
โปรดอาน 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษา 

ในการทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT)และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) 

 
 ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน)(สทศ.) ไดออกประกาศสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน) เร่ือง การขอหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษา 

ในการทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT)และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) ลงวันที่ ๑๐ เดือน

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น เพ่ือใหเกิดความเขาใจในหลักเกณฑวิธีการในการขอหนังสือรับรองฯ และ

เพ่ือใหเปนการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน สทศ. จึงขอแจงแนวปฏิบัติเก่ียวกับการขอหนังสือรับรองฯ 

ดังนี้ 
 

 ๑. ผูเขาสอบที่ตองการหนังสือรับรอง ตองย่ืนคํารองขอหนังสือรับรองตามแบบทายประกาศฉบับ

ดังกลาว โดยวิธีการยื่นคํารองมีสองวิธี คือ ย่ืนดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย (ดูรายละเอียดตามประกาศ

ขางตน) ในกรณีของผูที่ย่ืนคํารองทางไปรษณียน้ัน สทศ. ขอเนนยํ้าใหทานสงซองเปลาขนาด A4  
ติดแสตมปจาหนาซองถึงตนเอง พรอมตั๋วแลกเงินมาดวย มิฉะนั้น สทศ. จะไมดําเนินการจัดสงหนังสือ

รับรองใหแกทาน และจะทําใหเกิดความลาชาตามมา 

 

 ๒. ในการกรอกแบบคํารอง สทศ. ขอความรวมมือผูที่จะยื่นคํารองกรอกขอความใหครบถวน

สมบูรณ และสทศ. ขอใหทานพึงใชความรอบคอบในการกรอกชองตางๆ ดังนี้  
 

๒.๑ ในชองที่ระบุวา“มีความประสงคขอหนังสือรับรองผลการศึกษาในการทดสอบ

ความถนัดทั่วไป(GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่.........ปพ.ศ. ...........” 
 

วิธีการกรอก ใหระบุวา ตองการหนังสือรับรองในสอบครั้งที่เทาไหร ปพุทธศักราชใด  

เชน หากตองการหนังสือรับรองผลคะแนนในการสอบรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหทานระบุวา  

“ครั้งที่ เดือนมีนาคม ปพ.ศ. ๒๕๕๒” หรือ “ครั้งที่  ๑  ปพ.ศ. ๒๕๕๒” เปนตน 
  ในกรณีที่ผูเขาสอบตองการหนังสือรับรองในการสอบหลายครั้ง เชน ตองการทั้งในการ

สอบรอบเดือนมีนาคม และกรกฎาคม ปพ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตน สทศ. ขอความกรุณาใหทานกรอกแบบ 

คํารองโดยแยกการสอบในแตละครั้งออกจากกัน เพ่ือปองกันความสับสน เนื่องจากหนังสือรับรองที่ 

สทศ. จัดทําข้ึนนั้น ไดมีการแยกผลสอบในแตละครั้งออกจากกันดวย  

 

  ๒.๒ ในชองที่ระบุวา “โดยขอสําเนาที่มีผูรับรอง จํานวน......ฉบับ จํานวนเงิน......บาท” 
 

  วิธีการกรอก ใหระบุวา ตองการหนังสือรับรองจํานวนกี่ฉบับ และในชองจํานวนเงินนั้น  

ใหระบุคาธรรมเนียมในอัตรา ๓๐ บาทตอหนึ่งฉบับ เชน หากทานตองการหนังสือรับรองจํานวน ๑ ฉบับ  

ใหทานระบุวา “จํานวน ๑  ฉบับ จํานวนเงิน ๓๐ บาท” หากทานตองการหนังสือรับรองจํานวน ๒ ฉบับ  

ใหทานระบุวา “จํานวน ๒  ฉบับ จํานวนเงิน ๖๐ บาท” เปนตน 

ขอขอบพระคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ ☺ 
............................................................................................................ 



 

 
 

ประกาศ 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
เร่ือง การขอหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษา 

ในการทดสอบความถนัดทัว่ไป(GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) 
______________________ 

 
  เพ่ือใหการดําเนินการเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาในการ

ทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) เปนไปดวยความเรียบรอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 

(องคการมหาชน)พ.ศ. ๒๕๔๘ และขอ ๗ ของขอบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติ วาดวยประกาศนียบัตร วุฒิบัตร เกียรติบัตร และหนังสือรับรอง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน)จึงเห็นสมควรกําหนดวิธีการขอ

หนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาในการทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT) และความถนัดทาง
วิชาการและวิชาชีพ (PAT) ดังนี้ 
 

  ๑. ผูเขาสอบรายใดมีความประสงคขอหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษา 

ในการทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT)และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT)ของตน สามารถยื่น 

คํารองขอหนังสือรับรองผลการทดสอบดังกลาวตามแบบทายประกาศนี้ โดยมีวิธีการยื่นคํารอง ดังตอไปนี้ 

   ๑.๑ กรณีย่ืนคํารองดวยตนเอง ผูเขาสอบตองย่ืนคํารองพรอมสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน หรือหากมีผูมายื่นคํารองแทนจะตองมีหนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจมาแสดงดวย โดยยื่น 

คํารอง ณ ที่ทําการของสถาบัน 

   ๑.๒ กรณีย่ืนคํารองทางไปรษณีย ผูเขาสอบตองสงคํารอง, สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน, ซองเปลาขนาด A4 ติดแสตมปจาหนาซองถึงตนเอง พรอมตั๋วแลกเงินตามอัตรา

คาธรรมเนียมในขอ ๒ โดยสงมาทางไปรษณียที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 

เลขที่ ๑๒๘ อาคารพญาไทพลาซา ช้ัน ๓๖ เขตราชเทวี แขวงทุงพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
     

  ๒. คาธรรมเนียมในการขอหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาในการทดสอบ

ความถนัดทั่วไป(GAT)และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) คิดอัตราสามสิบบาทตอครั้งตอคน  
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 
 

(ศาสตราจารย ดร.อุทุมพร จามรมาน) 
         ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน)  
 



 
 
 

แบบคํารองขอหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษา 

ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
 

            เจาหนาที่ สทศ. เปนผูกรอก 
รับที่ ............................................ 

วันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. ....... 
เวลา ................................... 

 
เขียนที่  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 

วันที่...........เดือน..............................พ.ศ........... 
 ขาพเจา (     ) นาย   (     ) นาง   (     ) นางสาว ....................................................................................................... 
อายุ ...................ป เลขประจําตัวประชาชน........................................................................................................................... 
 ที่อยูบานเลขที่ ................... หมูที่ ............. ตรอก/ซอย .....................................ถนน ............................................ 
 ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท.......................................โทรศัพทมือถือ....................................... 
 
 มีความประสงคขอหนังสือรับรองผลการศึกษาในการทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT)  และความถนัด 
ทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  ครั้งที่...................... ปพ.ศ. ......................  
 

 เหตุผลและความจําเปนในการขอหนังสือรับรองผลการศึกษาในการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และ 
ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) เพื่อ....................................................................................................................  
 
 โดยขอสําเนาที่มีผูรับรอง  จํานวน...................ฉบับ  จํานวนเงิน......................บาท 

 
ลงช่ือ ................................................................................ ผูยื่นคํารอง 

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

 

คํารับรองของผูขอหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษา 
ในการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................................. 
ไดรับหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาในการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการ 
และวิชาชีพ (PAT) เรียบรอยแลว 

 
       ลงช่ือ ..................................................ผูยื่นคํารอง 
                    (...................................................) 
          วันที่..........เดือน.........................พ.ศ......... 

 


