






1.  ศูนย�สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

หน�วยที่ 1  คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช.ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 
09.00 - 11.55 น. 

 
09.00 – 11.00 น. 

 
11.15 – 11.55 น. 

 
 
 
สอบเพ่ือวดัความรู.
ความสามารถท่ัวไป 
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

58011000001 - 58011003568 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสติ - ดินสอท่ีมีความดํา
เท�ากับ 2 บี หรือ
มากกว�า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

  

 

 

 

หน�วยที่ 2  คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช.ใน 

การสอบ 
วันอาทิตย�ท่ี  

12 กรกฎาคม 2558 
เวลา 

09.00 - 11.55 น. 
 

09.00 – 11.00 น. 
 

11.15 – 11.55 น. 

 
 
 
สอบเพ่ือวดัความรู.
ความสามารถท่ัวไป 
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

คนพิการท่ีขอให.สํานักงาน ก.พ.  
อํานวยความสะดวกให. 

58012000001 - 58012000008  

อาคารรักตะกนษิฐ ชัน้ 1 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสติ 

- ดินสอท่ีมีความดํา
เท�ากับ 2 บี หรือ
มากกว�า 
- ยางลบ 
- ปากกา 
 

58012000009 - 58012001275 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสติ 

58012001276 - 58012004890 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา 

58012004891 - 58012006137 ศูนย�วิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดสุติ (ถนนสิรินธร) 

58012006138 - 58012008027 โรงเรียนสันติราษฎร�วิทยาลัย 

58012008028 - 58012010956 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
ราชดําเนิน 

 
 
 
 

 



1.  ศูนย�สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ต�อ) 
 

หน�วยที่ 3  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช.ใน 

การสอบ 
วันอาทิตย�ท่ี  

12 กรกฎาคม 2558 
เวลา 

09.00 - 11.55 น. 
 

09.00 – 11.00 น. 
 

11.15 – 11.55 น. 

 
 
 
สอบเพ่ือวดัความรู.
ความสามารถท่ัวไป 
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

คนพิการท่ีขอให.สํานักงาน ก.พ.  
อํานวยความสะดวกให. 

58013000001 - 58013000054   

อาคารรักตะกนษิฐ ชัน้ 1 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสติ 

- ดินสอท่ีมีความดํา
เท�ากับ 2 บี หรือ
มากกว�า 
- ยางลบ 
- ปากกา 
 

58013000055 - 58013001174 โรงเรียนสารวิทยา 

58013001175 - 58013003178 โรงเรียนเกษมพิทยา 

58013003179 - 58013005278 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศ
บํารุง 

58013005279 - 58013006573 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 

58013006574 - 58013008877 โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม 

58013008878 - 58013012447 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย� 

วันอาทิตย�ท่ี 
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 
14.00 - 16.55 น. 

 
14.00 – 16.00 น. 

 
16.15 – 16.55 น. 

 
 
 
สอบเพ่ือวดัความรู.
ความสามารถท่ัวไป 
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

58013012448 - 58013017304 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสติ - ดินสอท่ีมีความดํา  
  เท�ากับ 2 บ ี
  หรือมากกว�า 
- ยางลบ 
- ปากกา 
 

58013017305 - 58013020919 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา 

58013020920 - 58013022166 ศูนย�วิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดสุติ (ถนนสิรินธร) 

58013022167 - 58013024056 โรงเรียนสันติราษฎร�วิทยาลัย 

58013024057 - 58013027180 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
ราชดําเนิน 

58013027181 - 58013028475 โรงเรียนราชินีบน 

58013028476 - 58013031345 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

58013031346 - 58013033001 โรงเรียนโยธินบูรณะ 

58013033002 - 58013035815 โรงเรียนหอวัง (ลาดพร.าว) 

58013035816 - 58013037985 โรงเรียนสารวิทยา 

58013037986 - 58013039989 โรงเรียนเกษมพิทยา 

58013039990 - 58013042089 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศ
บํารุง 

58013042090 - 58013043384 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 

58013043385 - 58013045688 โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม 

58013045689 - 58013049258 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย� 

58013049259 เปFนต.นไป 
ดูรายละเอียดสถานท่ีสอบ         

ในวันท่ี 12 มิถนุายน 2558 



1.  ศูนย�สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ต�อ) 
 

หน�วยที่ 4  คุณวุฒิระดับปริญญาโท 
 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช.ใน 

การสอบ 
วันอาทิตย�ท่ี  

12 กรกฎาคม 2558 
เวลา 

09.00 - 11.55 น. 
 

09.00 – 11.00 น. 
 

11.15 – 11.55 น. 

 
 
 
สอบเพ่ือวดัความรู.
ความสามารถท่ัวไป 
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

คนพิการท่ีขอให.สํานักงาน ก.พ.  
อํานวยความสะดวกให. 

58014000001 - 58014000005  

อาคารรักตะกนษิฐ ชัน้ 1 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสติ 

- ดินสอท่ีมีความดํา
เท�ากับ 2 บี หรือ
มากกว�า 
- ยางลบ 
- ปากกา 
 

58014000006 - 58014000185 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
ราชดําเนิน 

58014000186 - 58014001480 โรงเรียนราชินีบน 

58014001481 - 58014004350 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

58014004351 - 58014006006 โรงเรียนโยธินบูรณะ 

58014006007 - 58014008820 โรงเรียนหอวัง (ลาดพร.าว) 

58014008821 - 58014009864 โรงเรียนสารวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2.  ศูนย�สอบฉะเชิงเทรา 

 

หน�วยที่ 1  คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช-ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 
09.00 - 11.55 น. 

 
09.00 – 11.00 น. 

 
11.15 – 11.55 น. 

 
 
 
สอบเพ่ือวดัความรู-
ความสามารถท่ัวไป 
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 
 

58021000001 - 58021000368 มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร� - ดินสอท่ีมีความดํา
เท�ากับ 2 บี หรือ
มากกว�า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

  

 

 

 

หน�วยที่ 2  คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช-ใน 

การสอบ 
วันอาทิตย�ท่ี  

12 กรกฎาคม 2558 
เวลา 

09.00 - 11.55 น. 
 

09.00 – 11.00 น. 
 

11.15 – 11.55 น. 

 
 
 
สอบเพ่ือวดัความรู-
ความสามารถท่ัวไป 
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 
 

คนพิการท่ีขอให-สํานักงาน ก.พ.  
อํานวยความสะดวกให- 

58022000001 - 58022000002  

(ห-องท่ี 41) ห-องรับรอง ชัน้ 2  
อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร� 

- ดินสอท่ีมีความดํา
เท�ากับ 2 บี หรือ
มากกว�า 
- ยางลบ 
- ปากกา 
 

58022000003 - 58022001802 โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร 

58022001803 - 58022002030 มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร� 

 
 
 
 

 



2.  ศูนย�สอบฉะเชิงเทรา (ต�อ) 
 

 

หน�วยที่ 3  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช-ใน 

การสอบ 
วันอาทิตย�ท่ี  

12 กรกฎาคม 2558 
เวลา 

09.00 - 11.55 น. 
 

09.00 – 11.00 น. 
 

11.15 – 11.55 น. 

 
 
 
สอบเพ่ือวดัความรู-
ความสามารถท่ัวไป 
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

คนพิการท่ีขอให-สํานักงาน ก.พ.  
อํานวยความสะดวกให- 

58023000001  

(ห-องท่ี 41) ห-องรับรอง ชัน้ 2  
อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร� 

- ดินสอท่ีมีความดํา
เท�ากับ 2 บี หรือ
มากกว�า 
- ยางลบ 
- ปากกา 
 

58023000002 - 58023002001 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์ 
(ถนนชุมพล) 

58023002002 - 58023002787 มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร� 

วันอาทิตย�ท่ี 
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 
14.00 - 16.55 น. 

 
14.00 – 16.00 น. 

 
16.15 – 16.55 น. 

 
 
 
สอบเพ่ือวดัความรู-
ความสามารถท่ัวไป 
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

58023002788 - 58023004787 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์ 
(ถนนชุมพล) 

- ดินสอท่ีมีความดํา  
  เท�ากับ 2 บ ี
  หรือมากกว�า 
- ยางลบ 
- ปากกา 
 

58023004788 - 58023006587 โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร 

58023006588 - 58023008451 มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  ศูนย�สอบฉะเชิงเทรา (ต�อ) 
 

หน�วยที่ 4  คุณวุฒิระดับปริญญาโท 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช-ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 
09.00 - 11.55 น. 

 
09.00 – 11.00 น. 

 
11.15 – 11.55 น. 

 
 
 
สอบเพ่ือวดัความรู-
ความสามารถท่ัวไป 
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 
 

58024000001 - 58024000414 มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร� - ดินสอท่ีมีความดํา
เท�ากับ 2 บี หรือ
มากกว�า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 3.  ศูนย�สอบราชบุรี 

 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (เฉพาะคนพิการที่ขอให*สํานักงาน ก.พ. อํานวยความสะดวกให*) 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช*ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 
09.00 - 11.55 น. 

 
09.00 – 11.00 น. 

 
11.15 – 11.55 น. 

 
 
 
สอบเพ่ือวดัความรู*
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

คนพิการท่ีขอให*สํานักงาน ก.พ.  
อํานวยความสะดวกให* 

58033000001 – 58033000006 
และ 

58034000001  
 

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห� - ดินสอท่ีมีความดํา 
  เท@ากับ 2 บี หรือ 
  มากกว@า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

 

2. คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ อุปกรณ�ท่ีใช*ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 
09.00 - 11.55 น. 

 
09.00 – 11.00 น. 

 
11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู*
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

58031000001 – 58031001284 
 

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห� - ดินสอท่ีมีความดํา 
  เท@ากับ 2 บี หรือ 
  มากกว@า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

 

3.  คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช*ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 
09.00 - 11.55 น. 

 
09.00 – 11.00 น. 

 
11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู*
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

58032000001 - 58032001296 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห� - ดินสอท่ีมีความดํา 
  เท@ากับ 2 บี หรือ 
  มากกว@า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

58032001297 - 58032003623 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

 



3.  ศูนย�สอบราชบุรี (ต@อ) 
 

 

4.  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช*ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 

09.00 - 11.55 น. 
 

09.00 – 11.00 น. 
 

11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู*
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

58033000007 – 58033000111 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ - ดินสอท่ีมีความดํา 
  เท@ากับ 2 บี หรือ 
  มากกว@า 
- ยางลบ 
- ปากกา 
 

58033000112 – 58033001546 
 

โรงเรียนวัดเขาวัง  
(แสง ช@วงสวุนชิ) 

58033001547 – 58033003121 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
58033003122 – 58033004921 

 
วิทยาลัยอาชวีศึกษาดรุณา
ราชบุรี 

58033004922 – 58033005491 
 

ศูนย�การเรียนรู* มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู@บ*านจอมบึง  
ต.ดอนตะโก อ.เมือง  
จ.ราชบุรี 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 

14.00 - 16.55 น. 
 

14.00 – 16.00 น. 
 

16.15 – 16.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู*
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

58033005492 – 58033008083 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห� - ดินสอท่ีมีความดํา  
  เท@ากับ 2 บ ี
  หรือมากกว@า 
- ยางลบ 
- ปากกา 
 

58033008084 – 58033010533 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

58033010534 – 58033012633 โรงเรียนวัดเขาวัง  
(แสง ช@วงสวุนชิ) 

58033012634 – 58033014208 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
58033014209 – 58033016008 วิทยาลัยอาชวีศึกษาดรุณา

ราชบุรี 
58033016009 – 58033016563 ศูนย�การเรียนรู* มหาวิทยาลัย

ราชภัฏหมู@บ*านจอมบึง  
ต.ดอนตะโก อ.เมือง  
จ.ราชบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.  ศูนย�สอบราชบุรี (ต@อ) 
 

 

5. คุณวุฒิระดับปริญญาโท 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช*ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 

09.00 - 11.55 น. 
 

09.00 – 11.00 น. 
 

11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู*
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

58034000002 - 58034000654 โรงเรียนวัดเขาวัง 
(แสง ช@วงสวุนชิ) 

- ดินสอท่ีมีความดํา 
  เท@ากับ 2 บี หรือ 
  มากกว@า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

 
 



 4.  ศูนย�สอบชลบุรี 

 

1. คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช)ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 
09.00 - 11.55 น. 

 
09.00 – 11.00 น. 

 
11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู)
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

คนพิการท่ีขอให)สํานักงาน ก.พ.  
อํานวยความสะดวกให) 

58041000001 - 58041000002 

โรงเรียนชลกันยานุกลู - ดินสอท่ีมีความดํา 
  เท<ากับ 2 บี หรือ 
  มากกว<า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

58041000003 - 58041000562 โรงเรียนชลกันยานุกลู 

 

 

2.   คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช)ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 
09.00 - 11.55 น. 

 
09.00 – 11.00 น. 

 
11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู)
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

คนพิการท่ีขอให)สํานักงาน ก.พ.  
อํานวยความสะดวกให) 

58042000001 

โรงเรียนชลกันยานุกลู - ดินสอท่ีมีความดํา 
  เท<ากับ 2 บี หรือ 
  มากกว<า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

58042000002 - 58042000561 โรงเรียนชลกันยานุกลู 

58042000562 - 58042002276 โรงเรียนชลราษฎรอํารุง 

58042002277 - 58042003019 โรงเรียนชลบุรีสุขบท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4.  ศูนย�สอบชลบุรี (ต<อ) 
 

3.   คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี  
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช)ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 

09.00 - 11.55 น. 
 

09.00 – 11.00 น. 
 

11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู)
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

คนพิการท่ีขอให)สํานักงาน ก.พ.  
อํานวยความสะดวกให) 

58043000001 - 58043000010 

โรงเรียนชลกันยานุกลู - ดินสอท่ีมีความดํา 
  เท<ากับ 2 บี หรือ 
  มากกว<า 
- ยางลบ 
- ปากกา 
 

58043000011 - 58043001228 โรงเรียนชลบุรีสุขบท 

58043001229 - 58043002128 โรงเรียนบ)านสวน 
(จัน่อนุสรณ�) 

58043002129 - 58043004264 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 

58043004265 - 58043005269 โรงเรียนแสนสขุ 

58043005270 - 58043006389 โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 

14.00 - 16.55 น. 
 

14.00 – 16.00 น. 
 

16.15 – 16.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู)
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

58043006390 - 58043008209 โรงเรียนชลกันยานุกลู - ดินสอท่ีมีความดํา  
  เท<ากับ 2 บ ี
  หรือมากกว<า 
- ยางลบ 
- ปากกา 
 

58043008210 - 58043009924 โรงเรียนชลราษฎรอํารุง 

58043009925 - 58043011898 โรงเรียนชลบุรีสุขบท 

58043011899 - 58043012798 โรงเรียนบ)านสวน 
(จัน่อนุสรณ�) 

58043012799 - 58043014934 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
58043014935 - 58043015939 โรงเรียนแสนสขุ 
58043015940 - 58043017021 โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  ศูนย�สอบชลบุรี (ต<อ) 
 

4.   คุณวุฒิระดับปรญิญาโท 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช)ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 

09.00 - 11.55 น. 
 

09.00 – 11.00 น. 
 

11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู)
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

คนพิการท่ีขอให)สํานักงาน ก.พ.  
อํานวยความสะดวกให) 

58044000001 

โรงเรียนชลกันยานุกลู - ดินสอท่ีมีความดํา 
  เท<ากับ 2 บี หรือ 
  มากกว<า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

58044000002 - 58044000677 โรงเรียนชลกันยานุกลู 

 
 



 5.  ศูนย�สอบเชียงใหม� 
 

1. คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช-ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 
09.00 - 11.55 น. 

 
09.00 – 11.00 น. 

 
11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพื่อวัดความรู-
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ

ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

 

 
 
 

58051000001-58051002039 
 

 
 
 
โรงเรียนดาราวิทยาลัย 

 
 
 
- ดินสอท่ีมีความดํา 
  เท�ากับ 2 บี หรือ 
  มากกว�า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

 

 

2.   คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช-ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  คนพิการท่ีขอให-สํานักงาน ก.พ.     

12 กรกฎาคม 2558  อํานวยความสะดวกให-   

เวลา  58052000001 - 58052000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา  

09.00 - 11.55 น. สอบเพื่อวัดความรู-  พณิชยการ เชียงใหม�  

 ความสามารถท่ัวไป 58052000003 – 58052001752 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิค - ดินสอท่ีมีความดํา 

09.00 – 11.00 น. 1. วชิาความสามารถ  ลานนา เชียงใหม�   เท�ากับ 2 บี หรือ 

 ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 58052001753 – 58052002802 โรงเรียนโกวิทธํารง เชียงใหม�   มากกว�า 

11.15 – 11.55 น. 2. วชิาภาษาอังกฤษ 58052002803 – 58052004342 โรงเรียนเทพบดินทร�วิทยา - ยางลบ 

   เชียงใหม� - ปากกา 

  58052004343 – 58052006127  โรงเรียนวัฒนโนทัยพายัพ  

  58052006128 – 58052006932  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  

  58052006933 – 58052007883   โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  

     



 5.  ศูนย�สอบเชียงใหม�  (ต�อ) 
 

3.   คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี  

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช-ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี     
12 กรกฎาคม 2558  คนพิการท่ีขอให-สํานักงาน ก.พ.     

เวลา  อํานวยความสะดวกให-   
09.00 - 11.55 น. สอบเพื่อวัดความรู- 58053000001 - 58053000013 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา - ดินสอท่ีมีความดํา 

 ความสามารถท่ัวไป  พณิชยการ เชียงใหม�   เท�ากับ 2 บี หรือ 
09.00 – 11.00 น. 1. วชิาความสามารถ     มากกว�า 

 ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย   - ยางลบ 
11.15 – 11.55 น. 2. วชิาภาษาอังกฤษ   - ปากกา 

     
     

วันอาทิตย�ท่ี  58053000014 – 58053001763 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิค  

12 กรกฎาคม 2558   ลานนา เชียงใหม�  

เวลา  58053001764 – 58053002813 โรงเรียนโกวิทธํารง เชียงใหม� - ดินสอท่ีมีความดํา 

14.00 - 16.55 น. สอบเพื่อวัดความรู- 58053002814 – 58053004353 โรงเรียนเทพบดินทร�วิทยา   เท�ากับ 2 บี หรือ 

 ความสามารถท่ัวไป  เชียงใหม�   มากกว�า 

14.00 – 16.00 น. 1. วชิาความสามารถ 58053004354 - 58053005723 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา - ยางลบ 

 ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย  พณิชยการ เชียงใหม� - ปากกา 

16.15 – 16.55 น. 2. วชิาภาษาอังกฤษ 58053005724 – 58053007508  โรงเรียนวัฒนโนทัยพายัพ  

  58053007509 – 58053010358   โรงเรียนดาราวิทยาลัย  

  58053010359 – 58053011318   โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  

  58053011319 เปCนต-นไป 
ดูรายละเอียดสถานท่ีสอบ

ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  ศูนย�สอบเชียงใหม�  (ต�อ) 
 
 

4.   คุณวุฒิระดับปรญิญาโท 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช-ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  คนพิการท่ีขอให-สํานักงาน ก.พ.     
12 กรกฎาคม 2558  อํานวยความสะดวกให-   

เวลา  58054000001  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา - ดินสอท่ีมีความดํา 
09.00 - 11.55 น. สอบเพื่อวัดความรู-  พณิชยการ เชียงใหม�   เท�ากับ 2 บี หรือ 

 ความสามารถท่ัวไป 58054000002 – 58054001369 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา   มากกว�า 
09.00 – 11.00 น. 1. วชิาความสามารถ  พณิชยการ เชียงใหม� - ยางลบ 

 ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย   - ปากกา 
11.15 – 11.55 น. 2. วชิาภาษาอังกฤษ    

     

 
 
 
 
 

 
 
 



6.  ศูนย�สอบพิษณุโลก 

 

1. คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช+ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 
09.00 - 11.55 น. 

 
09.00 – 11.00 น. 

 
11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู+
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

58061000001 - 58061001681 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร - ดินสอท่ีมีความดํา 
  เท<ากับ 2 บี หรือ 
  มากกว<า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

 

 

2.   คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช+ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 
09.00 - 11.55 น. 

 
09.00 – 11.00 น. 

 
11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู+
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

คนพิการท่ีขอให+สํานักงาน ก.พ.  
อํานวยความสะดวกให+ 

58062000001 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พิบูลสงคราม 
(ส<วนทะเลแก+ว) 

- ดินสอท่ีมีความดํา 
  เท<ากับ 2 บี หรือ 
  มากกว<า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

58062000002 - 58062001156 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

58062001157 - 58062002206 วิทยาลัยอาชวีศึกษา 
พณิชยการพิษณุโลก 

58062002207 - 58062003361 โรงเรียนผดุงราษฎร� 
58062003362 - 58062004936 โรงเรียนจ<านกร+อง 
58062004937 - 58062006106 โรงเรียนเซนต�นโิกลาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  ศูนย�สอบพิษณุโลก  (ต<อ) 
 

3.   คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี  
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช+ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 

09.00 - 11.55 น. 
 

09.00 – 11.00 น. 
 

11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู+
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

คนพิการท่ีขอให+สํานักงาน ก.พ.  
อํานวยความสะดวกให+ 

58063000001 - 58063000009 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พิบูลสงคราม 
(ส<วนทะเลแก+ว) 

- ดินสอท่ีมีความดํา 
  เท<ากับ 2 บี หรือ 
  มากกว<า 
- ยางลบ 
- ปากกา 
 

58063000010 - 58063004165 มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พิบูลสงคราม 
(ส<วนทะเลแก+ว) 

58063004166 - 58063006055 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

58063006056 - 58063007147 วิทยาลัยเทคโนโลยี
บริหารธุรกิจพิษณุโลก 

58063007148 - 58063008587 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
วันอาทิตย�ท่ี  

12 กรกฎาคม 2558 
เวลา 

14.00 - 16.55 น. 
 

14.00 – 16.00 น. 
 

16.15 – 16.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู+
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

58063008588 - 58063012743 มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พิบูลสงคราม 
(ส<วนทะเลแก+ว) 

- ดินสอท่ีมีความดํา  
  เท<ากับ 2 บ ี
  หรือมากกว<า 
- ยางลบ 
- ปากกา 
 

58063012744 - 58063014633 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

58063014634 - 58063015725 วิทยาลัยเทคโนโลยี
บริหารธุรกิจพิษณุโลก 

58063015726 - 58063017165 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
58063017166 - 58063018065 โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษา

ภาคเหนือ 
58063018066 - 58063019865 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
58063019866 - 58063021020 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
58063021021 - 58063022070 วิทยาลัยอาชวีศึกษา 

พณิชยการพิษณุโลก 
58063022071 - 58063023225 โรงเรียนผดุงราษฎร� 
58063023226 - 58063024800 โรงเรียนจ<านกร+อง 
58063024801 - 58063025868 โรงเรียนเซนต�นโิกลาส 



6.  ศูนย�สอบพิษณุโลก  (ต<อ) 
4.   คุณวุฒิระดับปรญิญาโท 

 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช+ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 

09.00 - 11.55 น. 
 

09.00 – 11.00 น. 
 

11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู+
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

58064000001 - 58064000794 โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษา
ภาคเหนือ 

- ดินสอท่ีมีความดํา 
  เท<ากับ 2 บี หรือ 
  มากกว<า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

 
 
 



7.  ศูนย�สอบอุดรธานี 

 

1. คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช*ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 

09.00 - 11.55 น. 
 

09.00 – 11.00 น. 
 

11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู*
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

คนพิการท่ีขอให*สํานักงาน ก.พ.  
อํานวยความสะดวกให* 

58071000001 

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ี
 

- ดินสอท่ีมีความดํา
เท=ากับ 2 บี หรือ
มากกว=า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

58071000002 - 58071001329 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 

 

 

2.   คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) อนุปริญญา 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช*ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 

09.00 - 11.55 น. 
 

09.00 – 11.00 น. 
 

11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู*
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

คนพิการท่ีขอให*สํานักงาน ก.พ.  
อํานวยความสะดวกให* 

58072000001 - 58072000003 

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ี - ดินสอท่ีมีความดํา
เท=ากับ 2 บี หรือ
มากกว=า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

58072000004 – 58072000363 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 

58072000364 - 58072002163 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 

58072002164 - 58072003843 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ�พิทยา 

58072003844 - 58072005033 โรงเรียนบ*านหมากแข*ง 

58072005034 - 58072007573 มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  ศูนย�สอบอุดรธานี  (ต=อ) 
 

3.   คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี  
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช*ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 

09.00 - 11.55 น. 
 

09.00 – 11.00 น. 
 

11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู*
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 
 
 

คนพิการท่ีขอให*สํานักงาน ก.พ.  
อํานวยความสะดวกให* 

58073000001 – 58073000008 

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ี - ดินสอท่ีมีความดํา
เท=ากับ 2 บี หรือ
มากกว=า 
- ยางลบ 
- ปากกา 
 

58073000009 – 58073003516 มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ี

  

  

  

   

  

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 

14.00 - 16.55 น. 
 

14.00 – 16.00 น. 
 

16.15 – 16.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู*
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

58073003517 – 58073005208 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล - ดินสอท่ีมีความดํา  
  เท=ากับ 2 บ ี
  หรือมากกว=า 
- ยางลบ 
- ปากกา 
 

58073005209 - 58073007008 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 

58073007009 - 58073008688 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ�พิทยา 

58073008689 - 58073009878 โรงเรียนบ*านหมากแข*ง 

58073009879 - 58073016962 มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ศูนย�สอบอุดรธานี  (ต=อ) 
 

4.   คุณวุฒิระดับปรญิญาโท 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช*ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 

09.00 - 11.55 น. 
 

09.00 – 11.00 น. 
 

11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู*
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

58074000001 – 58074001006 มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ี - ดินสอท่ีมีความดํา
เท=ากับ 2 บี หรือ
มากกว=า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8.  ศูนย�สอบอุบลราชธานี 

 

1. คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช*ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 
09.00 - 11.55 น. 

 
09.00 – 11.00 น. 

 
11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู*
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

คนพิการท่ีขอให*สํานักงาน ก.พ.  
อํานวยความสะดวกให* 

58081000001 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธานี 
- อาคารการศึกษาพิเศษ 

- ดินสอท่ีมีความดํา 
  เท=ากับ 2 บี หรือ 
  มากกว=า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

58081000002 - 58081000526 โรงเรียนนารีนุกูล 
58081000527 - 58081000806 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร 
58081000807 - 58081001126 วิทยาลัยอาชวีศึกษา

อุบลราชธานี 

 

 

2.   คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช*ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 
09.00 - 11.55 น. 

 
09.00 – 11.00 น. 

 
11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู*
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

 
 

58082000001 – 58082000665 
 

58082000666 - 58082001365 
58082001366 - 58082002065 

 
58082002066 - 58082002765 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธานี 
- คณะมนุษยศาสตร�และ

สังคมศาสตร� 
- คณะวิทยาศาสตร� 
- คณะบริหารธุรกิจและ 
  การจัดการ 
- คณะครุศาสตร� 

- ดินสอท่ีมีความดํา 
  เท=ากับ 2 บี หรือ 
  มากกว=า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

58082002766 - 58082004760 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
58082004761 - 58082005623 โรงเรียนนารีนุกูล 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 8.  ศูนย�สอบอุบลราชธานี  (ต=อ) 
 

3.   คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี  
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช*ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 
09.00 - 11.55 น. 

 
09.00 – 11.00 น. 

 
11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู*
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

คนพิการท่ีขอให*สํานักงาน ก.พ.  
อํานวยความสะดวกให* 

58083000001 - 58083000005 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธานี 
- อาคารการศึกษาพิเศษ 

- ดินสอท่ีมีความดํา 
  เท=ากับ 2 บี หรือ 
  มากกว=า 
- ยางลบ 
- ปากกา 
 

58083000006 - 58083000369 วิทยาลัยอาชวีศึกษา
อุบลราชธานี 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 
14.00 - 16.55 น. 

 
14.00 – 16.00 น. 

 
16.15 – 16.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู*
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

 
 

58083000370 – 58083001034 
 

58083001035 – 58083001734 
58083001735 – 58083002434 

 
58083002435 - 58083003134 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธานี 
- คณะมนุษยศาสตร�และ

สังคมศาสตร� 
- คณะวิทยาศาสตร� 
- คณะบริหารธุรกิจและ 
  การจัดการ 
- คณะครุศาสตร� 

- ดินสอท่ีมีความดํา  
  เท=ากับ 2 บ ี
  หรือมากกว=า 
- ยางลบ 
- ปากกา 
 

58083003135 - 58083005129 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

58083005130 -  58083006529 โรงเรียนนารีนุกูล 
58083006530 - 58083007579 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร 
58083007580 - 58083008279 วิทยาลัยอาชวีศึกษา

อุบลราชธานี 

58083008280 เปFนต*นไป 
ดูรายละเอียดสถานท่ีสอบ        

ในวันท่ี 12 มิถนุายน 2558  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  ศูนย�สอบอุบลราชธานี  (ต=อ) 
 

4.   คุณวุฒิระดับปรญิญาโท 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช*ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 
09.00 - 11.55 น. 

 
09.00 – 11.00 น. 

 
11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู*
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

58084000001 - 58084000748 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร - ดินสอท่ีมีความดํา 
  เท=ากับ 2 บี หรือ 
  มากกว=า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

 
 



 9.  ศูนย�สอบนครราชสีมา 

 

1. คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช*ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 
09.00 - 11.55 น. 

 
09.00 – 11.00 น. 

 
11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพื่อวัดความรู*
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ

ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

58091000001 - 58091001021 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีช:างกล
พาณิชยการนครราชสีมา 
 

- ดินสอท่ีมีความดํา 
  เท:ากับ 2 บี หรือ 
  มากกว:า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

 

 

2.   คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช*ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี 
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 
09.00 - 11.55 น. 

 
09.00 – 11.00 น. 

 
11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพื่อวัดความรู*
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ

ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

คนพิการท่ีขอให*สํานักงาน ก.พ.  
อํานวยความสะดวกให* 

58092000001 - 58092000004 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา 
 

- ดินสอท่ีมีความดํา 
  เท:ากับ 2 บี หรือ 
  มากกว:า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

58092000005 - 58092001054 วิทยาลัยเทคโนโลยีช:างกล
พาณิชยการนครราชสีมา 

58092001055 - 58092002944 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
 

58092002945 - 58092004834 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 
 

58092004835 - 58092004994 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9.  ศูนย�สอบนครราชสีมา  (ต:อ) 
 

3.   คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี  
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช*ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี 
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 

09.00 - 11.55 น. 
 

09.00 – 11.00 น. 
 

11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพื่อวัดความรู*
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ

ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

คนพิการท่ีขอให*สํานักงาน ก.พ.  
อํานวยความสะดวกให* 

58093000001 – 58093000012 
 

58093006768 - 58093008780 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา 

- ดินสอท่ีมีความดํา 
  เท:ากับ 2 บี หรือ 
  มากกว:า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

58093000013 - 58093001587 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ� 

58093001588 - 58093002987 โรงเรียนบุญวฒันา 

58093002988 - 58093004282 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานสุรณ� 

58093004283 - 58093005542 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัย นครราชสีมา 

58093005543 - 58093006767 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลอีสาน 

วันอาทิตย�ท่ี 
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 

14.00 - 16.55 น. 
 

14.00 – 16.00 น. 
 

16.15 – 16.55 น. 

 
 
 

สอบเพื่อวัดความรู*
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ

ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

58093008781 - 58093010880 วิทยาลัยเทคโนโลยีช:างกล
พาณิชยการนครราชสีมา 

- ดินสอท่ีมีความดํา  
  เท:ากับ 2 บ ี
  หรือมากกว:า 
- ยางลบ 
- ปากกา 
 

58093010881 - 58093012770 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
 

58093012771 - 58093014660 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 
 

58093014661 - 58093016410 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ� 
 

58093016411 - 58093017810 โรงเรียนบุญวฒันา 
 

58093017811 - 58093019105 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานสุรณ� 

58093019106 - 58093020365 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัย นครราชสีมา 

58093020366 - 58093021590 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลอีสาน 

58093021591 - 58093024124 มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา 

 



9.  ศูนย�สอบนครราชสีมา  (ต:อ) 
 

4.   คุณวุฒิระดับปรญิญาโท 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช*ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 

09.00 - 11.55 น. 
 

09.00 – 11.00 น. 
 

11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู*
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

คนพิการท่ีขอให*สํานักงาน ก.พ.  
อํานวยความสะดวกให* 

58094000001  
 

58094000002 – 58094000871 
 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา 
 

- ดินสอท่ีมีความดํา 
  เท:ากับ 2 บี หรือ 
  มากกว:า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

 
 



10.  ศูนย	สอบสุราษฎร	ธานี 

 

1. คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ	ท่ีใช,ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย	ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 

09.00 - 11.55 น. 
 

09.00 – 11.00 น. 
 

11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู,
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

58101000001 – 58101001521 
 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สุราษฎร	ธานี 

- ดินสอท่ีมีความดํา
เท<ากับ 2 บี หรือ
มากกว<า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

 

 

2.   คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ	ท่ีใช,ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย	ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 

09.00 - 11.55 น. 
 

09.00 – 11.00 น. 
 

11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู,
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 
 
 

คนพิการท่ีขอให,สํานักงาน ก.พ.  
อํานวยความสะดวกให, 

58102000001  

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สุราษฎร	ธานี 
 

- ดินสอท่ีมีความดํา
เท<ากับ 2 บี หรือ
มากกว<า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

58102000002 – 58102003384 มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สุราษฎร	ธานี 
 

 

 

 

 

 

  
 



10. ศูนย	สอบสุราษฎร	ธานี (ต<อ) 
 

3.   คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี  
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ	ท่ีใช,ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย	ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 

09.00 - 11.55 น. 
 

09.00 – 11.00 น. 
 

11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู,
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

คนพิการท่ีขอให,สํานักงาน ก.พ.  
อํานวยความสะดวกให, 

58103000001 – 58103000004 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สุราษฎร	ธานี 

- ดินสอท่ีมีความดํา
เท<ากับ 2 บี หรือ
มากกว<า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

58103000005 – 58103002844 มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สุราษฎร	ธานี 

58103002845 – 58103004594 โรงเรียนเมืองสุราษฎร	ธานี 
58103004595 – 58103006344 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
58103006345 – 58103007709 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 

วันอาทิตย	ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 

14.00 - 16.55 น. 
 

14.00 – 16.00 น. 
 

16.15 – 16.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู,
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

58103007710 – 58103016299 มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สุราษฎร	ธานี 

- ดินสอท่ีมีความดํา  
  เท<ากับ 2 บ ี
  หรือมากกว<า 
- ยางลบ 
- ปากกา 
 

58103016300 – 58103018049 โรงเรียนเมืองสุราษฎร	ธานี 

58103018050 – 58103019799 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
58103019800 – 58103021142 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. ศูนย	สอบสุราษฎร	ธานี  (ต<อ) 
 

4.   คุณวุฒิระดับปรญิญาโท 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ	ท่ีใช,ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย	ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 

09.00 - 11.55 น. 
 

09.00 – 11.00 น. 
 

11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู,
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 
 
 

58104000001 – 58104000854 มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สุราษฎร	ธานี 

- ดินสอท่ีมีความดํา
เท<ากับ 2 บี หรือ
มากกว<า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 11.  ศูนย�สอบสงขลา 

 

1. คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช)ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 
09.00 - 11.55 น. 

 
09.00 – 11.00 น. 

 
11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู)
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

คนพิการท่ีขอให)สํานักงาน ก.พ.  
อํานวยความสะดวกให) 

58111000001 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษา
พณิชการ   

- ดินสอท่ีมีความดํา 
  เท<ากับ 2 บี หรือ 
  มากกว<า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

58111000002 - 58111001855 โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัด      
สงขลา  

  

 

 

2.   คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช)ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 
09.00 - 11.55 น. 

 
09.00 – 11.00 น. 

 
11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู)
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

คนพิการท่ีขอให)สํานักงาน ก.พ.  
อํานวยความสะดวกให) 

58112000001 - 58112000002 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษา 
พณิชยการ  

- ดินสอท่ีมีความดํา 
  เท<ากับ 2 บี หรือ 
  มากกว<า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

58112000003 - 58112000877 โรงเรียนหาดใหญ<               
รัฐประชาสรรค�   

58112000878 - 58112001859 โรงเรียนหาดใหญ<วิทยาลัย 2 
(บ)านพรุ)  

58112001860 - 58112002349 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
ทักษิณ  

58112002350 - 58112003994 โรงเรียนแจ)งวิทยา 
58112003995 - 58112005219 วิทยาลัยอาชวีศึกษาสงขลา 

58112005220 – 58112006479 วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 
 

 

 

 

 

 

 

 



 11.  ศูนย�สอบสงขลา (ต<อ) 
 

3.   คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี  
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช)ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 

09.00 - 11.55 น. 
 

09.00 – 11.00 น. 
 

11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู)
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

คนพิการท่ีขอให)สํานักงาน ก.พ.  
อํานวยความสะดวกให) 

58113000001 - 58113000015 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษา 
พณิชยการ  

- ดินสอท่ีมีความดํา 
  เท<ากับ 2 บี หรือ 
  มากกว<า 
- ยางลบ 
- ปากกา 
 

58113000016 - 58113001100 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษา 
พณิชยการ 

58113001101 - 58113002675 โรงเรียนหาดใหญ<วิทยาลัย 

58113002676 - 58113003900 โรงเรียนสหศาสตร�วิทยาคาร 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 

14.00 - 16.55 น. 
 

14.00 – 16.00 น. 
 

16.15 – 16.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู)
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

58113003901 - 58113004985 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษา 
พณิชยการ 

- ดินสอท่ีมีความดํา  
  เท<ากับ 2 บ ี
  หรือมากกว<า 
- ยางลบ 
- ปากกา 
 

58113004986 - 58113006560 โรงเรียนหาดใหญ<วิทยาลัย 

58113006561 - 58113007785 โรงเรียนสหศาสตร�วิทยาคาร 
58113007786 - 58113008660 โรงเรียนหาดใหญ<                

รัฐประชาสรรค� 
58113008661 - 58113009710 โรงเรียนหาดใหญ<วิทยาลัย 2 

(บ)านพรุ) 
58113009711 - 58113011495 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

ทักษิณ 
58113011496 - 58113013350 โรงเรียนวรนารีเฉลิม 

จังหวดัสงขลา 
58113013351 - 58113014995 โรงเรียนแจ)งวิทยา 
58113014996 - 58113016220 วิทยาลัยอาชวีศึกษาสงขลา 
58113016221 - 58113017480 วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 

58113017481 เปEนต)นไป 
ดูรายละเอียดสถานท่ีสอบ      

ในวันท่ี 12 มิถนุายน 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 



11.  ศูนย�สอบสงขลา (ต<อ) 
 

4.   คุณวุฒิระดับปรญิญาโท 
 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตวัสอบ สถานท่ีสอบ 
อุปกรณ�ท่ีใช)ใน 

การสอบ 

วันอาทิตย�ท่ี  
12 กรกฎาคม 2558 

เวลา 

09.00 - 11.55 น. 
 

09.00 – 11.00 น. 
 

11.15 – 11.55 น. 

 
 
 

สอบเพ่ือวัดความรู)
ความสามารถท่ัวไป  
1. วชิาความสามารถ
ท่ัวไปและวิชาภาษาไทย 
2. วชิาภาษาอังกฤษ 

58114000001 - 58114001266 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
ทักษิณ 

- ดินสอท่ีมีความดํา 
  เท<ากับ 2 บี หรือ 
  มากกว<า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

 
 




