ประกาศ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
เรื่อง การใหบริการขอดูกระดาษคําตอบในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
_______________________
เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการใหบริการขอดูกระดาษคําตอบในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๒ ประจําป
การศึ กษา ๒๕๕๘ เปนไปดวยความเรี ยบร อย อาศัยอํา นาจตามความในมาตรา ๒๙ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ และคําสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบ
ทางการศึ ก ษาแห ง ชาติ ที่ ๘/๒๕๕๗ ผู อํ า นวยการสถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห ง ชาติ (องค ก ารมหาชน)
จึงเห็นสมควรกําหนดวิธีการใหบริการขอดูกระดาษคําตอบ ดังนี้
๑. ผูเขาสอบมีสิทธิ์รับบริการขอดูกระดาษคําตอบของตนเองไดดวยตนเอง หรือผูแทน โดยตองยื่นใบคํารอง
ขอดูกระดาษคําตอบตามแบบทายประกาศนี้ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน
ไดตั้ งแตวันที่ ๑๖ จนถึง ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ที่ทําการสถาบั นทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เลขที่ ๑๒๘ อาคารพญาไทพลาซา ชั้น ๓๕ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
๒. สถาบั น ฯ จะนั ด หมายให ผู รั บ บริ ก ารขอดู ก ระดาษคํ า ตอบมาดู ก ระดาษคํ า ตอบ ณ ที่ ทํ า การ
ของสถาบั น ฯ หรื อ สถานที่ อื่ น ที่ นั ด หมาย โดยผู รับ บริ ก ารขอดู ก ระดาษคํ าตอบต อ งยื่ นบั ต รประจํ าตั ว ประชาชน
หรือบั ตรประจําตัวนั กเรีย นตัว จริง และบัตรนัดการรับ บริการดูกระดาษคําตอบ เพื่อขอรั บบริการในวัน และเวลา
ที่กําหนด ทั้ งนี้ หากผูรั บบริการขอดูกระดาษคําตอบไม มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย สถาบันฯ ถือวา
สละสิทธิ์ในการรับบริการขอดูกระดาษคําตอบ
๓. การใหบริการขอดูกระดาษคําตอบ สถาบันฯ จะอนุญาตใหเฉพาะผูรับบริการขอดูกระดาษคําตอบเขาดูได
เพี ย งคนเดี ย วเท า นั้ น ถ า มี ผู แ ทนต อ งมี ห นั ง สื อ มอบอํ า นาจ พร อ มบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของผู รั บ บริ ก าร
ขอดูกระดาษคําตอบ และบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนมาแสดงดวย ผูเขารับบริการจะไดดูกระดาษคําตอบของ
ตนเองที่ทําการทดสอบไว เฉลยคําตอบ และเกณฑการใหคะแนนของแตละวิชาที่ลงทะเบียนยื่นขอรับบริการ
๔. สถาบันฯ ไมอนุญาตใหนําอุปกรณ หรือเอกสารใดๆ เขาไปในระหวางการรับบริการดูกระดาษคําตอบ
เวนแตบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวนักเรียนตัวจริง และบัตรนัดการรับบริการดูกระดาษคําตอบเทานั้น
และไมอนุญาตใหผูเขารับบริการนํากระดาษคําตอบ เฉลยคําตอบและเกณฑการใหคะแนน ออกจากสถานที่ใหบริการ
ดูกระดาษคําตอบโดยเด็ดขาด
๕. อัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการดูกระดาษคําตอบ คิดรายวิชาละยี่สิบบาทตอคน
๖. กรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ สถาบันฯ จะพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(รองศาสตราจารย ดร.สัมพันธ พันธุพฤกษ)
ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน)

(สําหรับเจาหนาทีก่ รอก)
ลําดับที่...................วันที่.............เมษายน 2558

วันที่...............เมษายน พ.ศ.2558

แบบคํารองขอดูกระดาษคําตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 (มีนาคม 2558)
เรียน ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
(กรอกขอมูลผูเขาสอบ GAT/PAT ที่ประสงคจะขอดูกระดาษคําตอบ)
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ............................................................นามสกุล...................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน (13 หลัก)
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก...................หมูที่............หมูบาน..................................................ซอย..........................................................
ถนน..........................................................ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณีย
โทรศัพทบาน.............................................โทรศัพทมือถือ...........................................อีเมล..............................................................
มีความประสงคจะขอรับบริการดูกระดาษคําตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 เนื่องจาก.................................................................
ในรายวิชา (กรุณาทําเครื่องหมาย ในชอง  ที่ตองการเลือก) ตองชําระคาธรรมเนียมวิชาละ 20 บาทตอคนตอวิชา
GAT ความถนัดทั่วไป (คิดเปน 1 วิชา 20 บาท) (โปรดระบุตอนที่ตองการดู)
 ดูเฉพาะ GAT ตอนที่ 1 (คิดวิเคราะห)
 ดูเฉพาะ GAT ตอนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ)
 ดูทั้ง 2 ตอน
 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร
 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร
 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร
 PAT 4 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร
 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร
PAT 7 ความถนัดทางภาษาตางประเทศ (โปรดระบุวิชาที่ตองการดู)
 PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
 PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน
 PAT 7.3 ภาษาญีป่ ุน
 PAT 7.4 ภาษาจีน
 PAT 7.5 ภาษาอาหรับ
 PAT 7.6 ภาษาบาลี
รวมวิชาที่ขอดูกระดาษคําตอบ……………วิชา เปนเงิน...................บาท (........................................................................)
**หากทานไมมาตามวันเวลาที่นดั หมาย ถือวาสละสิทธิ์ และสทศ.จะไมคืนเงินคาธรรมเนียมในการขอดูกระดาษคําตอบไมวา กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น**

ลงชื่อ ............................................................................
(
) ผูยื่นคํารอง
(สําหรับกรอกเมื่อเสร็จสิ้นการรับบริการขอดูกระดาษคําตอบ)
คํารับรองของผูขอดูกระดาษคําตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.............................................................นามสกุล..................................................................................
ได ต รวจดู ก ระดาษคํ า ตอบ GAT/PAT
ครั้ ง ที่ 2/2558 ครบทุ ก วิ ช าตามที่ ยื่ น คํ า ร อ งแล ว และขอรั บ รองว า ผลการตรวจ
ดูกระดาษคําตอบ GAT/PAT ในวิชาดังกลาว ถูกตองสมบูรณทุกประการ
ลงชื่อ ................................................................
(..............................................................) ผูร ับบริการ
วันที่.........../......................../................

