
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา 
เร่ือง   รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการองคการ 
         บริหารสวนจงัหวัดพะเยา 

………………… 

 ตามที่ไดมีประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา      เร่ืองรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งบคุคลเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัด  ลงวนัที ่14  พฤศจิกายน 
2548  จํานวน  9  ตําแหนง  รวม 30 อัตรา  ซึ่งไดดําเนินการรับสมัครสอบ  ฯ ในระหวางวนัที่ 7 – 28 
ธันวาคม  2548   ไปแลว   นัน้ 
 บัดนี้    การรับสมัครสอบไดเสร็จส้ินแลว  และไดตรวจคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบ  เทาที่ผูสมัครสอบไดแจงไวในใบสมัครเรียบรอยแลว   
อาศัยอํานาจตามความในขอ  65  แหงประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด   
( ก.จ.จ.)  พะเยา  เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
จังหวัด (แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2547) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2547   จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขา
สอบแขงขัน  ฯ    รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  
 ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมถึงเงื่อนไขในการรับสมัครสอบ  และการประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิเขาสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาไดตรวจ  
สอบตามเอกสารและขอเท็จจริงที่ผูสมัครสอบไดยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบวาเปนผูที่มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  

ดังนั้น หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  หรือไมไดยื่นหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา
อนุญาตใหมาสมัครสอบไดตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครสอบ    หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ  
ซึ่ง   ก.พ.  มิไดรับรองวาเปนคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือวาผูสมัครสอบรายนั้นเปนผู
ที่ไมมีสิทธิเขาสอบ 
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สําหรับผูที่สมัครสอบ  ต้ังแตวันที่ 1-28 ธันวาคม 2548 แตไมมีรายชื่อเปนผูมีสิทธิเขา
สอบแขงขัน ฯ  ตามประกาศนี้   หรือมีรายชื่อที่ประกาศไวไมตรงตามที่สมัครสอบ  ถายืนยันวาเปนผูมี
สิทธิ 
เขาสอบ  หรือเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร
สอบ โปรดนําหลักฐานไปติดตอกับเจาหนาที่ดวยตนเอง ณ ฝายบริหารงานบุคคลสํานักปลัดองคการ 
บริหารสวนจังหวัดพะเยา  ภายในวันที่ หลังวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบประมาณ 5 วัน
ทําการ ตามวันและเวลาราชการหากปรากฎวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบ องคการบริหารสวนจังหวัด
พะเยา จะประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน เพิ่มเติมตอไป ถาไมดําเนินการภายในกําหนด 
ดังกลาว  จะไมมีสิทธิเขาสอบแขงขัน   ในครั้งนี้ 

อนึ่ง  สําหรับผูที่มีเครื่องหมาย     
 หมายถงึอยูระหวางการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติม กบัสํานักงาน  ก.จ. 
   หมายถงึ  ไมมีสิทธิเขาสอบ  

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั 

ประกาศ   ณ   วนัที ่     16       มกราคม   พ.ศ.  2549 
      
                                                
                                               (ลงชื่อ)  

         (นายไพรัตน         ตันบรรจง) 
               นายกองคการบริหารสวนจงัหวัดพะเยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

           ประกาศคณะกรรมการดาํเนนิการสอบแขงขัน 
เร่ือง   กาํหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุ 
         และแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัดพะเยา 

…………………… 

 ตามที่ไดมีประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา      เร่ืองรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งบคุคลเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัด   ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2548  จํานวน  9  ตําแหนง  รวม 30  อัตรา โดยไดดําเนนิการรับสมัครสอบ ฯ ในระหวางวนัที่ 7 – 28 
ธันวาคม 2548  และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบคุคลเขารับราชการ
เปนขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัด      ลงวันที ่   11   มกราคม   2549   นั้น 
 เพื่อใหกระบวนการสรรหาบุคลากรเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่กําหนด  อาศัยอํานาจตามความในขอ  59  แหงประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด    ( ก.จ.จ.)    พะเยา   เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนจังหวัด   ( แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2547 )   ลงวันที่   24  ธันวาคม  2547  จึง
ประกาศกําหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ   ดังตอไปนี้ 

1. กําหนดวัน  เวลาและสถานที่สอบ 

      ( รายละเอียดแนบทายประกาศนี ้) 
2.  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

2.1 ใหผูสมัครสอบเขาสอบภาคความรูความสามารถทั่วไปและภาคความรูความ 
สามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงกอน  ถาผูใดสอบไดคะแนนในแตละภาคไมตํ่ากวารอยละ 60  จึงจะมสิีทธิ
เขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  สําหรับวัน   เวลา   และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนงจะประกาศใหทราบภายหลัง   
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2.2 ใหผูสมัครสอบเขาสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป  และภาคความรูความ 

สามารถที่ใชเฉพาะตาํแหนง ตามวนั เวลา และสถานทีส่อบ รายละเอยีดตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้
 2.3 ใหผูเขาสอบไปถึงสถานที่สอบกอนเริม่สอบ   30  นาท ี  และจะเรยีกผูเขาสอบเขาหองสอบ
กอนเวลาประมาณ  15  นาที  เพื่อชี้แจงรายละเอยีดเกีย่วกับการสอบและใหผูเขาสอบนําอุปกรณที่ตองใชใน
การสอบตามที่ระบุไวตามเอกสารแนบทายประกาศนี้เทานั้น สวนกระดาษคําตอบจะตองใชกระดาษคําตอบที่
องคการบริหารสวนจงัหวัดพะเยา จัดไวใหโดยเฉพาะ 

2.4 การสอบแขงขัน  จะใชวธิีสอบขอเขียน  ทดสอบการปฏิบัติงาน หรือวิธทีดสอบอยางอื่นก็ได 
ตามทีก่ําหนดไวในหลกัสูตรและวิธีการสอบแขงขัน  ทัง้นี้  ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามคําสั่ง  ระเบยีบ และวิธีการ
สอบของแตละวิชา โดย 

1. ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี ้
1.1 แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนยิม กลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ  กระโปรง  

สวมรองเทาหุมสน  สุภาพบรุุษ  สวมเสื้อ  กางเกง   โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง   สวม รองเทาหุมสน  และ
ประพฤติตนเปนสุภาพชน 

1.2 เปนหนาที่ของผูเขาสอบที่จะตองทราบวัน  เวลา  สถานทีส่อบ  และหองสอบ 
1.3 ตองนําบัตรประจําตัวและบตัรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ ไปใน 

วันสอบทุกครัง้เพื่อใชแสดงคูกันหากไมมบัีตรใดบัตรหนึ่งในการสอบวิชาใด   กรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ
อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขาสอบวิชานัน้ก็ได 

2. การสอบขอเขียน 
2.1 ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบแตละวิชาไมนอยกวา 30 นาที  แตจะเขาหอง 

สอบไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการ  หรือเจาหนาที่คุมสอบแลว 
2.2 ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังเวลาที่กาํหนดเริ่มสอบภาคเชา  หรือภาคบายในตาราง 

สอบไปแลว  30 นาท ี จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 
2.3 ผูเขาสอบจะตองนัง่สอบตามที่นัง่สอบและหองสอบที่คณะกรรมการดําเนนิการสอบ 

กําหนดให   ผูใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดหองสอบในวิชาใดจะไมไดรับการตรวจใหคะแนนสาํหรับวิชานัน้ 
2.4  ผูเขาสอบจะตองเขาสอบตามตําแหนงทีส่มัครสอบ  และตามวนั เวลา ที่กําหนดใน 

ตารางสอบ  ผูที่เขาสอบผิดตาํแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธเิขาสอบในตําแหนงที่สมัครสอบอีก  
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2.5 ตองจัดหาเครือ่งเขียน  หรือวัสดุอุปกรณ ซึ่งประกาศไวในตารางสอบไปเองนอกนั้นจะ 
ตองใชกระดาษและวัสดุอุปกรณที่องคการบริหารสวนจงัหวัดพะเยา จัดไวใหโดยเฉพาะ 
        2.6 ไมนําตํารา   หนงัสอื   บันทึกขอความ    เครื่องมือและอุปกรณส่ือสารอิเล็กทรกนิกส
หรือวัสดุอ่ืนใดเขาไปในหองสอบ  เวนแตตํารา หนงัสือ บันทกึขอความ หรือวัสดุอุปกรณ ซึ่งกาํหนดใหจัดหา 
เองในขอ  2.4.5   และที่กรรมการออกขอสอบประจําวิชาไดกําหนดใหนําเขาหองสอบได  และไดรับอนุญาต 
จากกรรมการหรือเจาหนาทีคุ่มสอบแลว 
                          2.7 ตองปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนาํของกรรมการ  หรือเจาหนาที่ประจาํหองสอบโดย
เครงครัด 
        2.8  ภายในเวลา  30  นาท ี  นับต้ังแตเวลาทีก่ําหนดเริ่มสอบภาคเชา  หรือภาคบายใน
ตารางสอบ   จะออกจากหองสอบไมได    เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือ
เจาหนาที่คุมสอบ 
        2.9  ใหกรอกเลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – สกุล   และขอความในกระดาษคําตอบใหครบถวน
ในทีท่ี่กาํหนดใหเทานัน้   
                         2.10  เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่น   หรือบุคคลภายนอก  
และไมออกจากหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ 
                         2.11 ใหตรวจสอบกระดาษคําตอบกอนสงใหคณะกรรมการ   กรณีมีขอสงสัยใหสอบถาม
กรรมการประจําหองสอบ 

2.12   กรณีสงกระดาษคําตอบ  สอบเสร็จกอนหมดเวลา  หรือไมประสงคจะสอบตอไปใน 
วิชาใด ใหยกมือข้ึน เมื่อสงคําตอบวิชานัน้แลว   ตองไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบกอน  
จึงจะออกจากหองสอบได 

2.13  แบบทดสอบ  กระดาษคาํตอบ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณทกุชนิดที่ใชในการสอบ จะนํา 
ออกจากหองสอบไดก็เฉพาะที่กรรมการออกขอสอบประจําวชิา  หรือเจาหนาที่คุมสอบอนุญาตเทานัน้       

2.14  เมื่อหมดเวลา  และกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบส่ังใหหยุดทําคาํตอบจะตองหยดุ 
ทันที  แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบไดอนุญาตแลว 
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2.15  เมื่อออกจากหองสอบไปแลว  ตองไมทาํการใด ๆ  อันเปนการรบกวนแกผูที ่
ยังสอบอยู 
       2.16  ไมสูบบุหร่ีในหองสอบ 

 อนึ่ง  หากผูสอบแขงขันฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบที่กําหนดนี ้หรือกระทําการ
อ่ืนใดที่สอไปในทางทุจริต คณะกรรมการดําเนนิการสอบแขงขันจะพจิารณาไมตรวจกระดาษคําตอบในวิชา
นั้น และจะดําเนินการตามกฎหมาย 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
 

ประกาศ    ณ   วนัที่    16      มกราคม   พ.ศ. 2549 
 
 

                   (ลงชื่อ)  
 (นางสาวมกุดา            ดีวงศษา) 

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา 
ประธานกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน 

         เพื่อบรจแุละแตงตั้งบคุคลเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการ 
เปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

(แนบทายประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน ฯ เร่ือง กาํหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบแขงขัน ฯ  ลงวนัที่     16    มกราคม    พ.ศ.  2549 ) 

ตําแหนง ชางเครื่องกล ระดับ  1  เลขที่ตําแหนง  0603 
วัน     เวลาสอบ                ตําแหนงและวิชาสอบ เลขประจํา 

ตัวสอบ 
       สถานที่สอบ 
 

 อุปกรณที่ใช 
 ในการสอบ 

วันเสารที่  18 
กุมภาพันธ 2549 
 
เวลา  9.00  น. 
        ถึง 
   12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา  13.30 น. 
       ถึง 
   16.30 น. 

ตําแหนงชางเครื่องกล ระดับ 1 
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป  
คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) 
1. วิชาความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

- ในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยสรุป 
ความเห็น หรือจับประเด็นในขอความ เรื่องราว 
        - วิเคราะหเหตุผล สรุปเหตุผลการเมือง 
 เศรษฐกิจสังคม  
        - หาแนวโนม หรือความเปล่ียนแปลงที่นาจะเปน 
ตามขอมูล สมมุติฐาน  
        - ศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยอาศัยขอมูล 
ดานตาง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ  
        - ทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน 
ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  
        -  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ 
งานขององคการบริหารสวนจังหวัด 
2.  วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
      -  ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา 
โดยการใหสรุป และหรือตีความจากขอความสั้น  ๆ 
หรือทดสอบการเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคํา 
หรือกลุมคํา ประโยค หรือขอความสั้น ๆ 
 
ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย)  
- ในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ โดยเฉพาะ 
ตามที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 

   
 060301 
     ถึง 
 0603178 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
ดินสอดํา 
เบอร 2  
หรือ 
2 บีขึ้นไป 
ยางลบ 
ปากกาน้ําเงิน 
 

 
 



กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการ 
เปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

(แนบทายประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน ฯ เร่ือง กาํหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบแขงขัน ฯ  ลงวนัที่    16    มกราคม   พ.ศ.  2549 ) 

ตําแหนง เจาพนักงานธรุการ ระดับ  2  เลขที่ตําแหนง  0212 
วัน     เวลาสอบ                ตําแหนงและวิชาสอบ เลขประจํา 

ตัวสอบ 
       สถานที่สอบ 
 

อุปกรณที่ใช
ในการสอบ 

วันอาทิตยที่  19 
กุมภาพันธ 2549 
 
เวลา  9.00  น. 
        ถึง 
   12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา  13.30 น. 
       ถึง 
   16.30 น. 

ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ระดับ 2 
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป  
คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) 
1. วิชาความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

- ในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยสรุป 
ความเห็น หรือจับประเด็นในขอความ เรื่องราว 
        - วิเคราะหเหตุผล สรุปเหตุผลการเมือง 
 เศรษฐกิจสังคม  
        - หาแนวโนม หรือความเปล่ียนแปลงที่นาจะเปน 
ตามขอมูล สมมุติฐาน  
        - ศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยอาศัยขอมูล 
ดานตาง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ  
        - ทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน 
ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  
        -  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ 
งานขององคการบริหารสวนจังหวัด 
2.  วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
      -  ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา 
โดยการใหสรุป และหรือตีความจากขอความสั้น  ๆ 
หรือทดสอบการเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคํา 
หรือกลุมคํา ประโยค หรือขอความสั้น ๆ 
 
ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย)  
- ในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ โดยเฉพาะ 
ตามที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 

 021201 
     ถึง 
 0212576 

 0212577 
     ถึง 
0212992 

0212993 
     ถึง 
02122912 

02122913 
      ถึง 
02124064 

02124065 
      ถึง 
02124944 
 
02124945 
      ถึง 
02126444 
 
02126445 
      ถึง 
02127579 
 
 

 
โรงเรียนเทศบาล 1 
 
 

โรงเรียนเทศบาล  3 
 
 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 
 
โรงเรียนอนุบาลพะเยา 
 

โรงเรียนพินิตประสาธน 
 
 
 
โรงเรียนไชยพันธพงษ - 
เทคโนโลยี 
 
 
โรงเรียนประชาบํารุง 
 

 
 
 
 
 
 
ดินสอดํา 
เบอร 2  
หรือ 
2 บีขึ้นไป 
ยางลบ 
ปากกา 
น้ําเงิน 
 

 



กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการ 
เปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

(แนบทายประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน ฯ เร่ือง กาํหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบแขงขัน ฯ  ลงวนัที่   16   มกราคม   พ.ศ.  2549 ) 

ตําแหนง เจาพนักงานประชาสัมพันธ  ระดับ  2  เลขที่ตําแหนง  0204 
วัน     เวลาสอบ                ตําแหนงและวิชาสอบ เลขประจํา 

ตัวสอบ 
       สถานที่สอบ 
 

 อุปกรณที่ใช 
 ในการสอบ 

วันเสารที่  18 
กุมภาพันธ 2549 
 
เวลา  9.00  น. 
        ถึง 
   12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา  13.30 น. 
       ถึง 
   16.30 น. 

ตําแหนง เจาพนักงานประชาสัมพันธ ระดับ 2 
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป  
คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) 
1. วิชาความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

- ในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยสรุป 
ความเห็น หรือจับประเด็นในขอความ เรื่องราว 
        - วิเคราะหเหตุผล สรุปเหตุผลการเมือง 
 เศรษฐกิจสังคม  
        - หาแนวโนม หรือความเปล่ียนแปลงที่นาจะเปน 
ตามขอมูล สมมุติฐาน  
        - ศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยอาศัยขอมูล 
ดานตาง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ  
        - ทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน 
ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  
        -  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ 
งานขององคการบริหารสวนจังหวัด 
2.  วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
      -  ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา 
โดยการใหสรุป และหรือตีความจากขอความสั้น  ๆ 
หรือทดสอบการเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคํา 
หรือกลุมคํา ประโยค หรือขอความสั้น ๆ 
 
ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย)  
- ในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ โดยเฉพาะ 
ตามที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 

    
  020401 
     ถึง 
 0204829 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนพินิตประสาธน 

 
 
 
 
 
 
ดินสอดํา 
เบอร 2  
หรือ 
2 บีขึ้นไป 
ยางลบ 
ปากกาน้ําเงิน 
 

 



กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการ 
เปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

(แนบทายประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน ฯ เร่ือง กาํหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบแขงขัน ฯ  ลงวนัที่    16  มกราคม   พ.ศ.  2549 ) 

ตําแหนง นายชางโยธา ระดับ  2  เลขที่ตําแหนง  0503 
วัน     เวลาสอบ                ตําแหนงและวิชาสอบ เลขประจํา 

ตัวสอบ 
       สถานที่สอบ 
 

 อุปกรณที่ใช 
 ในการสอบ 

วันเสารที่  18 
กุมภาพันธ 2549 
 
เวลา  9.00  น. 
        ถึง 
   12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา  13.30 น. 
       ถึง 
   16.30 น. 

ตําแหนง นายชางโยธา ระดับ 2 
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป  
คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) 
1. วิชาความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

- ในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยสรุป 
ความเห็น หรือจับประเด็นในขอความ เรื่องราว 
        - วิเคราะหเหตุผล สรุปเหตุผลการเมือง 
 เศรษฐกิจสังคม  
        - หาแนวโนม หรือความเปล่ียนแปลงที่นาจะเปน 
ตามขอมูล สมมุติฐาน  
        - ศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยอาศัยขอมูล 
ดานตาง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ  
        - ทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน 
ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  
        -  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ 
งานขององคการบริหารสวนจังหวัด 
2.  วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
      -  ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา 
โดยการใหสรุป และหรือตีความจากขอความสั้น  ๆ 
หรือทดสอบการเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคํา 
หรือกลุมคํา ประโยค หรือขอความสั้น ๆ 
 
ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย)  
- ในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ โดยเฉพาะ 
ตามที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 

    
  050301 
     ถึง 
 05031165 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนประชาบํารุง 

 
 
 
 
 
 
ดินสอดํา 
เบอร 2 
 หรือ 
2 บีขึ้นไป 
ยางลบ 
ปากกาน้ําเงิน 
 

 
 



กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการ 
เปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

(แนบทายประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน ฯ เร่ือง กาํหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบแขงขัน ฯ  ลงวนัที่   16    มกราคม    พ.ศ.  2549 ) 

ตําแหนง นายชางสํารวจ ระดับ  2  เลขที่ตําแหนง  0519 
วัน     เวลาสอบ                ตําแหนงและวิชาสอบ เลขประจํา 

ตัวสอบ 
          สถานที่สอบ 
 

 อุปกรณที่ใช 
 ในการสอบ 

วันเสารที่  18 
กุมภาพันธ 2549 
 
เวลา  9.00  น. 
        ถึง 
   12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา  13.30 น. 
       ถึง 
   16.30 น. 

ตําแหนง นายชางสํารวจ ระดับ 2 
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป  
คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) 
1. วิชาความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

- ในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยสรุป 
ความเห็น หรือจับประเด็นในขอความ เรื่องราว 
        - วิเคราะหเหตุผล สรุปเหตุผลการเมือง 
 เศรษฐกิจสังคม  
        - หาแนวโนม หรือความเปล่ียนแปลงที่นาจะเปน 
ตามขอมูล สมมุติฐาน  
        - ศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยอาศัยขอมูล 
ดานตาง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ  
        - ทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน 
ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  
        -  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ 
งานขององคการบริหารสวนจังหวัด 
2.  วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
      -  ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา 
โดยการใหสรุป และหรือตีความจากขอความสั้น  ๆ 
หรือทดสอบการเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคํา 
หรือกลุมคํา ประโยค หรือขอความสั้น ๆ 
 
ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย)  
- ในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ โดยเฉพาะ 
ตามที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 

    
  051901 
     ถึง 
 0519184 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
ดินสอดํา 
เบอร 2 หรือ 
2 บีขึ้นไป 
ยางลบ 
ปากกาน้ําเงิน 
 

 
 



กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการ 
เปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

(แนบทายประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน ฯ เร่ือง กาํหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบแขงขัน ฯ  ลงวนัที่   16   มกราคม   พ.ศ.  2549 ) 

ตําแหนง นายชางเครื่องกล ระดับ  2  เลขที่ตําแหนง  0604 
วัน     เวลาสอบ                ตําแหนงและวิชาสอบ เลขประจํา 

ตัวสอบ 
       สถานที่สอบ 
 

 อุปกรณที่ใช 
 ในการสอบ 

วันเสารที่  18 
กุมภาพันธ 2549 
 
เวลา  9.00  น. 
        ถึง 
   12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา  13.30 น. 
       ถึง 
   16.30 น. 

ตําแหนง นายชางเครื่องกล ระดับ 2 
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป  
คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) 
1. วิชาความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

- ในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยสรุป 
ความเห็น หรือจับประเด็นในขอความ เรื่องราว 
        - วิเคราะหเหตุผล สรุปเหตุผลการเมือง 
 เศรษฐกิจสังคม  
        - หาแนวโนม หรือความเปล่ียนแปลงที่นาจะเปน 
ตามขอมูล สมมุติฐาน  
        - ศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยอาศัยขอมูล 
ดานตาง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ  
        - ทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน 
ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  
        -  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ 
งานขององคการบริหารสวนจังหวัด 
2.  วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
      -  ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา 
โดยการใหสรุป และหรือตีความจากขอความสั้น  ๆ 
หรือทดสอบการเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคํา 
หรือกลุมคํา ประโยค หรือขอความสั้น ๆ 
 
ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย)  
- ในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ โดยเฉพาะ 
ตามที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 

   
  060401 
     ถึง 
 0604727 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
ดินสอดํา 
เบอร 2 หรือ 
2 บีขึ้นไป 
ยางลบ 
ปากกาน้ําเงิน 
 

 
 



กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการ 
เปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

(แนบทายประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน ฯ เร่ือง กาํหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบแขงขัน ฯ  ลงวนัที่   16   มกราคม   พ.ศ.  2549 ) 

ตําแหนง นายชางไฟฟา ระดับ  2  เลขที่ตําแหนง  0606 
วัน     เวลาสอบ                ตําแหนงและวิชาสอบ เลขประจํา 

ตัวสอบ 
       สถานที่สอบ 
 

 อุปกรณที่ใช 
 ในการสอบ 

วันเสารที่  18 
กุมภาพันธ 2549 
 
เวลา  9.00  น. 
        ถึง 
   12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา  13.30 น. 
       ถึง 
   16.30 น. 

ตําแหนง นายชางไฟฟา ระดับ 2 
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป  
คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) 
1. วิชาความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

- ในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยสรุป 
ความเห็น หรือจับประเด็นในขอความ เรื่องราว 
        - วิเคราะหเหตุผล สรุปเหตุผลการเมือง 
 เศรษฐกิจสังคม  
        - หาแนวโนม หรือความเปล่ียนแปลงที่นาจะเปน 
ตามขอมูล สมมุติฐาน  
        - ศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยอาศัยขอมูล 
ดานตาง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ  
        - ทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน 
ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  
        -  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ 
งานขององคการบริหารสวนจังหวัด 
2.  วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
      -  ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา 
โดยการใหสรุป และหรือตีความจากขอความสั้น  ๆ 
หรือทดสอบการเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคํา 
หรือกลุมคํา ประโยค หรือขอความสั้น ๆ 
 
ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย)  
- ในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ โดยเฉพาะ 
ตามที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 

   
  060601 
     ถึง 
 0606811 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนอนุบาลพะเยา 

 
 
 
 
 
 
ดินสอดํา 
เบอร 2 หรือ 
2 บีขึ้นไป 
ยางลบ 
ปากกาน้ําเงิน 
 

 
 



กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการ 
เปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

(แนบทายประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน ฯ เร่ือง กาํหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบแขงขัน ฯ  ลงวนัที่   16   มกราคม   พ.ศ.  2549 ) 

ตําแหนง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ระดับ  3  เลขที่ตําแหนง  0207 
วัน     เวลาสอบ                   ตําแหนงและวิชาสอบ เลขประจํา 

ตัวสอบ 
      สถานที่สอบ 
 

อุปกรณที่ใช
ในการสอบ 

วันเสารที่  18 
กุมภาพันธ 2549 
 
เวลา  9.00  น. 
        ถึง 
   12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา  13.30 น. 
       ถึง 
   16.30 น. 

ตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ระดับ 3 
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป  
คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) 
1. วิชาความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

- ในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยสรุป 
ความเห็น หรือจับประเด็นในขอความ เรื่องราว 
        - วิเคราะหเหตุผล สรุปเหตุผลการเมือง 
 เศรษฐกิจสังคม  
        - หาแนวโนม หรือความเปล่ียนแปลงที่นาจะเปน 
ตามขอมูล สมมุติฐาน  
        - ศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยอาศัยขอมูล 
ดานตาง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ  
        - ทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน 
ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  
        -  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ 
งานขององคการบริหารสวนจังหวัด 
2.  วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
      -  ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา 
โดยการใหสรุป และหรือตีความจากขอความสั้น  ๆ 
หรือทดสอบการเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคํา 
หรือกลุมคํา ประโยค หรือขอความสั้น ๆ 
 
ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย)  
- ในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ โดยเฉพาะ 
ตามที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 

    
  020701 
     ถึง 
 0207789 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
ดินสอดํา 
เบอร 2  
หรือ 
2 บีขึ้นไป 
ยางลบ 
ปากกา- 
น้ําเงิน 
 

 
 



กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการ 
เปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

(แนบทายประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน ฯ เร่ือง กาํหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบแขงขัน ฯ  ลงวนัที่   16   มกราคม   พ.ศ.  2549 ) 

ตําแหนง นกัวิชาการเงินและบัญชี ระดับ  3  เลขที่ตําแหนง  0307 
วัน     เวลาสอบ                ตําแหนงและวิชาสอบ เลขประจํา 

ตัวสอบ 
     สถานที่สอบ 
 

 อุปกรณที่ใช 
 ในการสอบ 

วันเสารที่  18 
กุมภาพันธ 2549 
 
เวลา  9.00  น. 
        ถึง 
   12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา  13.30 น. 
       ถึง 
   16.30 น. 

ตําแหนง นักวชิาการเงินและบัญชี ระดับ 3 
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป  
คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย) 
1. วิชาความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

- ในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยสรุป 
ความเห็น หรือจับประเด็นในขอความ เรื่องราว 
        - วิเคราะหเหตุผล สรุปเหตุผลการเมือง 
 เศรษฐกิจสังคม  
        - หาแนวโนม หรือความเปล่ียนแปลงที่นาจะเปน 
ตามขอมูล สมมุติฐาน  
        - ศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยอาศัยขอมูล 
ดานตาง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ  
        - ทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน 
ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  
        -  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ 
งานขององคการบริหารสวนจังหวัด 
2.  วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
      -  ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา 
โดยการใหสรุป และหรือตีความจากขอความสั้น  ๆ 
หรือทดสอบการเลือกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ จากคํา 
หรือกลุมคํา ประโยค หรือขอความสั้น ๆ 
 
ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยวิธีสอบขอเขียน (ปรนัย)  
- ในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ โดยเฉพาะ 
ตามที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 

    
   030701 
      ถึง 
03071491 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนไชยพันธพงษ-
เทคโนโลยี 
 
 

 
 
 
 
 
 
ดินสอดํา 
เบอร 2 หรือ 
2 บีขึ้นไป 
ยางลบ 
ปากกาน้ําเงิน 
 

 
 



ขอมูลที่พัก     โรงแรม     ในจังหวัดพะเยา……. 
 

  เกทเวย    0-5441-1333-5   พะเยานอรทเทิรนเลค 0-5448-
1538-9  

  พะเยาโฮเต็ล   0-5448-1971-2   บัวรีสอรท  0-5448-1596  
  

  เฟรนดเฮาส   0-5448-1556      วัฒนา   0-5443-
1205    

  สงคศกัดิ์    0-5448-1932      เฉลิมศักดิ์  0-5443-
1063    

  ธารทอง    0-5443-1302      กวานพะเยา  บังกะโล 0-5448-
1493    

  ศิริพันธ   บังกะโล 0-5443-1319      สวนสน  บังกะโล 0-5443-
1571       

 
        บริการประกาศผลสอบ ผานระบบโทรศัพทอัตโนมัต ิ ผานหมายเลข 1900-888-838 
 

บริการขอมูล ท่ีถูกตอง สะดวก รวดเร็ว  ตลอด  24  ช่ัวโมง 
 

 1.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 
 2.  ประกาศรายชื่อผูผานขอเขียน 

3.  ประกาศผลสอบรอบสัมภาษณ 
 

ขั้นตอนการตรวจผลสอบ 
 

1. กดหมายเลข  1900-888-838 
2. ทําตามขั้นตอนตามเสียงตอบรับในระบบ 
3. ใชไดกับโทรศัพทบาน และ มือถือทุกระบบ  
 
 
 
 
 

 


