
08. ศูนย	สอบเชียงใหม� 

 

 1.  คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ อุปกรณ	ท่ีใช. 
ในการสอบ 

วันอาทิตย
ท่ี สอบเพ่ือวัดความรู� 
ความสามารถท่ัวไป 
- วิชาความสามารถ  
  ในการคิดวิเคราะห
 
- วิชาภาษาอังกฤษ 
- วิชาความรู�และลักษณะ 
  การเป)นข�าราชการท่ีด ี

63081000001– 63081000609 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ - ดินสอท่ีมีความดาํ 
เท5ากับ 2 บี หรือ 
มากกว5า 
- ยางลบดินสอ 
- ปากกา 

27 กันยายน 2563 
เวลา 

09.00 – 12.00 น.   
   
   

   
  

   
    
    
    
    
     
 

 

2.  คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนปุริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ อุปกรณ	ท่ีใช. 
ในการสอบ 

วันอาทิตย
ท่ี สอบเพ่ือวัดความรู� 
ความสามารถท่ัวไป 
- วิชาความสามารถ  
  ในการคิดวิเคราะห
 
- วิชาภาษาอังกฤษ 
- วิชาความรู�และลักษณะ 
  การเป)นข�าราชการท่ีด ี

คนพิการท่ีขอให�สํานักงาน ก.พ. 
อํานวยความสะดวกให� 

63082000001 – 63082000001 

 
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ 

 
 
- ดินสอท่ีมีความดาํ 
เท5ากับ 2 บี หรือ 
มากกว5า 
- ยางลบดินสอ 
- ปากกา 

27 กันยายน 2563 
เวลา 

09.00 – 12.00 น. 63082000002 – 63082000673 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ 
63082000674 – 63082002325 โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั 

63082002326 – 63082003841 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา 
เชียงใหม5 

63082003842 – 63082005101 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ 
เชียงใหม5 (นํ้าคือ) 

63082005102 – 63082005295 โรงเรียนเทพบดินทร
วิทยาเชียงใหม5 
  

 
 



08. ศูนย	สอบเชียงใหม� 

 

3.  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ อุปกรณ	ท่ีใช. 
ในการสอบ 

วันอาทิตย
ท่ี สอบเพ่ือวัดความรู� 
ความสามารถท่ัวไป 
- วิชาความสามารถ  
  ในการคิดวิเคราะห
 
- วิชาภาษาอังกฤษ 
- วิชาความรู�และ
ลักษณะการเป)น
ข�าราชการท่ีด ี

คนพิการท่ีขอให�สํานักงาน ก.พ.   
27 กันยายน 2563 อํานวยความสะดวกให�   

เวลา 63083000001– 63083000016 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ - ดินสอท่ีมีความดาํ 
09.00 – 12.00 น. 63083000017– 63083000688 โรงเรียนเทพบดินทร
วิทยาเชียงใหม5 เท5ากับ 2 บี หรือ 

 63083000689– 63083002172 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม5 มากกว5า 
 63083002173– 63083003222 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม5 - ยางลบดินสอ 
 63083003223– 63083004902 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ - ปากกา 

 63083004903– 63083005714 โรงเรียนหอพระ  

  63083005715– 63083006530 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม5  

63083006531– 63083007202 โรงเรียนมงฟอร
ตวิทยาลัย แผนกประถม 

63083007203– 63083008798 โรงเรียนมงฟอร
ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 

63083008799– 63083009678 มหาวิทยาลัยกีฬาแห5งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม5 

63083009679 – 63083010658 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม5 

63083010659 – 63083011184 คณะวิศวกรรมศาสตร
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม5 

  

วันอาทิตย
ท่ี 
27 กันยายน 2563 

เวลา 
14.00 – 17.00 น. 

สอบเพ่ือวัดความรู� 
ความสามารถท่ัวไป 
- วิชาความสามารถ  
  ในการคิดวิเคราะห
 
- วิชาภาษาอังกฤษ 
- วิชาความรู�และ
ลักษณะการเป)น
ข�าราชการท่ีด ี

63083011185– 63083012472 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ - ดินสอท่ีมีความดาํ 
เท5ากับ 2 บี หรือ 
มากกว5า 
- ยางลบดินสอ 
- ปากกา 

63083012473– 63083014124 โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั 
63083014125– 63083015640 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา 

เชียงใหม5 

63083015641– 63083016900 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เชียงใหม5 
(นํ้าคือ) 

63083016901– 63083018216 โรงเรียนเทพบดินทร
วิทยาเชียงใหม5 

63083018217– 63083019700 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม5 

63083019701– 63083020750 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม5 
63083020751– 63083022430 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
63083022431 – 63083023242 โรงเรียนหอพระ 
63083023243 – 63083024058 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม5 
63083024059– 63083024730 โรงเรียนมงฟอร
ตวิทยาลัย แผนกประถม 
63083024731– 63083026326 โรงเรียนมงฟอร
ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 
63083026327– 63083027206 มหาวิทยาลัยกีฬาแห5งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม5 
63083027207– 63083028186 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม5 
63083028187– 63083028650 คณะวิศวกรรมศาสตร
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม5 

 



08. ศูนย	สอบเชียงใหม� 

 

4.  คุณวุฒิระดับปริญญาโท 

วัน เวลาสอบ วิชาสอบ เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ อุปกรณ	ท่ีใช. 
ในการสอบ 

วันอาทิตย
ท่ี สอบเพ่ือวัดความรู� 
ความสามารถท่ัวไป 
- วิชาความสามารถ  
  ในการคิดวิเคราะห
 
- วิชาภาษาอังกฤษ 
- วิชาความรู�และลักษณะ 
  การเป)นข�าราชการท่ีด ี

คนพิการท่ีขอให�สํานักงาน ก.พ. 
อํานวยความสะดวกให� 

63084000001– 63084000001 

 
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ 

 
 
- ดินสอท่ีมีความดาํ 
เท5ากับ 2 บี หรือ 
มากกว5า 
- ยางลบดินสอ 
- ปากกา 

27 กันยายน 2563 
เวลา 

09.00 – 12.00 น. 63084000002– 63084000443 โรงเรียนเทพบดินทร
วิทยาเชียงใหม5 
   

  

    

 


