 

 - วิชาภาษาอังกฤษ 62014000006 - 62014004235 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร
 - ยางลบดินสอ 
   ศูนย
รังสิต - ปากกา 
     
     

 


