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คําถาม O-NET   
 
1. สอบ O-NET ม.6 ทั้งหมดกี่กลุมสาระการเรียนรู 
ตอบ   สอบทั้งหมด 8 กลุมสาระการเรียนรู  ดังนี้ 
  (1) ภาษาไทย    (5) วิทยาศาสตร 
   (2) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) สุขศึกษาและพลศึกษา 
   (3) ภาษาอังกฤษ   (7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  (4) คณิตศาสตร    (8) ศิลปะ 
 
2. นักเรียนเทียบเทา ม.6 หากตองการสมัครสอบ ตองทําอยางไร 
ตอบ นักเรียนเทียบเทา ม.6 ตองสมัครสอบ วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน ของทุกป (เพ่ือยืนยันสิทธิ์)  

ทางเว็บไซต www.niets.or.th 
 
3.  นักเรียนเทียบเทา ม.6 หมายถึง กลุมใด 
ตอบ  นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นเทียบเทา ม.6 และสถานศึกษาอยูในสังกัดสํานักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงเรียนสังกัด กศน. โรงเรียนพณิชยการ และวิทยาลัยนาฏศิลป 
 
4. ดูตารางสอบ O-NET ม.6 ไดที่ไหน 
ตอบ เว็บไซต สทศ. ท่ี www.niets.or.th 
 
5. กรณีที่ไดสอบ O-NET ไป 2 วิชา แลวเกิดอุบัติเหตุกะทันหัน จะขอสอบวิชาที่เหลือไดหรือไม 
ตอบ  ติดตอ สทศ. 
 
6. นักเรียนที่เรียน Program Bilingual (2 ภาษา) ใชขอสอบ O-NET ชุดเดียวกับนักเรียนภาคปกติ 
(ที่เรียนภาษาไทย) หรือไม และสอบวันเดียวกันหรือเปลา 
ตอบ  ขอสอบ O-NET มีชุดเดียว และสอบพรอมกันทั่วประเทศตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
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7. การสอบ O-NET วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา , ศิลปะ , การงานอาชีพและเทคโนโลยี จะออกขอสอบ
แนวไหน  
ตอบ  เปนการสอบภาคทฤษฎี ตามมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544  

ปรับปรุงในป พ.ศ.2551  
 
8. ทําไม คะแนนผลการเรียน (GPA) กับ O-NET มี 8 กลุมสาระฯ 
ตอบ  เพราะโรงเรียนมีการเรียนการสอน 8 กลุมสาระฯ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  

ปรับปรุงในป พ.ศ.2551  
 
9. การสอบ O-NET และ GAT เปนการวัดพื้นฐานเหมือนกัน หรือ ซ้ําซอนกัน 
ตอบ  ไมซ้ําซอนกัน  เพราะการสอบ O-NET เปนการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  สวนการสอบ GAT เปนการสอบวัดความถนัดทั่วไป ไมผูกติดกับความรูท่ีเรียนในวิชาตางๆ 
 
10. นักเรียนที่เรียนโรงเรียนนานาชาติ (อินเตอร) หากตองการสอบ O-NET ตองทําอยางไร 
ตอบ  สทศ. จัดสอบ O-NET ใหแกโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

เพ่ือนาํผลกลับไปปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 
11. กรณีที่นักเรียนเรียนอยูตางประเทศ แลวตองการสอบ O-NET  นักเรียนจึงสอบเทียบเทา ม.6  
ของตางประเทศ โดยใหกระทรวงศึกษาธิการรับรองผลการเทียบเทา  กรณีนี้ นักเรียนสามารถสมัคร
สอบ O-NET ไดหรือไม หากสมัครได ตองดําเนินการอยางไร 
ตอบ  ตองมีใบรับรองจากโรงเรียน และ กระทรวงศึกษาธิการ วาเปนนักเรียนเทียบเทาชั้น ม.6  

แลวสมัคร 1 – 15 พฤศจิกายน ของทุกป 
 
12. นักเรียนสามารถใสนาฬิกาขอมือ เขาหองสอบ O-NET ไดหรือไม 
ตอบ  ได แตตองเปนนาฬิกาธรรมดา ท่ีใชสําหรับดูเวลาเทานั้น 
 
13. ถาสอบติดโควตาแลว ควรจะสอบ O-NET อีกหรือไม 
ตอบ   ควรสอบ เพราะผลการสอบ จะสะทอนวา โรงเรียนมีคุณภาพการเรียนการสอนอยางไร  
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14. หลังจากสอบ O-NET เสร็จแลว จะนําขอสอบขึ้นเว็บไซตใชหรือไม 
ตอบ    สทศ.จะนําขอสอบ O-NET ขึ้นเว็บไซต www.niets.or.th หลังประกาศผลสอบ 
 
15. โรงเรียนสามารถขอเฉลย O-NET ไดหรือไม ตองทําอยางไร 
ตอบ ได   โรงเรียนใสชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ของโรงเรียนตนเองในการ 

เขาระบบ O-NET เพ่ือไปดาวนโหลดเฉลยขอสอบ O-NET  แตตองดาวนโหลดตามกําหนดการ 
ท่ีแจงไว 

 
16. นอกจากดาวนโหลดเฉลยทางเว็บไซตแลว โรงเรียนสามารถยื่นคํารองขอเฉลย O-NET สงทาง
ไปรษณียไดหรือไม 
ตอบ  ไมได   
  
17. การสอบ O-NET ผูเขาสอบตองเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบาง 
ตอบ   บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน หรือ บัตรที่ออกใหโดยหนวยงานราชการ 

และมีรูปถาย  
  
18. อุปกรณที่ใชในการทําขอสอบ มีอะไรบาง 
 ตอบ   ดินสอ 2B     ยางลบ     ปากกา 
 
19. ระเบียบการเขาหองสอบ O-NET มีอะไรบาง 
 ตอบ 1) ไปผิดสนามสอบ ไมมีสิทธิ์สอบ 
 2) ไมมีเลขที่นั่งสอบ ไมมีสิทธิ์สอบ 
 3) ไปสายเกิน 30 นาที ไมมีสิทธิ์สอบในวิชานั้น 
 4)  ไมมีบัตรแสดงตน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียนที่มีรูปถาย) ไมมีสิทธิ์สอบ   
  5) หามนําเครื่องมืออุปกรณสื่อสารเขาหองสอบ 
 6) ใหนั่งสอบจนหมดเวลา 
 7) อนุญาตใหนาํนาฬิกาเขาหองสอบ (ตองเปนนาฬิกาธรรมดา ท่ีใชดูเวลาเทานั้น)  
  
20. ถานักเรียนไมมีหลักฐานใดๆ เลย จะใหเขาหองสอบหรือไม 
ตอบ  ไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด 
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21. ถาโรงเรียนสอนไมตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  นักเรียนจะสอบ O-NET ไดอยางไร 
ตอบ  สอบไดคะแนนต่ํา 
 
22. ถานักเรียนลืมบัตรประจําตัวประชาชนและผูปกครองกําลังเดินทางไปเอาบัตรประชาชนมาให  
 กรณีนี้  ผูคุมสอบสามารถใหนักเรียนเขาสอบไปกอนไดหรือไม 
ตอบ  ถาไมมีบัตรแสดงตน หามนักเรียนเขาหองสอบโดยเด็ดขาด  ผูคุมสอบตองรอจนกวาจะมีบัตร 
    แสดงตน จึงจะสามารถอนญุาตใหนักเรียนเขาหองสอบได 
 
23. ในกรณีที่นักเรียนไปสายเกิน 30 นาที แลวไมมีสิทธ์ิสอบในรายวิชานั้น ใหสอบในรายวิชาตอไป  
ขอถามวา กรณีนี้ นักเรียนจะมีคะแนนในรายวิชาที่ตนขาดสอบไดอยางไร 
ตอบ  วิชานั้นจะมีขอความวาขาดสอบแทนคะแนนสอบ 
 

24. ถาโรงเรียนมีนักเรียนตาพิการ (ตาบอด) สามารถสงขอมูลมาสอบ O-NET ไดหรือไม 
ตอบ  ได แตตองระบุวา นักเรียนตาพิการ (ตาบอด) เพ่ือท่ี สทศ.จะไดจัดเตรียมขอสอบให 

 

25. โรงเรียนนําคะแนน O-NET ไปใชประโยชนอยางไร 
ตอบ  โรงเรียนนําคะแนน O-NET ไปปรับปรุงการเรียนการสอนสําหรบัปตอๆไป 
 

26. บางโรงเรียนไมใหเด็กนักเรียนที่เรียนออน เขาสอบ O-NET เพื่อที่โรงเรียนจะไดมีคะแนนฉลี่ยสูงข้ึน 
สทศ. จะแกไขปญหานี้อยางไร 
ตอบ สทศ. สอบใหนักเรียนทุกคน ถามีผูขาดสอบ จะสรุปใหตนสังกัดทราบ 
 

27. โรงเรียนที่มีนักเรียนที่เปนออทิสติก สมาธิสั้น เรียนรวมกันนักเรียนปกติ ซึ่งมีผลสัมฤทธ์ิตอ
คาเฉล่ียของโรงเรียน จะทาํอยางไร 
ตอบ  สทศ.จะสรุปผลการสอบโดยแยกกลุมนักเรียน 
 

28. อยากไดเฉลยขอสอบ O-NET ยอนหลัง ไดหรือไม 
ตอบ  ไมได 
 

29. วิธีการดูคะแนนสอบ O-NET ของโรงเรียนดูไดอยางไร 
ตอบ  โรงเรียนดูคะแนนสอบ O-NET โดยใชชื่อผูใช (USERNAME) กับ (PASSWORD) ของโรงเรียน  
  หากไมมี สามารถขอไดท่ีศูนยสอบของทาน หรือ  สทศ. 
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30.  ในกรณีที่โรงเรียนไดรหัสผานแลว แตไมสามารถเขาสูระบบได ควรทําอยางไร 
ตอบ  ติดตอท่ี ศูนยสอบ หรือ สทศ. เพ่ือตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 
 

31. โรงเรียนตองกรอกขอมูลนักเรียนที่จะสอบ O-NET  เขาระบบเอง ใชหรือไม 
ตอบ   ใช โดยโรงเรยีนใสชื่อผูใช (Username) กับ (Password) เขาระบบ O-NET เพ่ือดาวนโหลด

แบบฟอรมขอมูลนักเรียน 
 
32. เม่ือพิมพขอมูลนักเรียนลงในแบบฟอรมของ สทศ. แลว จะตองตั้งชื่อไฟลอยางไร 
ตอบ  ชื่อไฟล  คือ  รหัสโรงเรียน 10 หลัก ตามดวยระดับชั้น เชน ป.6 เปน P6 , ม.3 เปน M3 , ม.6 เปน M6 

 
33. นักเรียนที่ไมมีเลขประชาชน 13 หลัก จะตองทําอยางไร 
ตอบ  ใหใสรหัสโรงเรียน 10 หลัก ตามดวย 001, 002, 003, ....... (ตามลําดับ) 
 
34. ปจจุบันนักเรียนอยูช้ัน ม.6 แตไปตางประเทศ จะกลับมาเรียนซ้ํา ม.6 ในปหนา จะตองทําอยางไร 
ตอบ ใหโรงเรียนสงรายชื่อนักเรยีนที่กําลังจะจบการศึกษาชั้น ม.6 มาที่ สทศ.  
 
35. USERNAME และ PASSWORD ของโรงเรียนหาย จะขอใหมไดหรือไม ขอที่ไหน 
ตอบ  ขอใหมไดท่ี ศูนยสอบ หรือ สทศ. 
 
35. อยากทราบชองทางสําหรับติดตอ สทศ. 
ตอบ  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 

ท่ีอยู 128 อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 36 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศัพท 02-219-2991-5   โทรสาร 02-219-2996    เวบ็ไซต  www.niets.or.th 
 โทรศัพทมือถือ   084-943-3752       084-943-3756  084-943-3768 
               (โทรศัพทมือถือเปดใหบริการเวลา 8.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. เวนวันหยุดราชการ)  
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คําถาม GAT / PAT 
 
 

1. ความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test) คืออะไร 
ตอบ  คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยใหประสบความสําเร็จ แยกได 2 สวน 
   สวนที่ 1 คือ ความสามารถในการอาน เขียน คิดวิเคราะห และแกปญหา    50% 

สวนที่ 2 คือ ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ        50% 
 

2. ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ  (PAT : Professional and Academic Aptitude Test) คืออะไร 
ตอบ  คือ ความรูท่ีเปนพ้ืนฐานกับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้นๆ  ใหประสบความสําเร็จ  

มี 7 ประเภท คือ 
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร 
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร 
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร 
PAT 4 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร 
PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 

  PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร 
  PAT 7 ความถนัดทางภาษาตางประเทศ 

PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส      PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน  
  PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน     PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ 

PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุน  PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี  
 

3. คาสมัครสอบวิชาละเทาไหร 
ตอบ  คาสมัครวิชาละ 200 บาทตอครั้ง 

 
4. การสอบ GAT/PAT พ.ศ.2553 เปนตนไป คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิเขาสอบเปนอยางไร 
ตอบ    จะตองเปนนักเรียนชั้น ม.6 และศึกษาชั้น ม.6 ขึ้นไป ณ วันสอบ 
 
5. พ.ศ.2553  จัดสอบ GAT/PAT ปละก่ีครั้ง 
ตอบ  จัดสอบปละ 3 ครั้ง ไดแก มีนาคม , กรกฎาคม , ตุลาคม 
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6. ชองทางการประกาศผลสอบ มีก่ีชองทาง 
ตอบ  มี 2 ชองทาง ดังนี้  (1) ทางเว็บไซต สทศ. 
     (2) ทางไปรษณีย   
 
7. GAT สวนที่ 2 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 50 % ไมอิงความรูเชิงเนื้อหาจริงหรือ 
ตอบ  จริง 

 
8. ในการสอบ PAT กําหนดหรือไมวา สอบไดก่ี PAT ตอคน 
ตอบ  แลวแตสาขาที่นักเรียนเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยวา ตองการ PAT อะไรบาง 

 
9. ขอสอบ GAT แนวขอสอบเปนอยางไร แลวใครจะเปนผูตรวจคําตอบ 
ตอบ เปนขอสอบอัตนัยท่ีตรวจดวยเครื่อง OMR โดยมีขอสอบใหอาน แลวนักเรียนระบาย 
   คําตอบ โดยแตละขอมีการตอบหลายขอและแตละขออาจมีคะแนนเต็มไมเทากัน 

 
10. คะแนน GAT/PAT เก็บไวไดก่ีป 
ตอบ  2 ป นับจากวันสอบ เลือกคะแนนที่สูงสุดของครั้งที่สอบ 

 
11. สนามสอบ GAT/PAT มีที่ไหนบาง 
ตอบ  สนามสอบมีอยูท่ัวประเทศ ประมาณ 300 แหง  

 
12. วิธีการเลือกสนามสอบ GAT/PAT ทําอยางไร 
ตอบ กรณีที่ 1 ผูสมัครที่ตองการสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี  

     เลือกสนามสอบที่ตองการ 
 
 
 
  กรณีที่  2  ผูสมัครที่ตองการสอบที่สนามสอบในจังหวัดอื่นๆ  (ยกเวน  กรุงเทพฯ  
          สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี) ใหเลือกจังหวัดและอําเภอที่ตองการไปสอบ  
 
 

ชําระเงินคาสมัคร 
เลือกสนามสอบที่ตองการ 

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

(เฉพาะผูที่ยังไมมีช่ือผูใชกับรหัสผาน) 

สมัครสอบและเลอืกจังหวัดและอําเภอทีต่องการไปสอบ 
(ยกเวนกรุงเทพฯ/สมุทรปราการ/นนทบุรี/ปทุมธานี) 

ลงทะเบียนที่ www.niets.or.th 
(เฉพาะผูที่ยังไมมีช่ือผูใชกับรหัสผาน) 

ชําระเงินคาสมัคร 
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13. ผูสมัครรายใหมตองการสมัครสอบ ตองทําอยางไร 
ตอบ ผูสมัครรายใหม  ท่ี ยังไม เคยลงทะเบียน  จะตองลงทะเบียนกอน  เ พ่ือขอชื่อผูใช  

  (Username) และรหัสผาน (Password) สําหรับเขาระบบ GAT/PAT 
 
14. ช่ือผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) สําหรับเขาระบบ  GAT/PAT สําคัญอยางไร 
ตอบ  ชื่อผูใชและรหัสผาน มีความสําคัญมาก เพราะใชในการเขาระบบ GAT/PAT ทุกครั้ง  

เพื่อแกไขขอมูลสวนตัว เชน ที่อยู เบอรโทรศัพท ขอมูลโรงเรียน และดูผลคะแนนสอบ ฯลฯ 

 
15. หากตองการแกไข ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตองทําอยางไร 
 ตอบ   ผูสมัครตองสงเอกสารมาขอแกไขที่ สทศ. ทางไปรษณีย  ประกอบดวย 
     1. ใบคํารอง และหลักฐานการชําระเงิน 
    2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมแจงขอมูลท่ีตองการแกไข และ 
        ใหเบอรโทรศัพทสําหรับติดตอกลับ 
 
16. ครู และผูปกครอง สามารถสมัครสอบ GAT/PAT ไดหรือไม 
ตอบ   ได การสอบ  GAT/PAT ไมจํากัดอายุ แตตองเปนผูท่ีเรียนชั้น ม.6  หรือสูงกวา 
 
17. การสอบแตละครั้ง เสียคาใชจายคอนขางสูง  มีขอแนะนําอยางไร 
ตอบ  นักเรียนสามารถสมัครสอบ 1 ครั้ง ในครั้งที่พรอมที่สุด และเลือกสมัครสอบใน PAT ท่ี 

ตองการจะไดเสียคาสมัครไมมาก สวนนักเรียนที่เสียคาสมัครมาก เปนเพราะนักเรียน
สมัครสอบทุกครั้งทุกวิชา 

 
18. กรณีที่สมัครผิดวิชา และไดชําระเงินแลว สามารถเปลี่ยนวิชา หรือขอเงินคาสมัครคืนไดหรือไม 
ตอบ ไมได 
 
19. ถานักเรียนสมัคร GAT/PAT ซ้ํากันหลายครั้ง จะเปนอยางไร 
ตอบ  สทศ. จะยึดขอมูลจากใบสมัครที่ไดนําไปชําระเงินหลังสุด 
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20. เคยสมัครสอบ GAT/PAT และมีช่ือผูใชกับรหัสผานแลว ถาตองการสมัครใหม สามารถใชช่ือผูใช
กับรหัสผานตัวเดิมไดหรือไม 
ตอบ ใชชื่อผูใชกับรหัสผานตัวเดิม 
 
21. ทําไม GAT สวนที่ 1 ตอบผิดตองหักคะแนน 
 ตอบ  เพราะนักเรียนจะไดไมเดา 
 
22. ทําไม PAT 7 ไมมีวิชาภาษาอังกฤษ 
ตอบ  ภาษาอังกฤษอยูใน GAT สวนที่ 2 
 
23. การเขามหาวิทยาลัยในระบบ Admissions ทุกคณะตองใช GAT หรือไม 
ตอบ ใช 
 
24. ถาบัตรประจําตัวประชาชนหาย ตองใชบัตรอะไรแสดงเปนหลักฐานในวันสอบ 
ตอบ  บัตรนักเรียนที่มีรูปถาย หรือ บัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให (ตองมีรูปถาย) 
 
25. จะมีการแยก PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร โดยแบงออกเปนฟสิกส เคมี ชีววิทยา หรือไม 
ตอบ ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดตัดสินในการประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม  
   2552 แลววา จะมีแต PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร  

 
26. การสอบ GAT, PAT ที่สอบไดหลายครั้งนั้น เวลาจะยื่นคะแนนทําอยางไร  
ตอบ  เลือกคะแนนสูงสุดของการสอบของตนเองไมวาจะสอบครั้งใดก็ตาม 
 
27. GAT สวนที่ 1 คือความสามารถในการอาน เขียน คิดวิเคราะห และแกปญหา 50% ถามวา  
การแกปญหา คือ โจทยคณิตศาสตร หรือโจทยความเขาใจในวิชาภาษาไทย 
ตอบ ความสามารถในการแกปญหาทั่วไป 
 
28. ขอสอบ GAT ที่วา วัดความสามารถภาษาอังกฤษเปนอยางไร 
ตอบ ขอสอบ GAT ดานภาษาอังกฤษ เปนการวัดความสามารถในการฟง พูด อาน เขียน  

(ทักษะทางการสื่อสาร) 
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29. ทําไมการสอบ GAT สวนที่ 2 ภาษาอังกฤษถึง 50% ถาไมเกงภาษาอังกฤษ จะทําอยางไร 
ตอบ การเรียนในมหาวิทยาลัยตองใชภาษาอังกฤษ  ดังนั้น ผูเรียนควรมีความพรอมในดานนี้ 
 
30. ในการสมัครสอบแตละครั้ง สามารถแยกสอบเฉพาะรายวิชาที่พรอมไดหรือไม 
ตอบ  ได 
 
31. แยกครั้งการสอบ PAT 1 หรือ PAT 2 หรือ PAT 3 ไดหรือไม 
ตอบ ได 
 
32. ถาเปล่ียนรัฐบาลใหม  จะยกเลิกการสอบ GAT/PAT หรือไม 
ตอบ  ไม 

 
33. ตองการทราบองคประกอบคะแนนที่ใช GAT/PAT ของกลุมสาขาวิชาตางๆ ดูจากที่ไหน  
ตอบ ดูท่ีเว็บไซต www.cuas.or.th  
 
34. ตองการทราบวิธีการแปลงคะแนน GPAX, O-NET, GAT/PAT ในระบบ Admissions ตองติดตอ
ที่หนวยงานใด 
ตอบ  สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย  โทรศัพท 02-576-5555 หรือ 02-576-5777 

 
35. รับตรงจะตองใชคะแนน GAT/PAT หรือไม 
ตอบ ขึ้นอยูกับแตละมหาวิทยาลัย 

 
36. คณะแพทยศาสตรตองใช GAT/PAT หรือไม 
ตอบ สอบถาม กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย 
 
37. ขอสอบ GAT/PAT แตกตางกันอยางไร 
ตอบ ขอสอบแตกตางกัน เพราะ GAT เปนขอสอบที่ไมอิงเนื้อหา 
   PAT เปนขอสอบที่อิงความรู และศักยภาพในวิชาชีพนั้นๆ 
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38. เนื้อหาการสอบ PAT 1 – PAT 7 เปนการวัดความรูจนถึง ม.6 เลยหรือไม 
ตอบ ใช 
 
39. นักเรียนที่จบ ม.6 ไปหลายปแลว สามารถสอบ GAT / PAT ไดหรือไม 
ตอบ ได  
 
40. ถาเลือกสอบ PAT ไปแลว และตองการเปล่ียนใจเรียนในคณะอื่นๆ จะทําอยางไร  
ตอบ ควรศึกษาขอมูลใหดีกอน และควรเลือกสอบ PAT ตามที่ คณะ/สาขาวิชา ระบุ 
 
41. สัดสวนคะแนน GAT/ PAT, GPAX, O-NET ในพ.ศ.2555 จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม  
ตอบ สอบถาม สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย  
 
42. หลังสอบ GAT/PAT แตละครั้ง สทศ.จะวิเคราะหคาสถิติสูงสุด-ต่ําสุดในแตละรายวิชาหรือไม 
ตอบ ใช 

 
43. ถาไมไดรับใบรายงานผลการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ผานมา ตองทําอยางไร 
ตอบ  ใหนักเรียนใชชื่อผูใช และ รหัสผาน เขาระบบ GAT/PAT เพ่ือเขาไปแกไขที่อยูสวนตัวให 

ถูกตอง เพราะ สทศ.จะจัดสงใบรายงานผลใหแกนักเรียนตามที่อยูท่ีกรอกไวในระบบ 
 
44. กรณีที่สมัครสอบทั้ง 3 ครั้ง ตองจายเงินคาสมัคร GAT/PAT เทาไหร 
ตอบ  200 บาทตอวิชา x จํานวนวิชา = คาสมคัร 

 
45.  ชําระเงินคาสมัครสอบไดที่ไหน 
ตอบ  ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย 

 
46. พยาบาล 4 เหลาทัพ จะตองใช GAT/PAT ดวยหรือไม 
ตอบ  ขึ้นอยูกับสถาบันนั้นๆ 
 
47. ถาสอบ GAT/PAT ไมผาน หรือไดคะแนนต่ําทั้ง 3 ครั้ง จะตองทําอยางไร 
ตอบ หากสอบไดคะแนนต่ํา อาจทําใหเขาคณะ/สาขาที่ตองการไมได 
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48. ถามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ การสอบ Admissions เปล่ียนแปลงไปดวยหรือไม  
ตอบ ไมเปลี่ยน 
 
49. การสอบ GAT/PAT สอบอะไรบาง และแตละวิชามีจํานวนกี่ขอ 
ตอบ  ดูจากเว็บไซต สทศ. ท่ี www.niets.or.th 

 
50. ถาเรียนวิทยาลัยพลศึกษา จะตองสอบ GAT/PAT หรือไม 
ตอบ  แลวแตสถาบันนั้น 

 
51. ถาไมพอใจในคณะที่สอบติดแลว และตองการจะสอบ Admissions ในปถัดไปไดหรือไม  
มีการจํากัดอายุของผูสมัคร Admissions หรือไม 
ตอบ  ดูรายละเอียดจาก www.cuas.or.th 
 
52. ชองทางสมัครสอบ GAT/PAT มีชองทางใด 
ตอบ  มีชองทางเดียว คือ สมัครผานเว็บไซต สทศ. www.niets.or.th   

 
53. ดูขอสอบ GAT/PAT ครั้งที่ผานมา ไดที่ไหน 
ตอบ  เว็บไซต สทศ.  www.niets.or.th   

 
54. ถาสมัครสอบ PAT 7 ภาษาบาลี กรณีที่มีผูสมัครนอย สทศ. จะจัดสอบใหหรือไม 
ตอบ  จัดสอบให แตจํานวนสนามสอบอาจจะลดนอยลง 

 

55. ถาไดเกรดเฉล่ียนอย จะสมัครสอบ GAT/PAT ไดหรือไม 
ตอบ  ได 

 

56. ถาไมสอบ GAT/PAT จะสามารถเขามหาวิทยาลัยไดหรือไม 
ตอบ  ในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระบบ Admissions ตองใชคะแนน GAT/PAT 
 
57. ดูตารางสอบ GAT/PAT ไดที่ไหน 
ตอบ ดูไดท่ี  www.niets.or.th   
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58. หลักฐานที่จะใชในการเขาหองสอบ มีอะไรบาง 
ตอบ บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียนที่มีรูปถาย หรือ บัตรที่ออกโดยหนวยงาน 

ราชการ (มีรปูถาย) 
 

59. O-NET ม.6 กับ GAT แตกตางกันอยางไร 

ตอบ  O-NET ม.6   คือ การสอบวัดความรูในสิ่งที่นักเรียนไดเรียนมาแลว ต้ังแต ม.4 – ม.6 

   GAT  คือ ความถนัดทั่วไป เปนการสอบวัดความสามารถในการอาน เขียน คิด วิเคราะห   
   แกปญหา และการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ การสอบนี้ไมผูกติดกับเนื้อหาในโรงเรียน 
 

60. คะแนน GAT/PAT เก็บไวไดก่ีป 
ตอบ  2 ปนับจากวันสอบ 
 

61. GAT/PAT มีการกําหนดเกณฑสอบผานอยางไร 
ตอบ  ไมมีเกณฑผาน 

 

62. เลือกสมัครสอบ PAT ไดก่ี PAT มีการจํากัดหรือไม 
ตอบ  ไมจํากัด 
 

63. การเก็บคะแนน GAT/PAT จะเก็บเปนรายวิชา หรือ เก็บเปนคะแนนเฉลี่ย 
ตอบ  เก็บเปนรายวิชา 
 
64. ถาเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต ทําใหเขาสอบไมทัน จะจัดสอบ GAT / PAT รอบพิเศษใหหรือไม 
ตอบ  ไม 
 
65. เขาหองสอบสายเกินกวาก่ีนาที จึงไมอนุญาตใหเขาหองสอบ 
ตอบ  30 นาที 
 

66. เลือกสนามสอบ GAT/PAT ไดหรือไม 
ตอบ  ได ตามกําหนดการและตามเงื่อนไขที่ สทศ.ระบุ 
 

67. ขอสอบ GAT มีก่ีวิชา และขอสอบยากหรือไม 
ตอบ  GAT มี 1 วิชา เปนขอสอบที่ไมยาก แตมีความซับซอน 
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68. ในการเตรียมตัวสอบ GAT/PAT จาํเปนตองไปเรียนกวดวิชา หรือไม 
ตอบ  ไมจําเปน 
 

69. คะแนนสอบ GAT/PAT ของนักเรียนสายวิทย, สายศิลป, อาชีวศึกษา ใชขอสอบเดียวกันหรือไม 
ตอบ  ใชขอสอบเดยีวกัน 

 

70. ถานักเรียนถนัดภาษาญี่ปุนและฝรั่งเศส นักเรียนจะสามารถสอบ PAT 7 โดยเลือกสอบทั้ง 2 ภาษา
ไดหรือไม 
ตอบ  ภาษาตางประเทศ จัดสอบในวันเวลาเดียวกัน ดังนั้น หากนักเรียนตองการสอบ 2 ภาษา  

  ควรสมัคร โดยแยกครั้งที่ตองการ เชน ครั้งที่ 1 สอบภาษาญี่ปุน ครัง้ที่ 2 สอบภาษา   
      ฝรั่งเศส  เปนตน 

 

71. การสอบ O-NET  GAT/PAT สอบพรอมกันหรือไม 
ตอบ  ไมพรอมกัน  
 

72. การสอบ PAT สถาปตยกรรมศาสตร จะมีการสอบปฏิบัติหรือไม เชน การวาดลายเสน ฯลฯ  
ตอบ  ไมมีสอบภาคปฏิบัติ 

 
73. ทําไมจึงตองเปล่ียนมาใชคะแนน GAT/PAT ในระบบ Admissions พ.ศ.2553 
ตอบ  เพ่ือวัดความถนัดตอวิชาชีพ และวัดความสามารถในการอาน เขียน คิด วิเคราะห  
   แกปญหา และภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีความสําคัญและจําเปน 
 

74. ใครคือผูออกขอสอบ 
ตอบ  อาจารยผูเชี่ยวชาญในคณะที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย 
 

75. สมัครสอบ GAT/PAT (ชําระเงินแลว)  ถาตองการสมัครเพิ่ม ตองจายคาสมัครอยางไร 
ตอบ  จายเงินเฉพาะรายวิชาที่ตองการเพิ่ม  ผานธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย 

 

76. ถานักเรียนสมัคร GAT/PAT ซ้ํากันหลายครั้ง จะเปนอยางไร 
ตอบ สทศ. จะยึดขอมูลจากใบสมัครที่ไดนําไปชําระเงินหลังสุด 
 

77. พิมพบัตรประจําตัวผูเขาหองสอบ GAT/PAT ไดที่ไหน 
ตอบ  เว็บไซต สทศ. www.niets.or.th เขาระบบ GAT/PAT ตามกําหนดการที่ประกาศ 
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78. ในวันสอบ ผูเขาสอบจําเปนจะตองพิมพบัตรประจําตัวผูเขาสอบ หรือไม 
ตอบ  ไมจําเปนตองพิมพบัตรประจําตัวผูเขาสอบ  เพราะใชเพียงบัตรประจําตัวประชาชน หรือ  

บัตรนักเรียนที่มีรูปถาย เปนหลักฐานแสดงในวันสอบเทานั้น 
 

79. ถาในวันสอบ นักเรียนขาดสอบเนื่องจากไมสบาย สามารถสมัครสอบใหมในรอบตอไปไดหรือไม 
ตอบ  ได 
 
 

80. ถาสอบ GAT ไดคะแนนสูง แตสอบ PAT ไดคะแนนนอย จะมีผลตอคะแนนรวมหรือไม 
ตอบ   มี 

 
81. การสอบ GAT/PAT หลายครั้ง เม่ือยื่นคะแนน นักเรียนสามารถนําคะแนนของ  GAT/PAT 
 คนละครั้งยื่นไดหรือไม เชน เลือกผลสอบ GAT ครั้งที่ 1 กับ PAT ครั้งที่ 3 ไดหรือไม 
ตอบ  กรอกคะแนนสูงสุดของการสอบของตนเองลงในใบสมัครเขามหาวิทยาลัย 
 
82. ทําไมตองสอบ GAT 
ตอบ  การเรียนในมหาวิทยาลัย ตองการผูท่ีมี  … 
    (1 ) ความสามารถในการอาน เขียน คิด วิเคราะห และแกปญหา   
   (2) ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ   
    ซึ่งรวมเรียกวา GAT 
 

83. ถาลืมเลขที่นั่งสอบ หรือ เลขที่สมัคร จะสอบถามไดที่ไหน 
ตอบ สอบถามที่ สทศ. 02-219-2991-5 
 

84. ผูปกครอง สามารถขอเฉลยขอสอบ GAT / PAT ไดหรือไม 
ตอบ ไมได  (ใหเฉพาะโรงเรียนเทานั้น) 
 

85. โรงเรียนสามารถขอเฉลยขอสอบ GAT/PAT ผานทางไปรษณียไดหรือไม 
ตอบ  ไมได เพราะ สทศ.ใหโรงเรียนดาวนโหลดเฉลยไดเองผานทาง www.niets.or.th 
 
86. ถาโรงเรียนตองการดาวนโหลดเฉลยขอสอบ GAT / PAT ตองทําอยางไร 
ตอบ  โรงเรียนสามารถเขาไปดาวนโหลดเฉลยขอสอบ โดยใสชื่อผูใช (Username) และ 

รหัสผาน (Password) ของโรงเรียนในการเขาระบบ 
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87. ทําไมขอสอบวิชา PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรม จึงไมแยกเปนศิลปะ , ดนตรี , นาฏศิลป 
ตอบ  อยูระหวางการพิจารณา 
 
88. ถาคะแนนที่ประกาศหนาเว็บไซต สทศ.ไมตรงกับใบรายงานผลที่สงมาใหทางไปรษณีย จะใหเช่ือ
ผลคะแนนสอบอันไหน 
ตอบ เชื่อใบรายงานผลและการรายงานผลคะแนนที่ประกาศลาสุด 
 
89. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร ของการสอบในปพ.ศ.2553 จะเปนการตอบแบบ 4 ตัวเลือก 
หรือ อัตนัย เนื่องจาก สทศ.บอกวา ขอสอบมีมาตรฐานเดียวกัน แลวทําไมการสอบของเดือนมีนาคม
และกรกฎาคม 2552 คําตอบเปนแบบ 4 ตัวเลือก แตการสอบ PAT 1 ของเดือนตุลาคม 2552 กลับให
ตอบแบบอัตนัย 
ตอบ  ยังคงเปนขอสอบปรนัยท่ีใหคิดคาคะแนน แลวระบายคําตอบลงไปในกระดาษคําตอบ 
 
90. ทําไม สทศ.เปล่ียนแปลงรูปแบบขอสอบบอย นกัเรียนเริ่มจะเขาใจรูปแบบก็มีการเปล่ียนแปลงอีก 
ตอบ  การเปลี่ยนรูปแบบเพื่อใหสามารถวัดความรูความสามารถของนักเรียนไดตรงและแมนยํา 

มากขึ้น การใชขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก นักเรียนมีโอกาสเดาถูก 1 ใน 4 ทําใหไมสามารถ
วัดความรูไดจริง 

 
91. ทําไม สทศ.ไมจัดใหทุกโรงเรียนเปนสนามสอบ เพื่อที่วานักเรียนจะไดไมตองเดินทางลําบาก 
ตอบ  เพราะไมใชการสอบ O-NET 
 
92. สทศ.จะนําขอสอบ GAT/PAT รอบพิเศษขึ้นเว็บไซตหรือไม 
ตอบ  ไม 
 
93. หลังจากประกาศผลสอบ GAT/PAT แลว สทศ.จะเปดใหยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบหรือไม 
ตอบ  ใช ผูท่ีประสงคจะยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบของตนเอง สามารถยื่นคํารองดวยตนเอง 

ท่ี สทศ. (ณ อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 36) ตามกําหนดการที่แจงไว 
 
94. เสียคาธรรมเนียมในการขอดูกระดาษคําตอบวิชาละเทาไหร 
ตอบ  เสียคาธรรมเนียมวิชาละ 20 บาทตอคน 
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95. กรณีที่อยูตางจังหวัด สามารถใหผูปกครองไปยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบแทนไดหรือไม 
ตอบ ได ตองมีหลักฐานดังนี้  

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเขาสอบ 
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูท่ีมายื่นคํารองแทน 
(3) ชําระเงิน 20 บาทตอคนตอวิชา 

 
96. ระเบียบการสอบ GAT/PAT มีอะไรบาง 
ตอบ  1) ไปผิดสนามสอบ ไมมีสิทธิ์สอบ 

  2) ไมมีเลขที่นั่งสอบ ไมมีสิทธิ์สอบ 
  3) ไปสายเกิน 30 นาที ไมมีสิทธิ์สอบในวิชานั้น 
  4)  ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียนที่มีรูปถาย ไมมีสิทธิ์สอบ 
   5) หามนําเครื่องมืออุปกรณสื่อสารเขาหองสอบ 
  6) ใหนั่งสอบจนหมดเวลา 
  7) อนุญาตใหนํานาฬิกาเขาหองสอบ (ตองเปนนาฬิกาธรรมดา ท่ีใชดูเวลาเทานั้น)  
 

97. ถาทราบสนามสอบแลว แตพิมพบัตรประจําตัวผูเขาหองสอบ GAT/PAT ไมได ตองทําอยางไร 
ตอบ ไมจําเปนตองพิมพบัตรประจําตัวผูเขาหองสอบ  แตนักเรียนจะตองมีบัตรประจําตัว 

ประชาชน หรือ บัตรนักเรียน หรือ บัตรที่หนวยงานราชการออกใหและมีรูปถาย  
เพ่ือแสดงเปนหลักฐานในวันสอบ 

 
98. ในกระดาษคําตอบ GAT/PAT จะมีขอมูลนักเรียน เชน ช่ือ นามสกุล เลขที่นั่งสอบ รหัสวิชา  
อยูดานบนของกระดาษคําตอบใชหรือไม 
ตอบ ใช 
 
99. กรณีที่ไมมีดินสอ 2B  ผูเขาสอบสามารถใชปากกาฝนคําตอบลงในกระดาษคําตอบไดหรือไม 
ตอบ  ไมได 
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100. ตองการขอใบรายงานผลการทดสอบ GAT/PAT ฉบับทางการ (ลงนามโดยผูอํานวยการ สทศ.) 
ตองทําอยางไร 
ตอบ นักเรียนยื่นคํารองได 2 วิธี ดังนี้ 
   วิธีที่ 1 ยื่นคํารองดวยตนเองที่ สทศ. (ณ อาคารพญาไทพลาซา ช้ัน 36) 

1.1 เขียนใบคํารอง แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
1.2 เสียคาธรรมเนียม 30 บาท / คน / แผน 

 
   วิธีที่ 2 ยื่นคํารองทางไปรษณีย 

2.1 เขยีนใบคํารอง แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2.2  สงตั๋วแลกเงินไปรษณียราคา 30 บาท / คน / แผน 
2.3 ซองเปลาขนาด A4 ติดแสตมป จาหนาซองถึงตนเอง 

 
 
 

คําถาม Admissions 
 

1. พ.ศ.2553 - 2554 องคประกอบคะแนน Admissions เปนอยางไร 
ตอบ   (1) GPAX (ม.4 – ม.6)      20 % 
  (2) O-NET (8 กลุมสาระฯ)     30  % 
  (3) GAT    10-50  % 
  (4) PAT      0-40 % 
         รวม   100   % 
 
2. GPAX หมายถึงอะไร 
ตอบ    GPAX เปนคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมที่รวบรวมจากการเรียนทุกรายวิชาและทุกชั้นป จึงเปนคะแนน
ท่ีสะทอนผลการเรียนจริงของนักเรียนและเปนหลักประกันวาผูสมัครระบบ Admissions ไดผานการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยางครบถวนสมบูรณแลว 

GPAX จะปรากฏอยูในใบ ปพ. และใบ รบ.ของผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้น 
GPAX  คือ คาสะสมเฉลี่ยท้ัง 8 กลุมสาระฯ 6 ภาคเรียน 
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3. หนวยงานใดเปนผูประมวลผลคะแนนในระบบ Admissions 
ตอบ  สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย   
 

4. ถาเรียนจบมหาวิทยาลัยแลว และไมมีคะแนน O-NET สามารถสมัครคัดเลือกในระบบ Admissions  
ไดหรือไม 
ตอบ  อาจจะสมัครได แตอาจจะไมผานการคัดเลือก 
 

5. ตองการดูขอมูล Admissions ตองเขาเว็บไซตใด 
ตอบ ดูขอมูลท่ี www.cuas.or.th 
 

6. ในระบบ Admissions ใชคะแนน O-NET 5 กลุมสาระฯ หรือ 8 กลุมสาระฯ 
ตอบ  8 กลุมสาระฯ 
 

7. กรณีที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยในระบบรับตรงแลวไมชอบ  ปตอไปจะ Admissions ใหมไดหรือไม 
ตอบ  ได โดยใชคะแนน O-NET และ GPAX เดิม ในการสมัคร Admissions 
 

8. ระบบ Admission ตองใช GPAX ก่ีเทอม  
ตอบ   ใช GPAX ท้ังหมด 6 เทอม 
 

9. ถานักเรียนสอบตรงไดแลว จําเปนจะตอง Admissions อีกหรือไม 
ตอบ  ไมจําเปน  
 

10. ถานักเรียนสอบตรงไดแลว และตองการ Admissions จะถูกตัดสิทธ์ิจากการสอบตรงหรือไม 
ตอบ  นักเรียนตองยืนยันสิทธิ์ของการสอบตรง ถาไมยืนยันภายในกําหนดจะถูกตัดสิทธิ์  
 

11. ในระบบรับตรง ใชคะแนน GAT/PAT หรือไม 
ตอบ  ขึ้นอยูกับแตละสถาบัน 
 

12. การรับตรงของแตละมหาวิทยาลัย ใชเกณฑอะไรบาง 
ตอบ  ขึ้นอยูกับแตละมหาวิทยาลัย   
 

13.  ในระบบรับกลาง (Admissions) นักเรียนสามารถเลือกคณะไดก่ีอันดับ 
ตอบ  เลือกไดไมเกิน 4 อันดับ ขึ้นอยูกับความตองการของนักเรียน 
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14. ระบบโควตา/รับตรง กับ Admission แตกตางกันอยางไร 
ตอบ  ผูท่ีจะสมัครโควตา/รับตรงของมหาวิทยาลัยแตละแหง นักเรียนมีหนาที่จะตองตรวจสอบ 
คุณสมบัติของตนเองวา มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จึงจะสามารถสมัครได สรุปวา 
ระบบโควตา/รับตรงในกรณีนี้ จะมีนักเรียนบางสวนเทานั้นที่สมัครได เชน เปนผูท่ีมีความสามารถ 
ดานนักกีฬา หรือ เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย เปนตน 
  สวนระบบ Admissions กลาง นักเรียนหรือนักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์ท่ีจะสมัครได ไมวาจะเปน  
นักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเทา , นักศึกษาที่ตองการเปลี่ยนคณะ เปนตน  
 

15. ถาเรียนมหาวิทยาลัยแลว และตองการ Admissions ใหม จะตองสอบ GAT / PAT หรือไม 
ตอบ  ตองสอบ เพราะการคัดเลือกในระบบ Admissions ทุกคนที่จะเขามหาวิทยาลัยจะตองมีคะแนน 
GAT และ PAT 
 

16. การคัดเลือกในระบบรับกลาง (Admissions) จะออกเมื่อไหร 
ตอบ  ประมาณปลายเดือนเมษายน 
 

17. การสอบเขาแพทย มีหลักเกณฑอยางไร และทําไมจึงไมมีอยูในระบบ Admissions 
ตอบ  สอบถาม กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย 
 

18. นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย ตองการเลือกคณะใหม สามารถสมัครในระบบ Admissions 
ไดหรือไม  
ตอบ   ได แตตองมีคะแนน O-NET  GPAX  GAT/PAT 
 

19. ดูองคประกอบและคารอยละของคณะ/สาขาวิชา ในระบบ Admissions ไดที่เว็บไซตอะไร 
ตอบ  wwww.cuas.or.th  
 

20. ตองการทราบชองทางการติดตอ สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย 
ตอบ ท่ีอยู อาคารสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3 
 เลขที่ 328  ถนนศรีอยุธยา  แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 
 โทรศัพท 02-354-5451-2 , 02-610-5432-4   โทรสาร  02-354-5598 , 02-354-5624 
 Call Center 02-576-5555  หรือ  02-576-5777 
 


