
     

 

(สําเนา) 
 

                                                                       
ประกาศสํานักงาน ก.พ. 

 

เร่ือง  รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ประจําปี ๒๕๕๔ 
 

----------------------- 
 

 ด้วยสํานักงาน ก.พ. โดยได้รับมอบหมายจาก ก.พ. จะดําเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ๑.  ระดับที่รับสมัครสอบ 

  สํานักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบจํานวน ๔ ระดับ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ 

 ๒. วิธีดําเนินการ 

  ๒.๑  สํานักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่าง
อ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง และจะดําเนินการสอบภาคความรู้
ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) เพื่อประกาศผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)    
  เมื่อส่วนราชการใดประสงค์จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งใดจากผู้สําเร็จการศึกษา
วุฒิใด สาขาวิชาใด หรือทางใด ส่วนราชการน้ันจะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 
จากผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ดังกล่าว และดําเนินการสอบภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕  ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เพื่อข้ึนบัญชี 
ผู้สอบแข่งขันได้สําหรับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการในตําแหน่งน้ันต่อไป 
  ๒.๒  การดําเนินการสอบ  
   (๑)  สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบจํานวน ๒ ครั้งในวันอาทิตย์ท่ี ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๔  และวันอาทิตย์ท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔  โดยแต่ละครั้งดําเนินการพร้อมกันท่ีศูนย์สอบ รวม  ๑๒ แห่ง  คือ  
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี 
อุบลราชธานี  นครราชสีมา  สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยแต่ละศูนย์สอบจะมีจํานวนท่ีน่ังสอบตามท่ี ก.พ. กําหนด 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ 
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   (๒)  วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จะดําเนินการสอบเฉพาะระดับปริญญาตรี 
ตามลําดับการชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และตามจํานวนท่ีน่ังท่ีกําหนดไว้ในแต่ละศูนย์สอบ 
     วันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ จะดําเนินการสอบระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปริญญาโท และปริญญาตรีที่
ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ หลังจํานวนที่น่ังท่ีกําหนดไว้ในแต่ละศูนย์สอบในวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ ครบจํานวนแล้ว 
   (๓)   กรณีที่น่ังสอบในศูนย์สอบที่ประสงค์จะเลือก ครบจํานวนแล้ว ผู้สมัครสอบ
จะต้องเลือกศูนย์สอบอ่ืนที่ยังมีท่ีน่ังสอบเหลืออยู่ แต่หากไม่สามารถเลือกศูนย์สอบใดๆ ได้เน่ืองจากท่ีน่ังสอบ     
ทุกศูนย์สอบครบจํานวนแล้ว  สํานักงาน ก.พ. จะพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร 

 ๓.  ผู้สมัครสอบเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับต่างๆ ตามเอกสารหมายเลข ๑ 

  สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้ ทั้งน้ี 
ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตาม
ความในข้อ ๕ ของคําส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

 ๔. การรับสมัครสอบ 

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์ เ น็ต ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ท่ี เ ว็บไซต์ 
http://job3.ocsc.go.th  หัวข้อ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี ๒๕๕๔” ไม่เว้นวันหยุดราชการ     
                     ๔.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องดําเนินการตามข้ันตอนและกําหนดวัน เวลาดังน้ี 
     ข้ันตอนที่ ๑.  ลงทะเบียนและพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินต้ังแต่วันที่ ๒ – ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
                       (๑) ผู ้สมัครสอบจะต้อง เข ้า ไปลงทะเบียนที ่เ ว ็บ ไซต์ http://job3.ocsc.go.th 
หัวข้อ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี ๒๕๕๔” หัวข้อย่อย “ลงทะเบียน” ภายในวันที่กําหนด โดยกรอกเฉพาะ
ช่ือ นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน  
                           (๒)  กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินให้
โดยอัตโนมัติ  
   (๓)  ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔  จํานวน ๑ แผ่น หรือ  
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะน้ัน ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในส่ือบันทึกข้อมูลเช่น Diskette เป็นต้น 

        ในกรณีท่ีแบบฟอร์มการชําระเงินหาย หรือลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์ม
การชําระเงิน  ผู้สมัครสอบจะสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงินที่เว็บไซต์ดังกล่าวโดยกรอกช่ือ นามสกุล 
และเลขประจําตัวประชาชน และส่ังพิมพ์ใหม่ได้  
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                           ข้ันตอนที่ ๒.  ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่ว ันที ่ ๓ – ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔  
                            นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และเลือกศูนย์สอบ   
ที่ต้องการซ่ึงยังมีท่ีน่ังสอบเหลืออยู่ เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาทําการ
ของธนาคาร การเลือกศูนย์สอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว
เท่าน้ัน  
                           ข้ันตอนที่ ๓. กรอกใบสมัคร  ต้ังแต่วันที่ ๔ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
                            เม่ือชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปที่
เ ว็บไซต์  http://job3 .ocsc.go.th  หัวข้อ  “รับส มัครสอบภาค ก.  ของ ก .พ .  ปี  ๒๕๕๔”  หัวข้อ ย่อย              
“ใบสมัครออนไลน์”อีกครั้งเพื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร 
   ทั้งน้ี  การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เม่ือผู้สมัครได้ดําเนินการครบทุกขั้นตอน
ภายในเวลาที่กําหนด  
      ๔.๒  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๑๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย 
     (๑)  ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๑๐๐ บาท 
         (๒)  ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท 
         ค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
  ๔.๓  ผู้สมัครท่ีได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจําตัวสอบ และพิมพ์
ใบสมัครสอบได้ต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔  เป็นต้นไป โดยเข้าไปที่เว็บไซต์  http://job3.ocsc.go.th  
หัวข้อ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี ๒๕๕๔” หัวข้อย่อย “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจําตัวสอบ” เม่ือได้รับ
เลขประจําตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A๔ เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ 
  ๔.๔   ผู้ที่มีความบกพร่อง ทางการมองเห็น ทางการได้ยินหรือการส่ือความหมาย หรือทาง
ร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว  ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๗) สํานักงาน ก.พ. จะพยายาม
จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกให้ในวันสอบ ตามท่ีแจ้งไว้ในใบสมัคร 

 ๕.  เง่ือนไขการสมัครสอบ 

  ๕.๑  ในการสมัครสอบคร้ังน้ี ผู้สมัครสอบแต่ละคนสามารถสมัครสอบผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต ได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
  ๕.๒   ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ ระดับ และเลือกศูนย์สอบได้เพียง ๑ 
แห่ง เม่ือเลือกแล้วจะเปล่ียนแปลงแก้ไขไม่ได้  
  ๕.๓  การกําหนดวันสอบเป็นไปตามท่ี สํานักงาน ก.พ. กําหนด  โดยจะถือลําดับท่ีของการ
ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเป็นสําคัญ 
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  ๕.๔   การสมัครสอบตามข้ันตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๑
ดังน้ัน หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
  ๕.๕   ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามประกาศ
รับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มี ความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครสอบ สํานักงาน ก.พ.จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาต้ังแต่ต้น  

 ๖. การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับ
การสอบ ในวันท่ี  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  ทางเว็บไซต์  http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบภาค ก. 
ของ ก.พ. ประจําปี ๒๕๕๔” หัวข้อย่อย “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ  วัน  เวลา  สถานที่สอบ  และ
ระเบียบเก่ียวกับการสอบ” 

                 ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ 

   ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปน้ี โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
                       ๑.   วิชาความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
                                 (๑) ความสามารถทางด้านการคิดคํานวณ 
          ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
เบ้ืองต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ 
                           (๒)   ความสามารถด้านเหตุผล 
       ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เช่ือมโยงของคํา ข้อความ หรือ
รูปภาพ  การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์  สถานการณ์ หรือแบบจําลองต่างๆ 
                         ๒.  วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
         (๑)  ความเข้าใจภาษา 
                                    ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทําความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความ
ที่กําหนดให้แล้วตอบคําถามท่ีตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ท้ังน้ี รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย  
         (๒)    การใช้ภาษา 
                                      ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คําหรือกลุ่มคํา การเขียนประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ              

 

 



-๕- 
 
 ๘.  หลักเกณฑ์การสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. และการ
ส่งหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. 

     ๘.๑   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.ต้อง
เป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบรวมทั้ง ๒ วิชา ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  

 ๘.๒   สํานักงาน ก.พ. จะส่งหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก.) ของ ก.พ.ให้ผู้ท่ีได้รับการประกาศว่าเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. 
ทางไปรษณีย์ เพื่อจะได้นําไปใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งต่าง ๆ 
ของส่วนราชการต่าง ๆ ต่อไป 

 ๙. การนําหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. 
ไปใช้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ ของส่วนราชการต่างๆ  

  ๙.๑  หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สามารถใช้ได้
ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 
  ๙.๒ เม่ือส่วนราชการใดประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับ
ราชการจากผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค
ความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ซึ่งมีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบเท่าน้ัน  ทั้งน้ี ส่วนราชการ
ผู้ดําเนินการสอบแข่งขันฯ จะกําหนดให้สอบเฉพาะภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) และ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) และจะใช้คะแนนรวมของภาค ข. และภาค ค. ที่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละภาค
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ในการเรียงลําดับที่เพื่อประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง ของส่วนราชการน้ัน
ต่อไป 
 
     

 

(ลงช่ือ) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๑   เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

บุษบา  กรัยวิเชียร 
(นางบุษบา  กรัยวิเชียร) 

รองเลขาธิการ ก.พ. 
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สําเนาถูกต้อง 

 

(นายสมชาย   การดี) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 



เอกสารหมายเลข ๑ 
 

 

รายละเอียดเก่ียวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.ประจําปี ๒๕๕๔ 
 

๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

ผู้สมัครสอบ  เป็นผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ   
                  เดียวกับคุณวุฒิดังกล่าว ท่ี ก.พ. รับรอง  
การกําหนดเลขประจําตัวสอบ 

เลขประจําตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข ๑๑ หลัก ดังน้ี 
๕๔ – xx (รหัสศูนย์สอบ) – ๑ - xxxxxx (ลําดับที่สมัคร) 

 

๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 

ผู้สมัครสอบ  เป็นผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตร   
                  วิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ.   
                 รับรอง  
การกําหนดเลขประจําตัวสอบ 

เลขประจําตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข ๑๑ หลัก ดังน้ี  
๕๔ – xx (รหัสศูนย์สอบ) – ๒ - xxxxxx (ลําดับที่สมัคร) 

 
 

๓. ระดับปริญญาตรี 
 

ผู้สมัครสอบ  เป็นผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันกับ 
                 คุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ. รับรอง  
การกําหนดเลขประจําตัวสอบ 

เลขประจําตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข ๑๑ หลัก ดังน้ี  
๕๔ – xx (รหัสศูนย์สอบ) – ๓ - xxxxxx (ลําดับท่ีสมัคร) 
 

๔.  ระดับปริญญาโท 
  

ผู้สมัครสอบ  เป็นผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันกับ  
                  คุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ. รับรอง  
การกําหนดเลขประจําตัวสอบ 

เลขประจําตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข ๑๑ หลัก ดังน้ี  
๕๔ – xx (รหัสศูนย์สอบ) – ๔ - xxxxxx (ลําดับท่ีสมัคร) 
 

----------------- 



เอกสารหมายเลข ๒ 
 

รายช่ือศูนย์สอบ และ จํานวนท่ีนั่งสอบ 
 

รหัสศูนย์
สอบ 

รายช่ือศูนย์สอบ จํานวนท่ีนั่งสอบ 
วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

จํานวนที่นั่งสอบ 
วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

๐๑ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
๐๒ ฉะเชิงเทรา ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ 
๐๓ พระนครศรีอยุธยา ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ 
๐๔ ราชบุรี ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ 
๐๕ เชียงใหม่ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ 
๐๖ พิษณุโลก ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
๐๗ นครสวรรค์ ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ 
๐๘ อุดรธานี ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ 
๐๙ อุบลราชธานี ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
๑๐ นครราชสีมา ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
๑๑ สุราษฎร์ธานี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
๑๒ สงขลา ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ 

 



 

 

 

 

ร่าง  

กําหนดการดําเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจําปี ๒๕๕๔ 

กิจกรรม  กําหนดวัน เวลา สถานท่ี 

๑. แพร่ข่าว ๒๒ เม.ย. ๕๔ - ศูนย์ข่าวสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  

- http://job3.ocsc.go.th 

- http://www.ocsc.go.th 

- http://job.ocsc.go.th 

๒. สมัครสอบ 
    ๒.๑ ลงทะเบียนและพิมพ์แบบฟอร์มการ 
            ชําระเงิน 

 

๒ – ๒๖ พ.ค. ๕๔ 

 
- ทางอินเทอร์เน็ต ท่ี  http:// job3.ocsc.go.th 

    ๒.๒ ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ 
และเลือกศูนย์สอบ 

๓ – ๒๗ พ.ค. ๕๔ 

 

- เคาน์เตอร์ ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

    ๒.๓ กรอกใบสมัคร  ๔ – ๒๙ พ.ค. ๕๔ - ทางอินเทอร์เน็ต ท่ี   http:// job3.ocsc.go.th 

๓. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ  
กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 

๑ ก.ค. ๕๔ - ศูนย์ข่าวสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  

- http://job3.ocsc.go.th 

- http://www.ocsc.go.th 

- http://job.ocsc.go.th 

๔. สอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
   (ภาค ก.) 

๒๔ ก.ค. ๕๔ ทุกศูนย์ ระดับปริญญาตรี ตามจํานวนท่ีกําหนด 

๗ ส.ค. ๕๔ สอบทุกศูนย์ ระดับปริญญาตรีท่ีเหลือจากวันท่ี 

๒๔ ก.ค.  ระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. 

และปริญญาโท 

๕. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ๗ ก.ย. ๕๔ - ศูนย์ข่าวสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  

- http://job3.ocsc.go.th 

- http://www.ocsc.go.th 

- http://job.ocsc.go.th 

หมายเหตุ : กําหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 




