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สทศ.แจง กําหนดการรับสมัคร การเลือกสนามสอบ  

และตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 3 (สอบเดือนตุลาคม 2552) 

  

สถาบันทดสอบทางการศกึษาแหงชาต ิ(องคการมหาชน) จะเปดรับสมัครสอบ GAT / PAT 
ครั้งที่ 3 สอบเดือนตุลาคม 2552  สําหรบันักเรียนชัน้ ม.5 ขึ้นไป และผูท่ีตองการสมัครเพิ่มรายวิชา และ
เปดใหเลือกสนามสอบทีต่องการ  ตั้งแตวันที่ 20 กรกฎาคม ถงึ 10 สิงหาคม 2552  โดย สทศ.ขอแจง
กําหนดการรับสมัคร / การเลือกสนามสอบ / ตารางสอบ ดังนี้ 

 
คําแนะนําสําหรับผูสมัคร GAT/PAT ครั้งที่ 3 (สอบเดือนตุลาคม 2552) 
 

1. ผูสมัครทุกคนตองเขาระบบ GAT/PAT 

1.1 กลุมท่ี 1 ผูสมัครเกา ท่ีเคยสมัครและชําระเงินแลว และไมตองการสมัครเพิ่ม 
  เขาระบบ GAT/PAT โดยช่ือผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) 
 

1.2 กลุมท่ี 2 ผูสมัครเกา ท่ีเคยสมัครและชําระเงินแลว และตองการสมัครเพิ่ม 
เขาระบบ GAT/PAT ใสช่ือผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) เพื่อเลือกสนามสอบ  
กรณีที่ตองการเพิ่มวิชาสอบ สามารถสมัครเพิ่มวิชา / ส่ังพิมพใบชําระเงิน / ชําระเงิน 
ที่ธนาคาร หลังจากนั้น ตองเขาระบบ GAT/PAT อีกครั้ง เพื่อเลือกสนามสอบ 

1.3 กลุมท่ี 3 กรณีผูสมัครใหม (ยังไมเคยสมัคร) 
  ผูสมัครใหม ตองลงทะเบียนทาง www.niets.or.th กอน เพื่อขอชื่อผูใช (Username)   
    และรหัสผาน (Password)   หลังจากนัน้ เขาระบบ GAT/PAT เพื่อสมัครสอบ / พิมพใบชําระ
เงิน / ชําระเงนิทางธนาคาร / เลือกสนามสอบที่ตองการ       
 

2. ผูสมัครจะตองตรวจสอบขอมูลสวนตัวใหถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ เพื่อประโยชนของผูสมคัร    
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กําหนดการรบัสมัคร 
 

รายละเอียด วัน/เดือน/ป หมายเหตุ 
ผูสมัครกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 
(1) สมัครเพิ่มวชิา  
(2) ชําระคาสมัคร 
(3) เลือกสนามสอบ   

 
 
 
 
 
 

20 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2552 
20 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2552 
20 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 255 

- สมัครทาง www.niets.or.th  
- ชําระเงินผานธนาคาร 
- เลือกสนามสอบตามกําหนดการ 
ท่ีแจงไว หนา 3 

ผูสมัครกลุมที่ 3 
(1) ลงทะเบียน / สมัครสอบ  
(2) ชําระคาสมัคร  
(3) เลือกสนามสอบ   

 
1 – 10 สิงหาคม 2552 
1 – 14 สิงหาคม 2552 
1 – 15 สิงหาคม 2552 

- สมัครทาง www.niets.or.th  
- ชําระเงินผานธนาคาร 
- เลือกสนามสอบตามกําหนดการ 
ท่ีแจงไว หนา 3 

ตรวจสอบและแกไขขอมูลสวนตัว 20 กรกฎาคม - 31  สิงหาคม  2552 www.niets.or.th 
ยื่นคํารองขอแกไข ช่ือ / นามสกุล /  
เลขประจําตัวประชาชน  

20 กรกฎาคม - 31  สิงหาคม  2552 สงเอกสารขอแกไข 
ทางไปรษณีย มาที่ สทศ. 

ประกาศสถานที่สอบ เลขที่นั่งสอบ และ
พิมพบัตรประจําตัวผูสอบ  

5 กันยายน 2552 เปนตนไป www.niets.or.th 

วันสอบ GAT / PAT 8 - 11 ตุลาคม 2552 ณ สนามสอบทั่วประเทศ 
ประกาศผลการสอบ 10 พฤศจิกายน 2552 www.niets.or.th  

และสงผลสอบทางไปรษณีย 
 

**หมายเหตุ : วิธีการชําระเงินผานตู ATM  และ INTERNET BANKING  

   ธนาคารกรุงไทย (รายละเอียดคลิ๊กที่นี)่   

    ธนาคารไทยพาณิชย  (รายละเอียดคลิ๊กที่นี่)                                                               
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กําหนดการเปดใหเลือกสนามสอบ 

 
 การเลือกสนามสอบ GAT/PAT สถาบันฯ จะแบงสนามสอบออกเปน 6 พืน้ที่ โดยเปดใหผูสมัครทําการเลือกสนามสอบ พื้นที่ละ 2 วัน ประกอบดวย 

วันที่เปดใหเลือกสนามสอบ 
ลําดับ พื้นที่ รายชื่อจังหวัด 

ผูสมัคร กลุมที่ 1 และ กลุมที่ 2 ผูสมัคร กลุมที่ 3 
1 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี 20 – 21 กรกฎาคม 2552 

2 ภาคกลาง พระนครศรีอยธุยา,อางทอง,ลพบุรี,สิงหบุรี,ชัยนาท,นครนายก,สระบุรี,
นครสวรรค,อุทัยธานี,กําแพงเพชร,สุโขทัย,พิษณุโลก,พิจิตร,เพชรบูรณ,
สุพรรณบุรี,นครปฐม,สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม 

22 – 23 กรกฎาคม 2552 

3 ภาคตะวันออก และ  
ภาคตะวันตก 

ชลบุรี,ระยอง,จนัทบุรี,ตราด,ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี,สระแกว,ตาก,ราชบุรี,
กาญจนบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ 

24 – 27 กรกฎาคม 2552 

4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

นครราชสีมา,บุรีรัมย,สรุินทร,ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี,ยโสธร,ชัยภูมิ,
อํานาจเจริญ,หนองบัวลําภู,ขอนแกน,อุดรธานี,เลย,หนองคาย,มหาสารคาม,  
รอยเอ็ด,กาฬสนิธุ,สกลนคร,นครพนม, มุกดาหาร 

26 – 28 กรกฎาคม 2552 

    5 ภาคใต นครศรีธรรมราช,กระบี่,พังงา,ภูเก็ต,สุราษฎรธานี,ระนอง,ชุมพร,สงขลา,สตูล, 
ตรัง,พัทลุง,ปตตานี,ยะลา,นราธิวาส 

28 – 29 กรกฎาคม 2552 

   6 ภาคเหนือ เชียงใหม,ลําพูน,ลําปาง,อุตรดิตถ,แพร,นาน,พะเยา,เชียงราย, แมฮองสอน 30 – 31 กรกฎาคม 2552 

1 - 15 สิงหาคม 2552 
 

หมายเหต ุ:  (1) ผูสมัครจะตองเลือกสนามสอบตามกําหนดการที่ประกาศขางตน 
  (2) ผูสมัครกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ที่ไมไดเลือกสนามสอบตามวันที่กําหนด ขอใหเขามาเลือกสนามสอบ ในวันที่ 1 -15 สิงหาคม 2552 
   (3) หลังจากวันที่ 15 สิงหาคม 2552 ผูสมัครทีไ่มเขาระบบมาเลือกสนามสอบ สทศ.จะจัดสนามสอบใหตามความเหมาะสม 
  (4) สทศ.อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขั้นตอนตางๆ ดังนั้น ขอใหผูสมัครติดตามรายละเอียดที่เวบ็ไซต www.niets.or.th หรือ Call Center 02-975-5599                      (มีตอ หนา 3) 
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ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 3 (สอบเดือนตุลาคม 2552)  
 

วันพฤหัสบดีท่ี 8 ตุลาคม 2552 
                เวลา         รหัสและชื่อวิชา 
   8.30 - 11.30 น.     74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร
  13.00 - 16.00 น.     75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 
                            

วันศุกรท่ี 9 ตุลาคม 2552  
               เวลา         รหัสและชื่อวิชา 
   8.30 - 11.30 น.     76 PAT 6  ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร
  13.00 - 16.00 น.    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   
 

  วันเสารท่ี 10 ตุลาคม 2552 
               เวลา         รหัสและชื่อวิชา 
     8.30 - 11.30 น.     85 GAT ความถนัดทั่วไป  
  13.00 - 16.00 น.    71 PAT 1 ความถนัดทางคณติศาสตร 
 

วันอาทิตยท่ี 11 ตุลาคม 2552 
               เวลา         รหัสและชื่อวิชา 
    8.30 - 11.30 น.     72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร  
   13.00 - 16.00 น.    73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร  
 

ประกาศผลสอบ  10 พฤศจิกายน 2552 
 

 

 


