
 

สทศ.เปดใหย่ืนคํารองขอดูกระดาษคําตอบ O-NET , GAT/PAT  
ตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2553 

 

  ตามที่   สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน) จะประกาศผล 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน หรือ O-NET ปการศึกษา 2552 และการสอบ  
GAT/PAT ครั้งที่ 1/2553 (สอบเดือนมีนาคม)  ปลายเดือนมีนาคม 2553 นั้น 
 

  สทศ.ขอแจงวา ผูที่ตองการยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบ O-NET และ GAT/PAT 
สามารถยื่นคํารองดวยตนเองที่ สทศ. ชั้น 36  ต้ังแตวันที่ 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2553 
เวลา  8.30 – 16.30 น .  เสียคาธรรมเนียมวิชาละ  20 บาท    ทั้งนี้  สทศ .จะใหบริการ 
ดูกระดาษคําตอบในวันศุกรที่ 9 เมษายน 2553  (ใหบริการตามลําดับการยื่นคํารอง) 
 

การยื่นคํารองดวยตนเองที่ สทศ.    
 

กรอกแบบคํารอง (ดาวนโหลดมาจากเว็บไซต สทศ.) และกรอกขอมูลใหถูกตอง  
เชน เลขท่ีนั่งสอบ เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ สกลุ ฯลฯ ใหสมบูรณ และนํามา 
ยื่นพรอมกับ     (1) สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน 
 

   (2) คาธรรมเนียมวิชาละ 20 บาทตอคนตอวิชา 
หมายเหตุ : สทศ. จะนัดวันและเวลาการมาดูกระดาษคําตอบ ตามลําดับการยื่นคํารอง 
 

 

 
  ขอปฏิบัติสําหรับผูที่จะดูกระดาษคําตอบ 

1. มาตามวัน-เวลาที่นัด และรับบัตรคิวเพื่อดูกระดาษคําตอบ 

2. การดูกระดาษคําตอบ ดูไดเพียง 1 คนเทานั้น 

3. นําบัตรประชาชน พรอมใบเสร็จรับเงิน มาแสดงเปนหลักฐาน 

4. กรณีที่ใหผูอ่ืนมาดูกระดาษคําตอบแทน ตองมีใบมอบอํานาจ , ใบเสร็จรับเงิน ,
บัตรประชาชนของผูเขาสอบ, บัตรประชาชนของผูมาดูแทน มาเปนหลักฐาน 

 

 

 



 

เอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันที่นัดดูกระดาษคําตอบ 

1. ใบเสร็จรับเงิน  
2. บัตรประจําตัวประชาชน 

3. กรณีที่ใหผูอ่ืนมาดูกระดาษคําตอบแทน ตองนําหลักฐานมาแสดง ดังนี้ 
3.1 ใบมอบอํานาจ 
3.2 ใบเสร็จรับเงิน  
3.3 บัตรประชาชนผูเขาสอบ 

3.4 บัตรประชาชนผูที่มาดูกระดาษคําตอบแทน 

 

 

คําแนะนํา 
1. ควรมาใหตรงตามวันและเวลาที่นัดหมาย 
2. ระหวางการดูกระดาษคําตอบ หามนําดินสอ ปากกา ยางลบ เขาไป 

3. ผูที่ไมไดมาดูกระดาษคําตอบตามวัน – เวลาที่นัดหมาย ถือวาสละสิทธิ ์
    
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

 



          
                       วันที่.....................................พ.ศ. 2553 

  แบบคํารองขอดูกระดาษคําตอบ  O-NET  ชวงชั้นที่  4  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6  ปการศึกษา  2552 
 

เรียน ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน) 
 

ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว.......................................................นามสกุล................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน (13  หลัก)  
เลขที่นั่งสอบ  O-NET  ปการศึกษา  2552  คือ 
โรงเรียน.............................................สนามสอบโรงเรียน................................................จังหวัด.............................................. 
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก.............................หมูที่....................หมูบาน........................................ซอย........................................... 
ถนน....................................................ตําบล/แขวง...............................................................อําเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย 
โทรศัพทบาน.......................................โทรศัพทมือถือ............................................อีเมล.......................................................... 
มีความประสงคขอดูกระดาษคําตอบ  O-NET  ปการศึกษา  2552  ในรายวิชา  (ทําเครื่องหมาย    ในชอง        ที่ตองการ) 
 

วิชา 
 01  ภาษาไทย 
 02  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 03  ภาษาอังกฤษ 
 04  คณิตศาสตร 
 05  วิทยาศาสตร 

 06  สุขศึกษาและพละศึกษา  ศิลปะ   
      การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

ทั้งหมด.........วิชา  เปนเงิน……………………บาท  
ตัวอักษร(..................................................บาทถวน) 

 

**หากทานไมมาตามวันเวลาที่นัดหมาย  ถือวาสละสิทธิ์  และสทศ. จะไมคนืเงินคาธรรมเนียมในการขอดูกระดาษคําตอบไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น** 
 
 

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

 

คํารับรองของผูขอดูกระดาษคําตอบ  O-NET 
ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว..............................................................นามสกุล................................................................................ 
ไดตรวจดูกระดาษคําตอบ  O-NET  ครบทุกวิชาตามที่ยื่นคํารองแลว  และรับรองวาผลการตรวจสอบถูกตองสมบูรณทุกประการ 
 

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

 
 

(ชองนี้สําหรับเจาหนาที่) 
ลําดับที่...........วันที่..................... 

เสียคาธรรมเนียมในการขอดูกระดาษคําตอบรายวิชาละ 20 บาทตอคน 

O-NET 



          
                        วันที่.....................................พ.ศ. 2553 
  แบบคํารองขอดูกระดาษคําตอบ  GAT/PAT  คร้ังที่  1/2553  (สอบเดือนมีนาคม  2553)   
 

เรียน ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน) 
 

ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล.................................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน (13  หลัก)  
เลขที่นั่งสอบ  GAT/PAT  ครั้งที่  1/2553   คือ 
โรงเรียน.............................................สนามสอบโรงเรียน................................................จังหวัด.............................................. 
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก.............................หมูที่...................หมูบาน......................................ซอย.............................................. 
ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..............................................................อําเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย 
โทรศัพทบาน..........................................โทรศัพทมือถือ............................................อีเมล....................................................... 
มีความประสงคขอดูกระดาษคําตอบ  GAT/PAT  ครั้งที่  1/2553  ในรายวิชา  (ทําเครื่องหมาย    ในชอง        ที่ตองการ) 
 

วิชา 
สอบวันที่  6 – 9  มีนาคม  2553 

GAT  ความถนัดทั่วไป PAT  7  ความถนัดทางภาษา 
PAT  1  ความถนัดทางคณิตศาสตร  PAT  7.1  ภาษาฝรั่งเศส 
PAT  2  ความถนัดทางวิทยาศาสตร  PAT  7.2  ภาษาเยอรมัน 
PAT  3  ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร  PAT  7.3  ภาษาญี่ปุน 
PAT  4  ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร  PAT  7.4  ภาษาจีน 
PAT  5  ความถนัดทางวิชาชีพครู  PAT  7.5  ภาษาอาหรับ 
PAT  6  ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร  PAT  7.6  ภาษาบาลี 

ทั้งหมด................วิชา  เปนเงิน…………………บาท  ตัวอักษร(......................................................................บาทถวน) 
 

**หากทานไมมาตามวันเวลาที่นัดหมาย  ถือวาสละสิทธิ์  และสทศ. จะไมคนืเงินคาธรรมเนียมในการขอดูกระดาษคําตอบไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น** 
 

 

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

 
 

คํารับรองของผูขอดูกระดาษคําตอบ  GAT/PAT 
ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว......................................................นามสกุล................................................................................... 
ไดตรวจดูกระดาษคําตอบ  GAT/PAT  ครบทุกวิชาตามที่ยื่นคํารองแลว  และรับรองวาผลการตรวจสอบถูกตองสมบูรณทุกประการ 
 

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

 

(ชองนี้สําหรับเจาหนาที่) 
ลําดับที่...........วันที่..................... 

เสียคาธรรมเนียมในการขอดูกระดาษคําตอบวชิาละ  20  บาทตอคน 

GAT / PAT 


