
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพิมพ์ใบรายงานผลสอบ  
GAT/PAT หรือ O-NET  
โดยใช้โปรแกรม E-SCORE 

พิมพ์ใบคะแนนผลสอบ GAT/PAT 
หรือ O-NET ผ่านเวบ็ไซต ์

ขั1นตอน 1. ไปที6เวบ็ไซต์ สทศ. เลือก เข้าระบบ  
E-SCORE 

ขั1นตอน 2. คลกิเลือกลิงค ์พิมพ์ใบผลสอบ 
ขั1นตอน 3. กรอก ชื6อผู้ใช้ (ของ GAT/PAT หรือของ 

O-NET) รหัสผ่าน เลขประจาํตวั
ประชาชน 

ขั1นตอน 4. คลกิ เข้าระบบ 
ขั1นตอน 5. ต้องการพิมพ์ผลสอบ GAT/PAT คลกิ 

ปุ่ม GAT/PAT  
ขั1นตอน 6. เลือกปี พ.ศ. ที6สอบ 
ขั1นตอน 7. เลือกครั1งที6สอบ 
ขั1นตอน 8. ระบุจาํนวนฉบับ ที6ต้องการ 
ขั1นตอน 9. กด เรียกดตูัวอย่าง 
ขั1นตอน 10. ต้องการใบรายงาน กด เพิ6มรายการ 
ขั1นตอน 11. ถ้าไม่ต้องการผลสอบ O-NET กรณุาข้าม

ไปทาํขั1นตอนที6 17 
ขั1นตอน 12. ต้องการพิมพ์ผลสอบ O-NET กดปุ่ ม 

O-NET 
ขั1นตอน 13. เลือก ปีการศกึษา ที6สอบ 
ขั1นตอน 14. ระบุจาํนวนฉบับที6ต้องการ 
ขั1นตอน 15. กด เรียกดตูัวอย่าง 
ขั1นตอน 16. ต้องการใบรายงาน กด เพิ6มรายการ 
ขั1นตอน 17. ยืนยันรายการหรือเปลี6ยนแปลงรายการ 

เลือกเมนู Request List 
ขั1นตอน 18. ต้องการลดรายการที6ไม่ต้องการ กด 

Delete  
ขั1นตอน 19. กด ยืนยันรายการ 
ขั1นตอน 20. พิมพ์ใบชาํระเงิน เลอืกเมนู Pay List 
ขั1นตอน 21. ดูความถูกต้องของข้อมูล คลกิ View 
ขั1นตอน 22. พิมพ์ใบชาํระเงิน คลิกที6รปู เครื6องพิมพ์ 

และดาํเนนิการพิมพ์ตามปกติ 

ระบบ E-SCORE เป็นบริการพิมพ์ใบรายงาน
ผลคะแนนสอบ GAT/PAT หรือ O-NET ฉบบั
ทางการผ่านเวบ็ไซต ์พร้อมลายเซน็ของ
ผู้อาํนวยการ สทศ. เพื6อการนาํผลสอบไปใช้
ประโยชนใ์นการสมคัรสอบคัดเลือกเข้า
มหาวทิยาลัย หรือเพื6อประโยชน์ของการศกึษา
ต่อ โดยไม่จาํเป็นต้องเดินทางไปขอผลสอบด้วย
ตนเองหรือทางไปรษณยี์ 

 

ขั1นตอน 23. ออกจากระบบ เลอืก เมนู Log Out 
ขั1นตอน 24. นาํใบชาํระเงินไปชาํระเงินที6 

Counter Service ในร้าน 7-11  
ขั1นตอน 25. หลงัจากชาํระเงิน เข้าระบบตาม

ขั1นตอนที6 1-4 
ขั1นตอน 26. เลือกเมนู Pay List ไปที( รายการ

ใบรายงานผลการทดสอบ (ตอ้ง
ชําระเงินก่อน จึงจะพบรายการ)  
คลกิ Download  

ขั1นตอน 27. ที6หน้าจอ Save ให้เลือก Save 
เลือกโฟลเดอร์สาํหรับบนัทกึไฟล์
webprint…zip 

ขั1นตอน 28. ไปที6โฟลเดอรท์ี6จัดเกบ็ไฟล์ หาไฟล์ 
webprint…zip คลกิขวาที6ชื6อไฟล์ 
แล้วเลือก Extract Here 

ขั1นตอน 29. คลกิชื6อไฟล์ webprint.exe แล้ว
กด Open 

ขั1นตอน 30. กด เลือกเครื6องพิมพ์ใบคะแนน
สอบ 

ขั1นตอน 31. เลือก เครื6องพิมพ ์(กรณุาใช้
เครื6องพิมพ์ส ีเนื6องจาก
มหาวทิยาลัยห้ามใช้ใบถ่าย
เอกสาร) 

ขั1นตอน 32. กด พิมพ์ใบคะแนน  
ขั1นตอน 33. เมื6อได้ใบคะแนนแล้ว ให้ตรวจสอบ

กบัหน้าเวบ็ไซต์อกีครั1งหนึ6ง ว่า
ได้ผลสอบตรงกบัหน้าเวบ็ไซต์
หรือไม่ 

หมายเหตุ: 
ในกรณีที6พิมพ์ไม่ได้ หรือเกดิข้อผดิพลาดในการ
พิมพ์ ทาํให้ไม่สามารถพิมพ์ใหม่ได้ กรณุาติดต่อ
เจ้าหน้าที6 สทศ. ที6หมายเลข 0 2217 3800 

สาํหรับผู้ที6ไม่เคยสอบ GAT/PAT และต้องการ
ผลสอบ O-NET จะต้องลงทะเบียนเพื6อขอชื6อ
ผู้ใช้/รหัสผ่าน ก่อน (พลิก ด้านหลัง ดูวธิทีาํ) 
 
ท่านสามารถใช้ ชื6อผู้ใช้และรหัสผ่าน ของ 
GAT/PATหรือของ O-NET ในการเข้าระบบ  
E-SCORE เพื6อพิมพ์ใบรายงานคะแนนผลสอบ 

สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ 
(องค์การมหาชน) 
 

128 อาคารพญาไทพลาซา่ ชั !น 36 ถ.พญาไท 

ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร. 0 2217 3800 โทรสาร 0 2219 2996 
เวบ็ไซต์ http://www.niets.or.th 
อีเมล์ webmaster@niets.or.th  



 

ก่อนพิมพ์ใบรายงานผล O-NET 

 ลงทะเบียนเพื3อขอรหสัผู้ใช้และรหสัผ่าน 
เฉพาะผู้ไม่เคยสอบ GAT/PAT เท่านั !น 

 

 
 
 

 

การยื3นคําร้องขอพิมพ์ใบคะแนนผลสอบ 

ที3สถาบนัการศกึษาแห่งชาติ 

(กรณีเดินทางมาขอด้วยตนเอง) 

 

ขั !นตอนการยื3นคําร้อง  
ขั1นตอน 1. เข้าระบบ E-SCORE 
ขั1นตอน 2. ต้องการพิมพ์ผลสอบ GAT/PAT เลือก 

GAT/PAT  
ขั1นตอน 3. เลือก ปี พ.ศ. ที6สอบ 
ขั1นตอน 4. เลือก ครั1งที6สอบ (1 หรือ 2 หรือ 3) 
ขั1นตอน 5. ระบุจาํนวนฉบับที6ต้องการ 
ขั1นตอน 6. กด เลือก ดูตวัอย่างใบคะแนน 
ขั1นตอน 7. ถ้าไม่ต้องการพิมพ์ผลสอบ ONET ข้ามไป

ขั1นตอนที6 14 
ขั1นตอน 8. ต้องการพิมพ์ผลสอบ ONET เลอืก ONET 
ขั1นตอน 9. เลือก ปีการศึกษา ที6สอบ 
ขั1นตอน 10. ระบุจาํนวนฉบับใบคะแนนที6ต้องการ 
ขั1นตอน 11. กด เลือก ดูตวัอย่างใบคะแนน 
ขั1นตอน 12. ตรวจสอบความถูกต้อง 
ขั1นตอน 13. กด เพิ6มรายการ 
ขั1นตอน 14. เลือกเมนู Request Summary  
ขั1นตอน 15. กด Delete รายการที6ไม่ต้องการออก 
ขั1นตอน 16. กด ยืนยันรายการ 
 

 

 

 

 

ขั !นตอนการชําระเงินและรอรับใบคะแนน 

ขั1นตอน 1. ยื6นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที6ที6เคาน์เตอร์ 
ขั1นตอน 2. ชาํระเงินและรับใบเสรจ็รับเงินที6เจ้าหน้าที6 
ขั1นตอน 3. รอรับใบคะแนน 

ถ้ารอนานเกนิ 15 นาท ีให้แจ้งเจ้าหน้าที6
ทราบ 

 
หมายเหต:ุ 

• ค่าบริการผลคะแนน (กรณียื6นคาํร้องขอด้วย
ตนเองที6 สถาบนั ฯ ใบละ 30 บาท 

• สทศ. แนะนาํให้ผู้สมคัรพิมพ์ใบผลคะแนน
ด้วยตนเอง ที6บ้านหรือตามร้าน Internet 
ทั6วไป 

• โปรดตรวจสอบกบัมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน
ที6นาํผลคะแนนไปใช้ว่า ใช้ใบคะแนนขาว-ดาํ 
ได้หรือไม่ โดยปกติ เนื6องจากมหาวทิยาลัย
ห้ามถ่ายเอกสารใบผลคะแนน อาจส่งผลให้
ผู้สมคัร “ต้องพิมพ์ผลสอบด้วยเครื6องพิมพ์
ส”ี เท่านั1น 

 
 
 
 

 
ขั1นตอน 1. เข้าเวบ็ไซต์ สทศ. เลือก เข้าระบบ  

E-SCORE เลือก พิมพ์ใบรายงาน
คะแนนสอบ 

ขั1นตอน 2. ตรงหน้าจอ เข้าระบบ คลิกตรง คลิก
ที6นี6 เพื6อลงทะเบยีน 

ขั1นตอน 3. กรอก เลขประจาํตัวประชาชน และ ปี
การศกึษา ที6สอบ และกรอกตัวอกัษร
ภาพ ตามที6ปรากฎ 

ขั1นตอน 4. กด ยืนยันตัวตนผู้ใช้ 
ขั1นตอน 5. ถ้าไม่มขี้อมลู กรณุาตดิต่อเจ้าหน้าที6 

ถ้ามขี้อมูล ที6หน้าจอใหม่ กรณุากรอก
ข้อมลูส่วนตัวให้ถูกต้อง 

ขั1นตอน 6. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้ว
กด บนัทกึข้อมูล 

ขั1นตอน 7. ที6หน้าจอใหม่ กรณุาจดรหัสผู้ใช้ และ
รหัสผ่าน เกบ็รักษาให้ปลอดภยัและ
นาํมาใช้ทุกครั1งที6ต้องการพิมพ์ใบ
รายงานคะแนนสอบ ONET หรือ 
GAT/PAT 

 
พิมพ์ใบรายงานคะแนนสอบ O-NET 
 
ขั1นตอน 1. เข้าเวบ็ไซต์ สทศ. เลือก เข้าระบบ  

E-SCORE เลือก พิมพ์ใบรายงาน
คะแนนสอบ 

ขั1นตอน 2. กรอก ชื6อผู้ใช้ รหัสผ่าน (ได้จากการ
ลงทะเบยีน) เลขประจาํตัวประชาชน 
แล้วกด เข้าระบบ 

ขั1นตอน 3. กดปุ่ม O-NET 
ขั1นตอน 4. เลือก ปีการศกึษา 
ขั1นตอน 5. ระบุจาํนวนฉบับ 
ขั1นตอน 6. ตรวจสอบความถูกต้อง กด ดูตวัอย่าง

ใบคะแนน 
ขั1นตอน 7. กด เพิ6มรายการ (ถ้าต้องการพิมพ์) 
ขั1นตอน 8. ทาํตามขั1นตอนที6 11 – 30 ของการ

พิมพ์ GAT/PAT (ด้านหน้า) 

 


