
คำแนะนำ 
ขั้นตอนการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 

  (สอบแบบ Paper & Pencil) 

เพื่อประโยชน์ของท่าน 
๏โปรดอ่านคำแนะนำการสมัครสอบโดยละเอียด 

๏ปฏิบัติตามที่ได้แนะนำไวทุ้กขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 

ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th เพื่อให้ข้อมูลการสมัครสอบมีความถูกต้องครบถ้วน  
ขอให้สมัครสอบผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ และสมัครสอบโดยใช้ 

โปรแกรม Google Chrome หรือ Microsoft edge หรือ Mozilla Firefox 

ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว เลือกได้เพียง 1 ระดับวุฒกิารศึกษา  
และเลือกศูนย์สอบได้เพียง 1 ศูนย์สอบ เท่านั้น เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว  

จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ 

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 

ในระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี หรอืปริญญาโท และยังไม่มีหนังสือรับรองผล 

การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. 

กรณีที่นั่งสอบในทุกศูนย์สอบมีผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบครบตามจำนวน 

ที่นั่งสอบแล้ว ผู้ทีส่มัครสอบภายในวันที่กำหนด จะไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ 

ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว 

จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว่าได้ 

หนังสอืรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.  
ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า สามารถนำไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้ 

ก
จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว่าได้

การประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบจะเป็นไปตามท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

http://job2.ocsc.go.th/
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ขั้นตอนการสมัครสอบ 
 

ขั้นตอนที่ 1  กรอกใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 กุมภาพันธ์ 2564  
     1. เข้าเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th เลือก “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564" 
กดเลือก คลิกที่นี่  

     2. เลือกหัวข้อย่อยด้านซ้าย “สมัครสอบ” กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน เลขหลังบัตร
ประจำตัวประชาชน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ  นามสกุล  วันเดือนปีเกิด ให้ครบถ้วน ถกูต้อง  
        3. ระบบจะตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สมัครสอบ  
           กรณีทีร่ะบบตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า  ผู้สมัครสอบยังไม่เคยสอบผ่านในระดับวุฒิการศึกษาใดมาก่อน  
ให้ผู้สมัครสอบกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัครสอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง กดเลือก 
ส่งใบสมัคร 

           กรณีที่ระบบตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า  ผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่านในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว 
ผู้สมัครสอบจะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว่าได้ ยกเว้นกรณีที่ผลการสอบผ่าน
เป็นโมฆะ ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นคำร้องพร้อมสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) หรือ
เอกสารอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาขอเป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบ  ก่อนวันปิดรับสมัครสอบ และให้ผู้สมัครสอบ
กรอกรายละเอียดในแบบฟอฺร์มการสมัครสอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แล้วกดเลือก ส่งใบสมัคร  
ในกรณีนี้ ผู้สมัครสอบจะไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินได้จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้สมัครสอบได้ 
     4. หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดข้อมูลให้ตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้ ชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน 
วุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบ รหัสผ่านสำหรับใช้ดูคะแนนสอบ  
        4.1 หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้กดเลือก แก้ไข จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัคร เพ่ือให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง 
        4.2 หากตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้องให้กดเลือก ส่งใบสมัคร   
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ข้อควรระวัง   
1.  หากกรอก ข้อมูลส่วนบุคคล ไมถู่กต้อง จะไม่สามารถสมัครสอบได้  
2.  รหัสผ่านสำหรับใช้ดูคะแนนสอบ ถ้าผู้สมัครสอบลืมรหัสผ่าน (password) หรือ e-mail จะไม่สามารถดู
ผลคะแนนสอบได้ 
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ขั้นตอนที่ 2  พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน ตั้งแต่วันที ่3 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 

          ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ (แบบฟอร์มการชำระเงินมี 2 แผ่น) ให้ผู้สมัครสอบ
พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินเพ่ือนำไปชำระเงินต่อไป หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ 
File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลและนำไปพมิพ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมเปิดไฟล์ PDF 

 

ขั้นตอนที่ 3  ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 3 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถชำระเงินและ
เลือกศูนย์สอบได้ 3 ช่องทาง คือ 

1. ชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระค่าธรรมเนียมสอบ
และเลือกศูนย์สอบที่ต้องการและยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ ที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
ในเวลาทำการ 

2. ชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที่ได้ลงทะเบียน  
(Register) ขอใช้บริการ KTB NETBANK แล้ว สามารถชำระเงินและเลือกศูนย์สอบผ่านทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th  
หัวข้อย่อย ธนาคารกรุงไทย NETBANK ภายในเวลา 00.00 - 20.00 น. โดยอ่านรายละเอียดขั้นตอนการชำระเงิน 
จากคู่มือชำระเงินไดท้างหน้าเว็บไซต์ 

3. ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปทำรายการชำระเงิน
ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย ภายในเวลา 00.00 - 20.00 น. โดยอ่านรายละเอียดขั้นตอนการชำระเงิน 
จากคู่มือชำระเงินได้ทางหน้าเว็บไซต์ 

หากศูนย์สอบท่ีต้องการไปสอบมีผู้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเต็มแล้ว จะต้องเลือกศูนย์สอบอ่ืน
ที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู ่

ผู้สมัครสอบโปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในภายหลัง และผู้สมัครสอบ    
จะได้รับ SMS แจ้งผลการสมัครสอบหลังจากชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วในวันถัดไป หากไม่ได้รับ SMS สามารถ
สอบถามได้ที่เบอร์ 02-257-7159 กด 1 

 

ขั้นตอนที่ 4  ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังจากชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วภายใน 2 วันทำการ 
ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการ ดังนี้ 

1. เข้าเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th เลือก “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564"  
กดเลือก คลิกที่นี่ 

2. เลือกหัวข้อย่อยด้านซ้าย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกรอก
ตัวอักษรที่ปรากฏ และกดเลือก ค้นหา 

3. จะปรากฏ ชื่อ นามสกุล วุฒิที่ใช้ในการสมัคร ศูนย์สอบ และมีเครื่องหมาย หน้าหัวข้อที่ดำเนินการแล้ว 
หรือมีเครื่องหมาย × หน้าหัวข้อที่ท่านยังไม่ดำเนินการ การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อมีเครื่องหมาย ทุกหัวข้อ 
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ขั้นตอนที่ 5  อัปโหลด (upload) รูปถ่าย  

 สำหรับผู้ท่ีสอบวันที่ 20 มิถุนายน 2564 อัปโหลดรูปถ่ายได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม - 18 มิถุนายน 2564   
 สำหรับผู้ที่สอบวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 อัปโหลดรูปถ่ายได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม - 18 มิถุนายน 2564 
และ วันที่ 21 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 

1. เข้าเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564" 
กดเลือก คลิกที่นี่”  

2. เลือกหัวข้อย่อยด้านซ้าย “อัปโหลดรูปถ่าย” กรอกเลขประจำตัวประชาชน กรอกตัวอักษรที่ปรากฏ 
และกดเลือก ค้นหา 

3. อัปโหลด (upload) รูปถ่าย ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 
1 x 1.5 นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น .JPG ความละเอียดประมาณ 40 – 100 KB) 

กรณีที่อัปโหลด (upload) รูปถ่ายแล้ว ระบบแจ้งว่ารูปถ่ายไม่ถูกต้อง ให้ผู้สมัครสอบอัปโหลด (upload)  รูปถ่าย
ที่ถูกต้องอีกครั้ง หรือสอบถามที่เบอร์ 02-257-7159 กด 1 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. 

รูปถ่ายที่อัปโหลด (upload) จะปรากฏบนบัตรประจำตัวสอบ และหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. 

กรณีที่รูปถ่ายที่ปรากฎบนบัตรประจำตัวสอบไม่ถูกต้อง ให้ถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบ และจะ 
ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

 

ขั้นตอนที่ 6  ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป  

1. เข้าเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564" 
กดเลือก คลิกที่นี่  

2. เลือกหัวข้อย่อยด้านซ้าย “ค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ” กรอกเลขประจำตัวประชาชน กรอกตัวอักษร ที่ปรากฏ 
และกดเลือก ค้นหา  

3. จะปรากฏ ชื่อ นามสกุล วุฒิที่ใช้ในการสมัคร 

4. หากระบบขึ้นว่า ไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ ให้ตรวจสอบว่ากรอกเลขประจำตัวประชาชนถูกต้องหรือไม่ 
หรือให้เลือกที่หัวข้อย่อยด้านซ้าย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” เพ่ือตรวจสอบว่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 

กรณีที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ไม่ปรากฏรายชื่อว่าเป็นผู้สมัครสอบ ให้ติดต่อที่เบอร์ 02-5471000 
ต่อ 8710, 8712, 8713  เพ่ือยื่นคำร้องพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสอบ  
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ข้ันตอนท่ี 7  คนหาสถานท่ีสอบ และพิมพ�บัตรประจําตัวสอบ ตั้งแต วันท่ี 31 พ.ค 2564 เป)นตนไป 
1. เข�าเว็บไซต� http://job2.ocsc.go.th หัวข�อ “การสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไป ประจําป; 2564" 

กดเลือก คลิกท่ีนี่ 
2. เลือกหัวข�อย�อยด�านซ�าย “คนหาสถานท่ีสอบและพิมพ�บัตรประจําตัวสอบ” กรอกเลขประจําตัวประชาชน 

กรอกตัวอักษรท่ีปรากฏ และกดเลือก คนหา 
3. จะปรากฏ ชื่อ นามสกุล วุฒิท่ีใช�ในการสมัคร ศูนย�สอบ สนามสอบ วัน เวลาสอบ และกดเลือก พิมพ�บัตร

ประจําตัวสอบ  
4. ปฏิบัติตามคําแนะนําในบัตรประจําตัวสอบ ให�ครบถ�วน 
5. หากระบบข้ึนว�า ไม พบขอมูลการสมัครสอบ ให�ตรวจสอบว�ากรอกเลขประจําตัวประชาชนถูกต�องหรือไม� 

หรือให�เลือกท่ีหัวข�อ “ตรวจสอบรายช่ือผูสมัครสอบ” อีกครั้ง  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------- 

หากมีปBญหาเกี่ยวกับระบบการรับสมัครสอบ  
สามารถตดิต อไดที ่โทร. 0 2257 7159 กด 1 ในวันจันทร� - ศุกร� เวลา 8.30 - 17.30 น. 

 
หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. 

สามารถติดต อไดที ่โทร. 02-547-1329 , 02-547-1908 , 02-547-1116 ในวันและเวลาราชการ 

กรณีท่ีผูสมัครสอบไม ไดอัปโหลด (Upload) รูปถ าย จะไม สามารถพิมพ�บัตรประจําตัวสอบได 


