
 
 

 

    สทศ.แจงกําหนดการและตารางสอบ GAT/PAT ครั้งท่ี 1/2553 (สอบมีนาคม 2553) 

พรอมแนะวิธีเลือกสนามสอบ 

 

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) จะดําเนินการจัดการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป 
(General Aptitude Test หรือ GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test หรือ 
PAT) คร้ังที่ 1/2553 สอบเดือนมีนาคม 2553 นั้น    

สถาบันทดสอบฯ แจงใหทราบวา เนื่องจากในการสมัครสอบ GAT/PAT คร้ังที่ 1/2553 มีการเปลี่ยนแปลงวธีิการ 
เลือกสนามสอบ ดังนั้น สทศ.จึงแบงผูสมัครออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

 

กลุมที่ 1 : ผูสมัครทีป่ระสงคจะสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯ/ สมุทรปราการ/ นนทบรุี/ ปทุมธานี 
1.1 ผูสมัครที่ยังไมมีช่ือผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ตองลงทะเบียนที ่ 

 www.niets.or.th กอน จึงจะสามารถสมัครสอบ/ ชําระเงิน/ เลือกสนามสอบ ตามกําหนดการ 
              ที่อยูในตาราง (หนา 2) 

      1.2 ผูสมัครที่มีช่ือผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) แลว สามารถสมัครสอบ/ ชําระเงิน/  
              เลือกสนามสอบ ตามกําหนดการทีอ่ยูในตาราง (หนา 2) 
หมายเหตุ : ผูสมัครกลุมที่ 1.1 และ 1.2 จะตองชําระเงนิคาสมคัรสอบกอน หลังจากนั้น ตองเขาระบบ GAT/PAT อีกคร้ัง   

      เพ่ือเลือกสนามสอบที่ตองการ (เฉพาะสนามสอบที่กรุงเทพฯ/สมุทรปราการ/ นนทบุรี/ปทุมธานี เทานัน้) 
 
 
 

 

กลุมที่ 2 : ผูสมัครทีป่ระสงคจะสอบที่สนามสอบในจังหวัดอ่ืนๆ  
                  (ยกเวน สนามสอบกรุงเทพฯ/ สมุทรปราการ/ นนทบรุี/ ปทุมธานี) 

2.1 ผูสมัครที่ยังไมมช่ืีอผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ตองลงทะเบียนกอน จึงจะ 
          สามารถสมัครสอบ/ เลือกจังหวัดและอําเภอที่ตองการสอบ/ ชําระเงิน ตามกําหนดการ (หนา 2) 
2.2 ผูสมัครที่มีช่ือผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) แลว สามารถสมัครสอบ/ เลือกจังหวัด
และอําเภอทีต่องการสอบ/ ชําระเงิน ตามกาํหนดการที่อยูในตาราง (หนา 2) 

หมายเหตุ : ในขั้นตอนของการสมัคร ผูสมัครกลุมที่ 2.1 และ 2.2 ตองเลือกจังหวัดและอําเภอตองการจะไปสอบ   

                     (ยกเวน กรุงเทพฯ/ สมุทรปราการ/นนทบุรี/ ปทุมธานี) หลังจากนั้นนําใบสมัครไปชําระเงินที่ธนาคาร 

 
 
 

 
 

หมายเหตุ : สทศ.จะจัดสนามสอบใหตามจังหวัดและอําเภอทีท่านเลือก และสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงสนามสอบ 

 

ชําระเงินคาสมัคร 
เลือกสนามสอบที่ตองการ 

(เฉพาะกรุงเทพฯ/สมุทรปราการ/นนทบุรี/ปทุมธานี) 
สมัครสอบ ลงทะเบียนที่ www.niets.or.th  

(เฉพาะผูที่ยังไมมีช่ือผูใชกับรหัสผาน) 

สมัครสอบและเลือกจังหวัด/อําเภอที่ตองการไปสอบ 
(ยกเวนกรุงเทพฯ/สมุทรปราการ/นนทบุรี/ปทุมธานี) 

ลงทะเบียนที่ www.niets.or.th 

(เฉพาะผูที่ยังไมมีช่ือผูใชกับรหัสผาน) 
ชําระเงินคาสมัคร 



กําหนดการและตารางสอบ GAT/PAT คร้ังที่ 1/2553 

 

รายการ คร้ังท่ี 1/2553 (มีนาคม 2553) 
กลุมท่ี 1 : ผูสมัครท่ีประสงคจะสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯ / สมุทรปราการ / นนทบุรี/ ปทุมธาน ี

(1) ลงทะเบียน (เฉพาะผูที่ยังไมมีช่ือผูใช-รหัสผาน) 
(2) สมัครสอบ 
(3)  ชําระเงนิ  

  (4)  เลือกสนามสอบ  

11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2552 
11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2552 
11 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2552 
11 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2552 

กลุมท่ี 2 : ผูสมัครท่ีประสงคจะสอบที่สนามสอบของจังหวัดอ่ืน (ยกเวน กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ / นนทบุรี / ปทุมธานี) 
(1) ลงทะเบียน (เฉพาะผูที่ยังไมมีช่ือผูใช-รหัสผาน) 
 (2)  สมัครสอบ และเลือกจงัหวัด/อําเภอทีต่องการไปสอบ 
(3) ชําระเงนิ 

11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2552 
11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2552 
11 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2552 

ตรวจสอบและแกไขขอมูลสวนตัว 
 

15 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2552 
 

ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์สอบ 
 

5 มกราคม 2553 เปนตนไป 
 

พิมพบัตรประจําตัวผูสอบ 
 

10 มกราคม 2553 เปนตนไป 
 

วันสอบ GAT / PAT 
 

6 - 9  มนีาคม 2553 
 

ประกาศผลการสอบ 
 

10 เมษายน 2553 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
ตารางสอบ GAT/PAT คร้ังที่ 1/2553 (สอบเดือนมีนาคม 2553) 

 
 

วัน เดือน ป เวลาสอบ รหัส และ ชื่อวิชา 

วันเสารที่  6 มีนาคม 2553 08.30 – 11.30 น. 
13.00 - 16.00 น. 

85 GAT ความถนัดท่ัวไป  
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร  

วันอาทิตยที่ 7 มีนาคม 2553 08.30 – 11.30 น. 
13.00 - 16.00 น. 

72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร  
73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร  

วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 08.30 – 11.30 น. 
13.00 - 16.00 น. 

74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร 
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู  

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 08.30 – 11.30 น. 
13.00 - 16.00 น. 

76 PAT 6  ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร 
77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส    
78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 
79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุน  
80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน 
81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ 
82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี   

ประกาศผลสอบ      วันที่ 10 เมษายน 2553 
 
 


