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สั่งซื้อได้แล้ว
วันนี้
ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ เข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙
ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระยะเวลา
ศึกษา ๑ ปี จํานวน ...... คน (ชาย ........ หญิง ........ คน) ทั้งนี้ ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน
ระดับ ๒ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ในอัตราเงินเดือน ............ บาท จึงกําหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังนี้
คุณวุฒิการศึกษา
: สําเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.๖)
: เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๕๐ (๖ เทอม)
การสมัครสอบ
- กําหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ........................................ ณ ที่ทําการไปรษณีย์ทุกแห่ง (เวลาทําการ)
- ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.thailandpost.co.th มีค่าสมัครสอบ/หลักฐาน ดังนี้
1. ใบสมัคร พร้อมสําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระบุเกรดเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 2.50 จํานวน 1 ชุด
(นําใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ตัวจริงมาแสดงด้วย)
3. รูปถ่ายหน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดํา ขนาด 1.5 นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 3 เดือน จํานวน 3 รูป (ภาพถ่ายชัดเจน)
4. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท (บ.ไปรษณีย์ไทย จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เลขประจําตัวสอบ และผังที่นั่งสอบ
ทาง www.thailandpost.co.th
การสอบคัดเลือก
1. วิชาที่สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)
1.1 คณิตศาสตร์
1.2 ภาษาไทย
1.4 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1.5 การทดสอบทัศนคติ
2. การสอบสัมภาษณ์ เมื่อผู้สมัครสอบผ่านข้อเขียน

1.3 ภาษาอังกฤษ

กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ : วัน....................................
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เวลา 08.00 - 17.00 น.
ประกาศผลการสอบข้อเขียนทางเว็บไซต์

วัน........................................

(ดูประกาศสอบ)
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ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายวิชา ครบถ้วนทั้งเนื้อหา ข้อสอบ
ราคา
 คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ดร.ธีรยุทธ์ พึ่งเทียร พ.ม. Ph.D.
70.แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ พร้อมคําเฉลยและวิธีทํา
180. ภาษาไทย (แผนใหม่)
ติวส่วนตัวภาษาไทย เล่ม 1 (เนื้อหา + สรุป + ข้อสอบ)
200.ติวส่วนตัวภาษาไทย เล่ม 2 อ.ภาณุศักดิ์ คําแผง
180.MP3 ติวส่วนตัวภาษาไทย 1 - 4 อ.ภาณุศักดิ์ คําแผง
400. ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากรสํานักงาน ผศ.ดร.ปรีชา คะเนตนอก 130.ภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic อ.ยงยุทธ์ วิริยายุทธังกูร
120.แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 5 หลัก พร้อมเฉลย อ.ยุวดี อ่วมพ่วง 160. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Word Excel E-Mail ฯ พร้อมข้อสอบ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์
110. การทดสอบทัศนคติ
ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ 1 - 3, สาธารณสนเทศ (รวม 3 เล่ม)
รวม 3 ภาค : ความรู้ไปรษณีย์ - ประวัติ - วิสัยทัศน์ - ภารกิจ นโยบาย - แผน ฯ กฎหมายไปรษณีย์, สารสนเทศ ฯ
350.ยกชุด + ของแถม 2,200.พิเศษเพียง 1,600.-

 สั่งยกชุด มีของแถม 3 รายการ + ฟรีค่าจัดส่ง (แบบลงทะเบียน)
 กรณีส่ง EMS 180.- ซื้อแยกเล่มค่าส่งเล่มละ 20. สอบถาม/สั่งซื้อ 0-2413-4349, 086-6245450, 084-3302707
088-2891715 และทาง

Splawbook

(รายละเอียดชุดสอบ)
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เทคนิคเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์
 เคล็ดลับการอ่านหนังสือเตรียมสอบให้ได้ผลดีที่สุด
 วิชาหลักๆ ที่ใช้สําหรับสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์
 ประวัติกิจการไปรษณีย์ไทย
 วิสัยทัศน์ (Vision)
 พันธกิจ (Mission)
 วัตถุประสงค์ (Objectives)
 นโยบาย (Policies)
 แผนงานต่างๆ ของไปรษณีย์ไทย
 การดําเนินงาน CSR ของ ปณท.
 ศัพท์ไปรษณีย์ที่ควรทราบ
 ถาม-ตอบ ไปรษณีย์
 แนวข้อสอบ 13 ชุด


ใหม่สุดๆๆๆ เล่มละ 190 บาท

ชุดสอบไปรษณีย์ ภาคสมทบ 820.สนใจโทรสอบถามและสั่งซื้อได้เลยจร้า....
MP3 องค์ความรู้ไปรษณีย์ 1-2
กฎหมายไปรษณีย์
ประตูไชยไปรษณีย์
2 CD 200.สั่งไว้แจกในงานต่างๆ
สั่งจํานวนมาก
ราคาพิเศษ
เตรียมสอบ
ได้แล้ววันนี้

เล่มกลาง 50.- เล่มเล็ก 30.-

โทร 0-2413-4349 สายด่วน 086-624-5450, 088-2891715, 084-3302707
E-mail : Tan9147@hotmail.com
WWW.SOUTPAISALLAW.COM

หรือทาง
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.....วิธีการชําระเงิน ดูหน้าถัดไป >>>

