
เอกสารหมายเลข ๑ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับระดับวุฒิการศึกษาท่ีรับสมัครสอบ 

๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ผู'สมัครสอบ เป�นผู�สําเร็จการศึกษาแล�ว หรือผู�ท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาในป การศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับ ปวช. 

 หรือคุณวุฒิอย.างอื่นท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน ท่ียังไม.มีหนังสือรับรองผลการสอบผ.านการวัดความรู� 

 ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. 

การกําหนดเลขประจําตัวสอบ 

 เลขประจําตัวสอบจะประกอบไปด�วยเลข ๑๑ หลัก ดังน้ี 

 ๖๒ – xx (รหัสศูนย:สอบ) – ๑ - xxxxxx (ลําดับท่ี) 

๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ผู'สมัครสอบ   เป�นผู�สําเร็จการศึกษาแล�ว หรือผู�ท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาในป การศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับ ปวท.  

 อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือคุณวุฒิอย.างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน ท่ียังไม.มีหนังสือรับรองผล  

 การสอบผ.านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. 

การกําหนดเลขประจําตัวสอบ 

 เลขประจําตัวสอบจะประกอบไปด�วยเลข ๑๑ หลัก ดังน้ี 

 ๖๒ – xx (รหัสศูนย:สอบ) – ๒ - xxxxxx (ลําดับท่ี) 

๓. ระดับปริญญาตรี 
ผู'สมัครสอบ เป�นผู�สําเร็จการศึกษาแล�ว หรือผู�ท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาในป การศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับปริญญาตรี 

 หรือคุณวุฒิอย.างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน ท่ียังไม.มีหนังสือรับรองผลการสอบผ.านการวัดความรู� 

 ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. 

การกําหนดเลขประจําตัวสอบ 

 เลขประจําตัวสอบจะประกอบไปด�วยเลข ๑๑ หลัก ดังน้ี 

 ๖๒ – xx (รหัสศูนย:สอบ) – ๓ - xxxxxx (ลําดับท่ี) 

๔. ระดับปริญญาโท 
ผู'สมัครสอบ เป�นผู�สําเร็จการศึกษาแล�ว หรือผู�ท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาในป การศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับปริญญาโท 

 หรือคุณวุฒิอย.างอื่นท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน ท่ียังไม.มีหนังสือรับรองผลการสอบผ.านการวัดความรู� 

 ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. 

การกําหนดเลขประจําตัวสอบ 

 เลขประจําตัวสอบจะประกอบไปด�วยเลข ๑๑ หลัก ดังน้ี 

 ๖๒ – xx (รหัสศูนย:สอบ) – ๔ - xxxxxx (ลําดับท่ี) 

 
  

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



เอกสารหมายเลข ๒ 
 

รายชื่อศูนย2สอบ และจํานวนที่น่ังสอบ 
รหัสศูนย2สอบ รายชื่อศูนย2สอบ จํานวนที่น่ังสอบ 

๐๑ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๑๐๐,๐๐๐ 

๐๒ พระนครศรีอยุธยา ๒๕,๐๐๐ 

๐๓ ราชบุรี ๒๓,๐๐๐ 

๐๔ ฉะเชิงเทรา ๒๐,๐๐๐ 

๐๕ ชลบุรี ๓๑,๐๐๐ 

๐๖ เชียงใหม. ๓๑,๐๐๐ 

๐๗ พิษณุโลก ๓๑,๐๐๐ 

๐๘ นครราชสีมา ๓๑,๐๐๐ 

๐๙ อุดรธาน ี ๓๑,๐๐๐ 

๑๐ อุบลราชธาน ี ๓๑,๐๐๐ 

๑๑ ขอนแก.น ๓๑,๐๐๐ 

๑๒ สุราษฎร:ธาน ี ๓๐,๐๐๐ 

๑๓ สงขลา ๓๕,๐๐๐ 

รวม ๔๕๐,๐๐๐ 

 

หมายเหต ุ :  จํานวนที่น่ังสอบอาจเปล่ียนแปลงได'ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข ๓ 

 

เงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 TOEFL (ไม.รวม TOEFL ITP)  TOEIC   IELTS  CU TEP  และ TU GET 

 
การทดสอบภาษาอังกฤษ ไม:น'อยกว:า (คะแนน) 

TOEFL        (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๖๐ 
TOEIC         (คะแนนเต็ม ๙๙๐) ๔๙๕ 
IELTS          (คะแนนเต็ม ๙) ๔.๕ 

CU TEP       (คะแนนเต็ม ๑๒๐) ๖๐ 
TU GET       (คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐) ๕๐๐ 

 
ผู�สมัครสอบเพื่อวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

TOEFL (ไม:รวม TOEFL ITP) TOEIC  IELTS  CU TEP หรือ TU GET ที่ยังไม:หมดอายุการรับรองผล
การทดสอบ และได�คะแนนไม.น�อยกว.าร�อยละ ๕๐ ของการทดสอบน้ัน ๆ ตามรายละเอียดเง่ือนไขผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษข�างต�น สามารถส.งสําเนาหลักฐานดังกล.าว พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง ลงชื่อกํากับ ระบุเลขประจําตัวสอบ
และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก โดยส.งทางไปรษณีย:ไปยังศูนย:สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. 
เลขที่  ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท: ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ได� 
ในระหว:างวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวงเล็บท่ีมุมซองด�านขวาล.างว.า 
(หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ)  ท้ังน้ี สํานักงาน ก.พ. จะถือวันที่ท่ีทําการไปรษณีย:ต�นทาง
ประทับตรารับเอกสารเป�นสําคัญ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กําหนดการ 

ดําเนินการสอบเพ่ือวัดความรู'ความสามารถทั่วไป ประจาํปI ๒๕๖๒ 

กิจกรรม  กําหนดวัน เวลา สถานที่ 
๑. แพร.ข.าว เดือนกุมภาพันธ: ๒๕๖๒ - http://job2.ocsc.go.th 

- http://www.ocsc.go.th 
- http://job.ocsc.go.th 

๒. สมัครสอบ 

    ๒.๑ กรอกใบสมัคร และ 

          พิมพ:แบบฟอร:มการชาํระเงิน 

 
๑๔ มี.ค. – ๓ เม.ย. ๖๒ 

 

 
- ทางอินเทอร:เน็ต ท่ี http:// job2.ocsc.go.th 

    ๒.๒ ชาํระเงินค.าธรรมเนียมการสอบ 

และเลือกศูนย:สอบ 

๑๔ มี.ค. – ๔ เม.ย. ๖๒ 
ในเวลาทาํการ 

- เคาน:เตอร:ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
  ทุกสาขา 
 

 ๑๔ มี.ค. – ๔ เม.ย. ๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. 

- ทางอินเทอร:เน็ต ท่ี http://job2.ocsc.go.th 
  หัวข�อย.อย ธนาคารกรุงไทย NETBANK 

- ทางเคร่ือง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

๓. อัปโหลด (upload) รูปถ.าย ตั้งแต.วันท่ี ๑๗ เม.ย. ๖๒ 
ถึงวันท่ี ๒๘ มิ.ย. ๖๒ 

- ทางอินเทอร:เน็ต ท่ี http://job2.ocsc.go.th 
 

๔. ประกาศรายชื่อผู�สมัครสอบ  

     

๒๓ เม.ย. ๖๒ 
 

- ทางอินเทอร:เน็ต ท่ี http://job2.ocsc.go.th  
 
 

๕. ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 

    ระเบียบเก่ียวกับการสอบ และพิมพ: 

    บัตรประจาํตัวสอบ 

๒๓ พ.ค. ๖๒ - ทางอินเทอร:เน็ต ท่ี http://job2.ocsc.go.th  
 
 

๖. สอบเพื่อวัดความรู�ความสามารถทั่วไป 

 

๓๐ มิ.ย. ๖๒ - ทุกศูนย:สอบ 

๗. ประกาศรายชื่อผู�สอบผ.านการวัด 

    ความรู�ความสามารถท่ัวไป และ 

    พิมพ:หนังสือรับรองผลการสอบผ.าน 

    การวัดความรู�ความสามารถท่ัวไป 

    ของสํานักงาน ก.พ.  

๑๙ ก.ย. ๖๒ - ทางอินเทอร:เน็ต ท่ี http://job2.ocsc.go.th 

- ทางอินเทอร:เน็ต ท่ี http://job.ocsc.go.th 

 
 

หมายเหตุ : กําหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได'ตามความเหมาะสม 


