
 

ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 

เรื่อง  การรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดท่ัวไป (GAT) 

และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

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

 ดวยในปการศึกษา  ๒๕๕๙  ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย  ไดขอความรวมมือใหสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) จัดการใหบริการการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) 

และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๙  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 

๒๙ (๒)  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘  

และคําสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติที่  ๓/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๒  เมษายน  

๒๕๕๘  จึงเห็นควรประกาศการรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการ

และวิชาชีพ (PAT) ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๙  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

๑. คุณสมบัติสําหรับผูสมัครสอบ 

ผูสมัครสอบตองเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๖  หรือเทียบเทาระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๖  หรือผูที่จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖  หรือเทียบเทาข้ึนไป 

 

๒. กําหนดการรับสมัครสอบ  การทดสอบ  และการประกาศผลสอบ 

 

การดําเนินการ 
กําหนดการ 

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๙ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙ 
๒.๑ ลงทะเบียนขอรหัสชื่อผูใชและรหัสผาน 
 ( เ ฉพ าะผู ส มั ค ร ร าย ใหม ที่ ยั ง ไม มี ร หั ส ช่ื อผู ใ ช 
 และรหัสผานในการเขาระบบ สําหรับผูสมัครสอบ 
 รายเกาสามารถดําเนินการสมัครสอบตามข้ันตอนได 
 โดยใชรหัสช่ือผูใชและรหัสผานเดิม) 

๑ – ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๘ ๖ – ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๙ 

๒.๒ สมัครสอบ เลือกวิชา เลือกเขต/อําเภอ จังหวัดท่ีจะ
 ไปสอบ  โดยดําเนินการตามข้ันตอนในระบบ 

๑ – ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๘ ๖ – ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๙ 

๒.๓ พิมพใบสมัครสอบ ชําระเงินคาสมัครสอบ 
 

๑ – ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๘ ๖ – ๒๖ มกราคม  ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

๒./๒.๔ ตรวจสอบสถานะ... 



๒ 

การดําเนินการ 
กําหนดการ 

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๙ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙ 
๒.๔ ตรวจสอบสถานะการชําระเงิน เลือกสนามสอบ 
 ท่ีจะไปสอบ  (สทศ. เปดสนามสอบทุกจังหวัดทั่วประเทศ) 

 แบงเปน  ๒  กลุม 
 
 กลุมท่ี  ๑  ผูท่ีตองการสอบในกรุงเทพฯ นนทบุรี 
ปทุมธานี 
 ใหตรวจสอบสถานะการชําระเงินในระบบรายบุคคล
 และเลือกสนามสอบที่ประสงคจะไปสอบ ตามรายช่ือ
 โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ปรากฎ 
 
 กลุมท่ี  ๒  ผูท่ีตองการสอบในจังหวัดอ่ืน (นอกจาก
กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี) 
 ใหตรวจสอบสถานะการชําระเงินในระบบรายบุคคล
 และตรวจสอบการเลือกอําเภอ/จังหวัดที่จะไปสอบ 
 ไมตองเลือกสนามสอบ 
 

๑ – ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๘ ๖ – ๒๗ มกราคม  ๒๕๕๙ 

๒.๕ ตรวจสอบ และแกไขขอมูลผูสมัครสอบ ๑ – ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๘ ๖ – ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๙ 
๒.๖ ประกาศเลขท่ีน่ังสอบ/สถานท่ีสอบ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๘ ๘ กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 
๒.๗ ทดสอบ ๒๙ ตุลาคม –  

๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
๕ – ๘  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

๒.๘ ประกาศผลสอบ ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๙ ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๙ 
 

๓. กําหนดการเปด-ปดระบบการรับสมัครสอบ และชาํระเงิน 

สทศ. จะเปดและปดระบบการรับสมัครสอบ และชําระเงินตามกําหนดการที่ระบุในขอ ๒  และ

ตามเวลา ดังน้ี 
 

รายการ กําหนดการ 
เปดระบบ ปดระบบ 

การสมัครสอบ วันรับสมัครสอบวันแรก 
เวลา ๙.๐๐ น. 

วันรับสมัครสอบวันสุดทาย 
เวลา ๒๓.๕๙ น. 

การชําระเงิน วันรับชําระเงินวันแรก 
เวลา ๙.๐๐ น. 

วันรับชําระเงินวันสุดทาย 
เวลา ๒๐.๐๐ น. 

 

 

 

๓./๔.  ตารางกําหนด... 



๓ 

๔. ตารางกําหนดการสอบ 

๔.๑ ตารางกําหนดการสอบครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๙  
 

วันสอบ เวลา รหัส และ ช่ือวิชา 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘ ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  ๗๓  ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ๗๔  ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร (PAT 4) 

วันศุกรที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๘ ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  ๗๖  ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร (PAT 6) 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ๗๗  ความถนัดทางภาษาฝร่ังเศส (PAT 7.1) 

๗๘  ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) 

๗๙  ความถนัดทางภาษาญี่ปุน (PAT 7.3) 

๘๐  ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) 

๘๑  ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) 

๘๒  ความถนัดทางภาษาบาล ี(PAT 7.6) 

วันเสารที่  ๓๑  ตุลาคม ๒๕๕๘ ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  ๘๕  ความถนัดท่ัวไป (GAT) 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ๗๑  ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) 

วันอาทิตยที ่ ๑  พฤศจกิายน ๒๕๕๘ ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  ๗๒  ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ๗๕  ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) 
 

 ๔.๒ ตารางกําหนดการสอบครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙ 

วันสอบ เวลา รหัส และ ช่ือวิชา 

วันเสารที ่ ๕  มีนาคม  ๒๕๕๙ ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  ๘๕  ความถนัดท่ัวไป (GAT) 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ๗๑  ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) 

วันอาทิตยที ่ ๖  มีนาคม  ๒๕๕๙ ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  ๗๒  ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ๗๕  ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) 

วันจันทรที ่ ๗  มีนาคม ๒๕๕๙ ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  ๗๓  ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ๗๔  ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร (PAT 4) 

วันอังคารที ่ ๘  มีนาคม  ๒๕๕๙ ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  ๗๖  ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร (PAT 6) 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ๗๗  ความถนัดทางภาษาฝร่ังเศส (PAT 7.1) 

๗๘  ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) 

๗๙  ความถนัดทางภาษาญี่ปุน (PAT 7.3) 

๘๐  ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) 

๘๑  ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) 

๘๒  ความถนัดทางภาษาบาล ี(PAT 7.6) 

๔./๕. ขั้นตอนการ... 



๔ 

๕. ขั้นตอนการสมัครสอบ 

ผูสมัครสอบตองดําเนินการสมัครสอบผานระบบออนไลน เท า น้ัน  โดยเขา เ ว็บไซต  

www.niets.or.th  ตามข้ันตอน  ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี  ๑  การเขาระบบ 

เขาระบบ GAT/PAT  ตรงหัวขอ  ตองการเขาระบบ  และ  สําหรับผูสมัครสอบ (ตองการ

ลงทะเบียน หรือสมัครสอบ หรือเขาระบบเพ่ือตรวจสอบขอมูลตนเอง) 
 

ขั้นตอนท่ี  ๒  การลงทะเบียน 

ผูสมัครสอบที่ยังไมไดลงทะเบียน เพื่อรับรหัสผูใชงานและรหัสผานในการเขาระบบ ใหเลือกเมนู  

ลงทะเบียน (รายใหม)  ดําเนินการกรอกขอมูลสวนบุคคลตามความเปนจริง  และกําหนดรหัสผาน 

ตามข้ันตอน  ผูสมัครสอบจะไดรับรหัสผูใชงาน  ๑๐  หลักสําหรับเขาระบบ (รหัสผูใชงานและรหัสผาน 

ถือเปนขอมูลเฉพาะของผูสมัครสอบเอง  ดังน้ัน  กรุณาบันทึกและเก็บรักษาไวเปนความลับ เพื่อประโยชน 

ของผูสมัครสอบเอง) 
 

ขั้นตอนท่ี  ๓  การสมัครสอบ 

ผูสมัครสอบตองการสมัครสอบใหดําเนินการ ดังน้ี 

 ๓.๑ เลือกเมนู เขาระบบ (รายเกา หรือผูท่ีลงทะเบียนแลว)  โดยใชรหัสผูใชงาน เลขประจําตัว

ประชาชน และรหัสผาน (ใสรหัสผิดเกนิ ๓ ครั้ง ระบบจะล็อคอัตโนมัติ ตองติดตอ สทศ. เพื่อปลดล็อคระบบให) 

 ๓.๒ เมื่อเขาระบบแลว  ผูสมัครสอบจะตองตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลที่ปรากฏใหถูกตอง 

กอนดําเนินการสมัครสอบ 

 ๓.๓ เลือกเมนู สมัครสอบ และเลือกวิชาที่ตองการสมัครสอบ (วิชาความถนัดทางภาษาตางประเทศ 

(PAT 7) เลือกสอบไดวิชาเดียวเทาน้ัน  เน่ืองจากสอบในวันและเวลาเดียวกนั) 

 ๓.๔ เลือกเขต/อําเภอ และจังหวัดที่จะไปสอบตามวันสอบ 

ผูสมัครสอบที่ประสงคจะสอบในกรุงเทพมหานคร  จังหวัดนนทบุรี  หรือจังหวัดปทุมธานี  

ใหกดเลือกเขต/อําเภอ และจังหวัดที่ตองการ  หลังการชําระเงินแลว ตองเขามาเลือกโรงเรียน หรือ

สถาบันการศึกษาท่ีจัดเปนสนามสอบอีกครั้งในระบบตามขั้นตอนท่ี ๕  การเลือกสนามสอบ 

ผูสมัครสอบที่ประสงคจะสอบในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร  จังหวัดนนทบุรี 

และจังหวัดปทุมธานี ใหกดเลือกอําเภอ และจังหวัดที่ประสงคจะไปสอบ  และเมื่อชําระเงินแลว ใหผูสมัครสอบ

เขามาตรวจสอบสถานะการชําระเงิน  และอําเภอ/จังหวัดที่เลือกไวอีกครั้ง  ผูสมัครสอบสามารถเปลี่ยนแปลง

ขอมูลการเลือกสนามสอบได ภายในกําหนดระยะเวลาการเลือกสนามสอบ  และ สทศ. จะจัดสนามสอบ 

ใหตามอําเภอและจังหวัดที่ผูสมัครสอบเลือกไว  ในกรณีที่มีการยุบสนามสอบในบางอําเภอเน่ืองจาก 

มีผูสมัครสอบจํานวนนอย  สทศ. จะจัดสนามสอบใหในอําเภอใกลเคียง 

 ๓.๕ ตรวจสอบขอมูลการสมัครสอบ และการเลือกเขต/อําเภอ และจังหวัดที่จะไปสอบอีกครั้ง 

กอนยืนยันการสมัครสอบ 

๕./ขั้นตอนท่ี ๔... 



๕ 

 ขั้นตอนท่ี  ๔  การพิมพใบจายเงิน และการชําระเงินคาสมัครสอบ 

 เมื่อยืนยันการสมัครสอบแลว ใหเขาเมนู พิมพใบจายเงิน พิมพใบจายเงินนําไปชําระเงิน 

คาสมัครสอบ GAT/PAT  วิชาละ  ๑๔๐  บาท  (คาสมัครสอบรวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ  ๗  แลว แตยังไม

รวมคาธรรมเนียมของผูรับบริการชําระเงิน  เปนเงิน ๑๐ บาท)  ผูสมัครสอบสามารถชําระเงินไดที่เคานเตอร  

ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารไทยพาณิชย  และเคานเตอรเซอรวิสทุกสาขา  

 หลังจากชําระเงินแลว  เพื่อประโยชนของผูสมัครสอบเอง  ผูสมัครสอบตองตรวจสอบ 

ความถูกตองของขอมูลในใบเสร็จรับเงิน หรือใบชําระเงินสวนบนที่ผูใหบริการรับชําระเงินคืนมา และโปรดเก็บ

รักษาไวเปนหลักฐานยืนยันการชําระเงิน ขอมูลการชําระเงินของผูสมัครสอบจะสงเขาระบบ GAT/PAT 

สวนบุคคล  ดังน้ัน  ผูสมัครสอบตองเขาระบบ GAT/PAT อีกครั้ง  เพื่อตรวจสอบสถานะการชําระเงิน 

หากสถานะไมเปลี่ยน ภายใน  ๒  วัน ใหรีบติดตอ สทศ. ทันที 

 สทศ. จะไมคืนเงินคาสมัครสอบ ไมวากรณีใดๆ  ท้ังสิ้น 
 

ขั้นตอนท่ี  ๕  การเลือกสนามสอบ (สําหรับผูสมัครสอบท่ีประสงคจะสอบในกรุงเทพมหานคร

จังหวัดนนทบุรี  หรือจังหวัดปทุมธานี) 

ผูสมัครสอบที่ประสงคจะสอบในกรุงเทพมหานคร  จังหวัดนนทบุรี  หรือจังหวัดปทุมธานี 

หลังชําระเงินแลว ตองเขามาระบุโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่จัดเปนสนามสอบตามรายช่ือที่ปรากฏ 

ในระบบอีกครั้ง  หากผูสมัครสอบไมไดเขามาระบุสนามสอบไว   สทศ. จะจัดสนามสอบใหผูสมัครสอบ 

ตามเขต/อําเภอที่ระบุไวตอนสมัครสอบ  หรือหากสนามสอบตามเขต/อําเภอที่เลือกไวเต็ม  สทศ. จะจัด 

สนามสอบใหผูสมัครสอบตามเขต/อําเภอที่ใกลเคียง หรือที่ยังมีที่วางอยู  ผูสมัครสอบไมจําเปนตองเลือก

สนามสอบในจังหวัดอ่ืน  หากไมไดประสงคจะไปสอบในจังหวัดน้ันๆ 

หลังจากระบุโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่จัดเปนสนามสอบแลว  ผูสมัครสอบสามารถ

เปลี่ยนสนามสอบไดภายในกําหนดระยะเวลาการเลือกสนามสอบ  และสนามสอบที่ตองการเปลี่ยนน้ันจะตอง

มีที่วางเหลืออยู 

 

การสมัครสอบของผูสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณตอเมื่อผูสมัครสอบไดดําเนินการตาม

ขั้นตอนการสมัครสอบอยางครบถวน  และอยูในระยะเวลาท่ี สทศ. กําหนด หากผูสมัครสอบมีปญหา 

ในการดําเนินการใดๆ ใหรีบติดตอ  สทศ. โดยทันที  สทศ. จะพิจารณาและดําเนินการแกไขใหเฉพาะ

ผูสมัครสอบท่ีดําเนินการตามขั้นตอน และภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามประกาศไวเทาน้ัน 

ผูสมัครสอบตองตรวจสอบคุณสมบัติ  และดําเนินการใหครบทุกขั้นตอนของการสมัครสอบ 

ใหถูกตอง และสมบูรณ  มิฉะน้ันจะไมมีสิทธิ์สอบ 

 

 

 

๖./๖.การสมัครสอบ... 



๖ 

๖. การสมัครสอบสําหรับชาวตางประเทศท่ีไมมีเลขประจําตัวประชาชน 

กรณีชาวตางประเทศที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุ  แตไมมีเลขประจําตัวประชาชนประสงค 

จะสมัครสอบใหดําเนินการ  ดังน้ี 

๖.๑ กรอกรายละเอียดตามแบบคําขอลงทะเบียนสมัครสอบ GAT และ PAT ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๙  สําหรับผูสมัครสอบ (รายใหม) ที่เปนชาวตางประเทศที่ไมมีเลขประจําตัวประชาชน 

(แบบคําขอลงทะเบียนแนบทายประกาศ) 

๖.๒ แนบสําเนาหลักฐานหนาแรกของหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีรูปถาย  และขอมูล 

ของผูถือหนังสือและลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

๖.๓ จัดสงเอกสารมายัง สทศ. ตามชองทาง  ดังน้ี   

 ๖.๓.๑ ย่ืนดวยตนเอง ณ  ที่ทําการ สทศ. อาคารพญาไทพลาซา ช้ัน  ๓๖  วันทําการ

ต้ังแตเวลา  ๐๘.๓๐  -  ๑๘.๐๐  น.  วันหยุดทําการ (วันเสาร อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ) ต้ังแตเวลา  

๐๘.๓๐  -  ๑๖.๐๐ น.  (เฉพาะชวงการรับสมัครสอบ) 

 ๖.๓.๒ ทางโทรสาร  หมายเลข  ๐๒-๒๑๙-๒๙๙๖  ระบบอัตโนมัติ 

 ๖.๓.๓ ทางไปรษณีย  จาหนาซอง 
 

กลุมงานบริการการทดสอบ  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 

๑๒๘  อาคารพญาไทพลาซา  ช้ัน  ๓๖  ถนนพญาไท 

แขวงทุงพญาไท   เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 
 

 สทศ. จะดําเนินการลงทะเบียนในระบบให  และจะแจงรหัสช่ือผูใชงานสําหรับเขาระบบกลับไป

ทางโทรศัพท หรือทางไปรษณียอิเลคทรอนิกสของผูสมัครสอบ ภายใน ๑ วันทําการนับแตไดรับแบบคําขอ

ลงทะเบียนของผูสมัครสอบ  เพื่อใหผูสมัครสอบดําเนินการตามข้ันตอนการสมัครสอบที่กําหนดตามขอ ๕  

ท้ังน้ี  ผูสมัครสอบตองดําเนินการกรอกแบบคําขอลงทะเบียน  สมัครสอบ และชําระเงิน  ภายในระยะเวลา

การเปดและปดระบบรับสมัครสอบและชําระเงินท่ีประกาศกําหนดไว 

 

๗. การแกไขขอมูลของผูสมัครสอบ และกรณีเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมรายวิชาในการสมัครสอบ 

๗.๑ กรณีการแกไขขอมูลของผูสมัครสอบ 

๗.๑.๑ ผูสมัครสอบสามารถแกไขขอมูลสวนบุคคลไดเองในระบบตามกําหนดการที่ระบุ  

ยกเวนคํานําหนาช่ือ  ช่ือ  นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน 

๗.๑.๒ ผูสมัครสอบที่ตองการแกไขคํานําหนา  ช่ือ  นามสกุล  หรือเลขประจําตัว

ประชาชน ใหสงแบบคํารองขอแกไขขอมูลสวนบุคคล (แบบคําขอแกไขขอมูลสวนบุคคลแนบทายประกาศ) 

พรอมแนบหลักฐานและรับรองสําเนาถูกตอง มายัง สทศ. ตามที่ระบุในขอ ๖.๓  โดย สทศ. จะดําเนินการแกไข 

ใหเฉพาะผูสมัครสอบรายใหมที่มีรหัสผูใชงานข้ึนตนดวยเลข  ๕๙........  และมีเอกสารหลักฐานประกอบ 

การแกไขครบถวนสมบูรณเทาน้ัน 

๗./๗.๒... 



๗ 

 ๗.๒ กรณีเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมรายวิชาในการสมัครสอบ 

 ๗.๒.๑ กรณีที่ผูสมัครสอบดําเนินการสมัครสอบแลว แตยังไมชําระเงิน  ผูสมัครสอบ

สามารถสมัครสอบใหมได โดยเลือกวิชาที่จะสอบใหม และพิมพใบจายเงินใบลาสุดไปชําระเงินเทาน้ัน 

หากผูสมัครสอบสมัครสอบใหมแลว แตใชใบชําระเงินใบเดิม  สถานะการชําระเงินของผูสมัครสอบจะไม

เปลี่ยนแปลงตองติดตอ สทศ. ทันที 

 ๗.๒.๒ กรณีที่ผูสมัครสอบดําเนินการสมัครสอบและชําระเงินแลว  ใหผูสมัครสอบสมัครสอบ

เฉพาะวิชาที่ตองการเพิ่มเติมเทาน้ัน  และพิมพใบชําระเงินไปชําระเงิน  ระบบจะรวมวิชาทุกใบสมัคร 

ที่ชําระเงินแลวใหเองอัตโนมัติ  สําหรับการเปลี่ยนแปลงรายวิชาไมสามารถดําเนินการได ตองสมัครสอบ

เพิ่มเติมเทาน้ัน 

 ๗.๒.๓ กรณีที่ผูสมัครสอบตองการเปลี่ยนแปลงรายวิชาภาษาตางประเทศ (PAT 7) 

หลังจากชําระเงินแลวใหผูสมัครสอบย่ืนแบบคํารองทั่วไป (แบบคํารองทั่วไปแนบทายประกาศ)  โดยระบุ

รายวิชาที่จะเปลี่ยนแปลง และรายวิชาที่ใหเปลี่ยนไป  พรอมเหตุผลที่ขอเปลี่ยนมายัง สทศ. สทศ. จะพิจารณา

ตามเหตุผลและความจําเปน และจะดําเนินการเปลี่ยนแปลงวิชาใหหากเห็นเหตุอันสมควร 

 

๘. การติดตอ 

ผูสมัครสอบที่มีปญหาในการดําเนินการใดๆ หรือประสงคจะติดตอสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ 

การสมัครสอบ สามารถติดตอ สทศ. ไดตามชองทางดังตอไปน้ี 

๘.๑ โทรศัพทหมายเลข  ๐๒-๒๑๗-๓๘๐๐  วันทําการ ต้ังแตเวลา  ๐๘.๓๐  -  ๑๘.๐๐  น. 

วันหยุดทําการ (วันเสาร อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ) ต้ังแตเวลา  ๐๘.๓๐  -  ๑๖.๐๐ น. (การบริการ 

ในวันหยุดทําการจะเปดใหบริการเฉพาะชวงเวลาการรับสมัครสอบเทาน้ัน) 

๘.๒ โทรสาร  หมายเลข  ๐๒-๒๑๙-๒๙๙๖  ระบบอัตโนมัติ 

๘.๓ สงไปรษณีย  จาหนาซอง 
  

กลุมงานบริการการทดสอบ  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 

๑๒๘  อาคารพญาไทพลาซา  ช้ัน  ๓๖  ถนนพญาไท 

แขวงทุงพญาไท   เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 
 

๘.๔ ติดตอดวยตนเอง ณ  ที่ทําการ สทศ. อาคารพญาไทพลาซา ช้ัน  ๓๖  วันทําการต้ังแต

เวลา  ๐๘.๓๐  -  ๑๘.๐๐  น.  วันหยุดทําการ (วันเสาร อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ) ต้ังแตเวลา  ๐๘.๓๐  

-  ๑๖.๐๐ น. (การบริการในวันหยุดทําการจะเปดใหบริการเฉพาะชวงเวลาการรับสมัครสอบเทาน้ัน) 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                         
        (รองศาสตราจารย ดร.สัมพันธ   พันธุพฤกษ) 

  ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 



๘ 

 
 

แบบคําขอลงทะเบยีนสมัครสอบ GAT/PAT ประจําปการศกึษา 2559 
(สําหรับผูสมัครสอบ (รายใหม ) ท่ีเปนชาวตางประเทศท่ีไมมีเลขประจําตัวประชาชน) 

___________________________________________ 
 

วันที่..................................พ.ศ................. 
 

เรียน ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว........................................................................ประสงคจะขอใหสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ลงทะเบียนในระบบการสมัครสอบ GAT/PAT ประจําปการศึกษา 2559 
คร้ังท่ี ....../ 2559  โดยมีรายละเอียดขอมูลดังน้ี 
 

 1. ช่ือ – นามสกุล ........................................................................................................................................ 

 2. เลขที่หนังสือเดินทาง.......................................................3. สัญชาติ................................ 

 4. วัน/เดือน/ป เกิด...................................................................................................................................... 

 5. ระดับการศึกษา        กําลังศึกษาอยูระดับช้ัน ม.6   จบการศึกษาระดับช้ัน ม.6 / สูงกวา 

 6. สถานศึกษาปจจุบัน................................................................................................................................. 

 7. ที่ต้ังสถานศึกษา เขต/อําเภอ...................................จังหวัด............................................................ 

 8. ที่อยูผูสมัครสอบที่ติดตอได...................................................................................................................... 

 9. เบอรโทรศัพทที่ติดตอได................................................................... 

 10. E-mail……………………………………………………………………………………. 

 11. กําหนดรหัสผาน 4 หลักเพ่ือเขาระบบ (เปนตัวเลข 0-9)       

 12. กําหนดคําถามและคําตอบสําหรับกรณีลืมรหัสผาน (เชน คําถาม – เกิดที่ไหน คําตอบ – กทม ) 

 ......................................................................................................................................... 

 ท้ังน้ี  ขอรับรองวาขอมูลขางตนถูกตอง และเปนความจริง  พรอมแนบสําเนาหลักฐานหนาแรกของหนังสือ
เดินทางท่ีมีรูปถาย  และขอมูลของผูถือหนังสือมาพรอมน้ีแลว 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

           ขอแสดงความนับถือ 
 
       ลงชื่อ......................................................ผูยื่นคํารอง 

            (.......................................................) 

 
หมายเหตุ.–  สทศ.จะดําเนินการลงทะเบยีนในระบบใหตามขอมูลท่ีผูสมัครสอบระบุและแจงรหัสชื่อผูใชงาน 

ใหผูสมัครทางโทรศัพทหรือ E-mail เพ่ือใหผูสมัครสอบเขาระบบ GAT/PAT และสมัครสอบ 
และชําระเงินตามขั้นตอนตอไป 

  



๙ 

 
 

แบบคําขอแกไขขอมูลการทดสอบ  GAT/PAT  ประจําปการศกึษา  2559 

___________________________________________ 
 

วันที่..................................พ.ศ................. 
 
 

เรียน ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
 
  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................... 
 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน ..................................................เบอรโทรศัพทติดตอ................................................. 
 

มีความประสงคขอแกไขขอมลูในระบบสวนบุคคลในการสอบ GAT/PAT  ประจําปการศึกษา  2559  ดังน้ี 
 

ท่ี ขอมูลท่ีขอแกไข จากเดิม เปน 

1. คํานําหนาชื่อ   

2. ชื่อ   

3. นามสกุล   

4. เลขประจําตัวประชาชน   

 
 ทั้งน้ี ขาพเจาขอรบัรองวาเปนขอมลูที่ถูกตอง และเปนความจริง  พรอมแนบหลักฐานทีจ่ําเปน 
ในการแกไขมาดวยแลว  คือ 
 

  1)...........................................................................................จํานวน  ...   ฉบับ 
  2)...........................................................................................จํานวน  ...   ฉบับ 
  3)...........................................................................................จํานวน  ...   ฉบับ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
 

           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
       ลงชื่อ......................................................ผูยื่นคํารอง 

            (.......................................................) 
 

หมายเหตุ.–  ผูยื่นคํารองตองอานรายละเอียดการขอแกไขขอมูลในประกาศการสมัครสอบกอนสงคํารอง 
สทศ. จะพิจารณาแกไขใหตามเงื่อนไข 

  



๑๐ 

 
 

แบบคํารองทั่วไป 

___________________________________________ 
 

วันที่..................................พ.ศ................. 
 

เรียน ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 

 

  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................... 
 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน ..................................................เบอรโทรศัพทติดตอ................................................. 
 

ขอย่ืนคํารองเรื่อง...............................................................................................................โดยมรีายละเอียดดังน้ี 
 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

          (ลงช่ือ)........................................................... 

                (............................................................) 

________________________________________________________________________________ 

(สําหรับ สทศ.) 

ความเห็นคณะทํางานฯ 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 
 

คําสั่งผูอํานวยการ สทศ. 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

 


