10. ศูนยสอบอุบลราชธานี
1. คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วัน เวลาสอบ

วิชาสอบ

เลขประจําตัวสอบ

วันอาทิตยที่
30 มิถุนายน 2562
เวลา
09.00 – 11.40 น. สอบเพื่อวัดความรู%
ความสามารถทั่วไป
62101000001 - 621001000611
- วิชาความสามารถทั่วไป
และวิชาภาษาไทย
- วิชาภาษาอังกฤษ

สถานที่สอบ

โรงเรียนวารินชําราบ

อุปกรณที่ใช*
ในการสอบ

- ดินสอทีม่ ีความดํา
เท-ากับ 2 บี หรือ
มากกว-า
- ยางลบดินสอ
- ปากกา

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

วิชาสอบ

เลขประจําตัวสอบ

วันอาทิตยที่
30 มิถุนายน 2562
เวลา
09.00 – 11.40 น. สอบเพื่อวัดความรู%
คนพิการที่ขอให%สํานักงาน ก.พ.
ความสามารถทั่วไป
อํานวยความสะดวกให%
- วิชาความสามารถทั่วไป 62102000001 - 62102000001
และวิชาภาษาไทย
62102000002 - 62102000876
- วิชาภาษาอังกฤษ
62102000877 - 62102002451
62102002452 - 62102004131

สถานที่สอบ

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โรงเรียนวิจิตราพิทยา
โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
อุบลราชธานี
62102004132 - 62102004592 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

อุปกรณที่ใช*
ในการสอบ

- ดินสอทีม่ ีความดํา
เท-ากับ 2 บี หรือ
มากกว-า
- ยางลบดินสอ
- ปากกา

10. ศูนยสอบอุบลราชธานี
3. คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (รอบเช*า)
วัน เวลาสอบ

วิชาสอบ

วันอาทิตยที่
30 มิถุนายน 2562
เวลา
สอบเพื่อวัดความรู%
09.00 – 11.40 น. ความสามารถทั่วไป
ความสามารถทั่วไป
- วิชาความสามารถทั่วไป
และวิชาภาษาไทย
- วิชาภาษาอังกฤษ

เลขประจําตัวสอบ

สถานที่สอบ

คนพิการที่ขอให%สํานักงาน ก.พ.
อํานวยความสะดวกให%
62103000001 – 62103000015 คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
62103000016 – 62103001975 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
62103001976 – 62103003620 โรงเรียนนารีนุกูล
62103003621 - 62103004565 โรงเรียนปทุมพิทยาคม
62103004566 – 62103005230 คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
62103005231 – 62103006070 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
62103006071 – 62103006805 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
62103006806 – 62103007262 คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
62103007263 – 62103007857 คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
62103007858 – 62103008732 คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
62103008733 – 62103009222 คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
62103009223 – 62103009677 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
62103009678 - 62103009922 โรงเรียนวารินชําราบ

อุปกรณที่ใช*
ในการสอบ

- ดินสอทีม่ ีความดํา
เท-ากับ 2 บี หรือ
มากกว-า
- ยางลบดินสอ
- ปากกา

10. ศูนยสอบอุบลราชธานี
3. คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (รอบบ0าย)
วัน เวลาสอบ

วิชาสอบ

วันอาทิตยที่
30 มิถุนายน 2562
เวลา
14.00 – 16.40 น. สอบเพื่อวัดความรู%
ความสามารถทั่วไป
- วิชาความสามารถทั่วไป
และวิชาภาษาไทย
- วิชาภาษาอังกฤษ

เลขประจําตัวสอบ

สถานที่สอบ

62103009923 – 62103010587 คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
62103010588 – 62103011427 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
62103011428 – 62103012162 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
62103012163 – 62103012619 คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
62103012620 – 62103013214 คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
62103013215 – 62103014089 คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
62103014090 – 62103014579 คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
62103014580 – 62103015034 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
62103015035 – 62103015909 โรงเรียนวารินชําราบ
62103015910 – 62103016784 โรงเรียนวิจิตราพิทยา
62103016785 – 62103018359 โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ
62103018360 – 62103020039 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
อุบลราชธานี
62103020040 – 62103022489 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
62103022490 – 62103024519 โรงเรียนนารีนุกูล
62103024520 – 62103025426 โรงเรียนปทุมพิทยาคม

อุปกรณที่ใช*
ในการสอบ

- ดินสอทีม่ ีความดํา
เท-ากับ 2 บี หรือ
มากกว-า
- ยางลบดินสอ
- ปากกา

10. ศูนยสอบอุบลราชธานี
4. คุณวุฒิระดับปริญญาโท
วัน เวลาสอบ
วันอาทิตยที่
30 มิถุนายน 2562
เวลา
09.00 – 11.40 น.

วิชาสอบ

สอบเพื่อวัดความรู%
ความสามารถทั่วไป
- วิชาความสามารถทั่วไป
และวิชาภาษาไทย
- วิชาภาษาอังกฤษ

เลขประจําตัวสอบ

สถานที่สอบ

62104000001 - 62104000365 โรงเรียนนารีนุกูล

อุปกรณที่ใช*
ในการสอบ
- ดินสอทีม่ ีความดํา
เท-ากับ 2 บี หรือ
มากกว-า
- ยางลบดินสอ

