
06. ศูนย	สอบเชียงใหม� 

         1.  คุณวฒุิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ อุปกรณ	ท่ีใช. 
ในการสอบ 

วันอาทิตย
ท่ี  คนพิการท่ีขอให�สํานักงาน ก.พ.   
30 มิถุนายน 2562  อํานวยความสะดวกให�  - ดินสอท่ีมีความดํา 

เวลา  62061000001 – 62061000002 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เท+ากับ 2 บี หรือ 
09.00 – 11.40 น. สอบเพ่ือวดัความรู� 

ความสามารถท่ัวไป 
- วิชาความสามารถท่ัวไป 

62061000003 – 62061000685 อาคารเรียนรวม  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม+ 

มากกว+า 
- ยางลบดินสอ 
- ปากกา 

 และวิชาภาษาไทย 
- วิชาภาษาอังกฤษ 
 

   

 

 

 

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

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ อุปกรณ	ท่ีใช. 
ในการสอบ 

วันอาทิตย
ท่ี  คนพิการท่ีขอให�สํานักงาน ก.พ.   
30 มิถุนายน 2562  อํานวยความสะดวกให�   

เวลา  62062000001 – 62062000003 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
09.00 – 11.40 น. สอบเพ่ือวดัความรู� 

ความสามารถท่ัวไป 
62062000004 – 62062002223 อาคารเรียนรวม  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม+ 
- ดินสอท่ีมีความดํา 
เท+ากับ 2 บี หรือ 

 - วิชาความสามารถท่ัวไป 
และวิชาภาษาไทย 

62062002224 – 62062002748 คณะมนุษยศาสตร
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม+ 

มากกว+า 
- ยางลบดินสอ 

 - วิชาภาษาอังกฤษ 62062002749 – 62062003675 คณะวิศวกรรมศาสตร
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม+ 

- ปากกา 

  62062003676 – 62062004665 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม+ 

 

  62062004666 – 62062005081 วิทยาลัยเทคโนโลย ี
ศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม+ 

 

    
 
 

 

 

 



06. ศูนย	สอบเชียงใหม� 

3.  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ อุปกรณ	ท่ีใช. 
ในการสอบ 

วันอาทิตย
ท่ี  คนพิการท่ีขอให�สํานักงาน ก.พ.   
30 มิถุนายน 2562  อํานวยความสะดวกให�   

เวลา  62063000001 – 62063000016 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย - ดินสอท่ีมีความดํา 
09.00 – 11.40 น. สอบเพ่ือวัดความรู� 

ความสามารถท่ัวไป 
62063000017 – 62063000816 วิทยาลัยเทคโนโลยี 

ศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม+ 
เท+ากับ 2 บี หรือ 
มากกว+า 

 - วิชาความสามารถท่ัวไป 
และวิชาภาษาไทย 

62063000817 – 62063002066 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณชิยการ 
เชียงใหม+ (นํ้าคือ) 

- ยางลบดินสอ 
- ปากกา 

 - วิชาภาษาอังกฤษ 62063002067 – 62063003986 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
  62063003987 – 62063005386 โรงเรียนเทพบดินทร
วิทยา   

  62063005387 – 62063006366 โรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม+  

  62063006367 – 62063008116 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค
ลานนา เชียงใหม+ 

 

  62063008117 – 62063009266 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  
     

วันอาทิตย
ท่ี     
30 มิถุนายน 2562 

เวลา 
 62063009267 – 62063012186 อาคารเรียนรวม  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม+ 
 

14.00 – 16.40 น. สอบเพ่ือวัดความรู� 
ความสามารถท่ัวไป 

62063012187 – 62063012711 คณะมนุษยศาสตร
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม+ 

 
 

 - วิชาความสามารถท่ัวไป 
และวิชาภาษาไทย 

62063012712 – 62063013638 คณะวิศวกรรมศาสตร
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม+ 

- ดินสอท่ีมีความดํา 
เท+ากับ 2 บี หรือ 

 - วิชาภาษาอังกฤษ 62063013639 – 62063014628 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม+ 

- ยางลบดินสอ 
- ปากกา 

  62063014629 – 62063016363 วิทยาลัยเทคโนโลยี 
ศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม+ 

 

  62063016364 – 62063017613 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณชิยการ 
เชียงใหม+ (นํ้าคือ) 

 

  62063017614 – 62063019533 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
  62063019534 – 62063020933 โรงเรียนเทพบดินทร
วิทยา  
  62063020934 – 62063021913 โรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม+  
  62063021914 – 62063023663 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค

ลานนา เชียงใหม+ 
 

  62063023664 – 62063024743 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  
     



06. ศูนย	สอบเชียงใหม� 

      4.  คุณวฒุิระดับปริญญาโท 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ อุปกรณ	ท่ีใช. 
ในการสอบ 

วันอาทิตย
ท่ี     
30 มิถุนายน 2562 

เวลา 
09.00 – 11.40 น. 

 
 
สอบเพ่ือวัดความรู� 
ความสามารถท่ัวไป 

 
 

62064000001 – 62064000499 

 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยี 
ศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม+ 

 
 
- ดินสอท่ีมีความดาํ 
เท+ากับ 2 บี หรือ 

 - วิชาความสามารถท่ัวไป   มากกว+า 
 และวิชาภาษาไทย   - ยางลบดินสอ 
 - วิชาภาษาอังกฤษ   - ปากกา 

    
 

 

 


