การรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจาปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ในการดาเนิ นการให้บ ริการจัดการทดสอบวิช าความถนัดทั่ว ไป (GAT) และความถนัด
ทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อนาผลคะแนน
ไปใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยจะดาเนินการจัดการทดสอบปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
คือ เดือนมีนาคม และตุลาคม
สทศ. จึงกาหนดรายละเอียดในการรับสมัครสอบในการให้บริการการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจาปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 (สอบเดือนมีนาคม 2556)
ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
2. กาหนดการการให้บริการการทดสอบ
3. กาหนดการเปิดระบบการรับสมัครสอบ
4. ตารางกาหนดการสอบ
5. ขั้นตอนการสมัครสอบ
6. กรณีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมรายวิชาในการสมัครสอบ
7. การสมัครสอบสาหรับชาวต่างชาติที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน และผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
8. การชาระเงินค่าสมัครสอบ
9. ผู้ให้บริการชาระเงิน
10.การติดต่อ สทศ.
1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
ผู้ ส มัครสอบต้องเป็ น ผู้ ที่กาลั งศึกษาอยู่ ในระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 หรื อเทียบเท่า ขึ้นไป
(ณ วันสอบ)
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2. กาหนดการการให้บริการการทดสอบ
รายการ
กาหนดการ
การรับสมัครสอบ : โดยแบ่งผู้สมัครสอบออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบสนามสอบกรุงเทพฯ / สมุทรปราการ / นนทบุรี / ปทุมธานี
1) ลงทะเบียน (ผู้สมัครรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน)
12 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม
2) สมัครสอบและเลือกจังหวัด และเขตหรืออาเภอที่ต้องการสอบ
12 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม
3) ชาระเงิน
12 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม
4) เลือกโรงเรียน/สถาบันที่จะเลือกเป็นสนามสอบหลังการชาระเงิน 12 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม
กลุ่มที่ 2 ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบสนามสอบจังหวัดอื่นๆ
1) ลงทะเบียน (ผู้สมัครรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน)
12 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม
2) สมัครสอบและเลือกจังหวัด และเขตหรืออาเภอที่ต้องการสอบ
12 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม
3) ชาระเงิน
12 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม
4) ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลจังหวัด/อาเภอที่จะสอบ
12 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
12 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม
ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที/่ พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลเลขที่นั่งสอบ
4 มกราคม 2556
และสถานที่สอบ
การสอบ
2 – 5 มีนาคม 2556
ประกาศผลสอบ
10 เมษายน 2556

2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555

3. กาหนดการเปิดระบบการรับสมัครสอบ
รายการ
การสมัครสอบ
การชาระเงิน
การเลือกสนามสอบ

กาหนดการ
เปิดระบบ
12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 น.
12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 น.
12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 น.

ปิดระบบ
10 ธันวาคม 2555 เวลา 23.59 น.
11 ธันวาคม 2555 เวลา 20.00 น.
12 ธันวาคม 2555 เวลา 23.59 น.
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4. ตารางกาหนดการสอบ
วันสอบ

เวลา
รหัส และ ชื่อวิชา
08.30 – 11.30 น. 85 GAT ความถนัดทั่วไป

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556

13.00 – 16.00 น. 71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
08.30 – 11.30 น. 72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556

13.00 – 16.00 น.
08.30 – 11.30 น.
13.00 – 16.00 น.
08.30 – 11.30 น.
13.00 – 16.00 น.

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556

75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปนุ่
80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

5. ขั้นตอนการสมัครสอบ
ผู้ส มัครสอบต้องดาเนิน การสมัครสอบผ่ านอินเตอร์เน็ต โดยเข้าเว็บไซต์ www.niets.or.th
ตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเข้าระบบ
เข้าระบบ GAT/PAT ตรงหัวข้อ ต้องการเข้าระบบ และ สาหรับผู้สมัครสอบ (ต้องการ
ลงทะเบียน หรือสมัครสอบ หรือเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลตนเอง)
ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน
ผู้สมัครสอบที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อรับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าระบบ ให้เลือกเมนู
ลงทะเบียน (รายใหม่) ดาเนินการกรอกข้อมูลส่วนตัว และกาหนดรหัสผ่านตามขั้นตอน จนได้รหัสผู้ใช้งาน
10 หลัก (ผู้สมัครสอบต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าระบบเพื่อการทาทุกรายการ และถือเป็นข้อมูล
เฉพาะของผู้ ส มั ค รสอบเอง ดั ง นั้ น กรุ ณ าบั น ทึ ก และเก็ บ รั ก ษาไว้ เ ป็ น ความลั บ เพื่ อ ประโยชน์ ข อง
ผู้สมัครสอบเอง)
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ขั้นตอนที่ 3 การสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องการสมัครสอบให้ดาเนินการ ดังนี้
3.1 เลือกเมนู เข้าระบบ (รายเก่า หรือผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว) โดยใช้รหัสผู้ใช้งาน เลขประจาตัว
ประชาชน และรหัสผ่าน (ใส่รหัสผิดเกิน 3 ครั้ง ระบบจะล็อคอัตโนมัติ ต้องติดต่อ สทศ.)
3.2 เมื่อเข้าระบบแล้ ว ผู้ ส มัครสอบจะต้ องตรวจสอบข้ อมูล ส่ ว นบุคคลที่ปรากฏให้ ถู กต้อ ง
ก่อนดาเนินการสมัครสอบ
3.3 เลื อ กเมนู สมั ค รสอบ
และเลื อ กวิ ช าที่ ต้ อ งการสมั ค รสอบ (วิ ช าความถนั ด ทาง
ภาษาต่างประเทศ (PAT 7) เลือกสอบได้วิชาเดียวเท่านั้น เนื่องจากสอบในวันและเวลาเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 4 การเลือกสนามสอบ
เมื่ อ ระบุ วิ ช าที่ ป ระสงค์ จ ะสอบแล้ ว ให้ ด าเนิ น การเลื อ กสถานที่ ส อบ โดยระบุ จั ง หวั ด
และเขต/อาเภอทีป่ ระสงค์จะไปสอบ
4.1 ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หลังการชาระเงินแล้ว ต้องเข้ามาระบุโรงเรียน/สถาบันที่เป็นสนามสอบอีกครั้ง หากผู้สมัครสอบไม่ได้เข้ามาระบุ
สนามสอบไว้ สทศ. จะจัดสนามสอบให้ ท่านตามเขต/อาเภอที่ท่านระบุ ไว้ตอนสมัครสอบหรือหากสนามสอบ
ตามเขต/อาเภอที่เลือกไว้เต็ม สทศ. จะจัดสนามสอบให้ท่านตามเขต/อาเภอที่ใกล้เคียง หรือที่ยังมีที่ว่างอยู่
ในกรณีที่สนามสอบในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการเต็มทั้งหมด
ในระหว่างการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบไม่จาเป็นต้องเลือกสนามสอบจังหวัดอื่นๆ หากไม่ประสงค์จะไปสอบ
ณ จังหวัดนั้นๆ เอง
4.2 ผู้ ส มั ค รสอบที่ ป ระสงค์ จ ะสอบในจั ง หวั ด อื่ น นอกจากจั ง หวั ด ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ 4.1
สทศ. จะจั ดสนามสอบให้ ตามอาเภอที่ท่านระบุไว้ ในกรณีที่มีการยุ บสนามสอบในบางอาเภอเนื่องจาก
มีผู้สมัครสอบจานวนน้อย สทศ. จะจัดสนามสอบให้ในอาเภอใกล้เคียง
หลังจากเลือกจังหวัด และอาเภอที่ประสงค์จะไปสอบและชาระเงินแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการเลือกสนามสอบได้ตามกาหนดระยะเวลาการเลือกสนามสอบ
ขั้นตอนที่ 5 การพิมพ์ใบจ่ายเงิน
เมื่ อ ยื น ยั น การเลื อ กสถานที่ ส อบแล้ ว ให้ เ ข้ า เมนู พิ ม พ์ ใ บจ่ า ยเงิ น พิ ม พ์ ใ บจ่ า ยเงิ น
นาไปชาระเงินตามผู้ให้บริการรับชาระเงิน หลังจากชาระเงินแล้ว ท่านต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ในใบเสร็จหรือใบชาระเงินส่วนบนที่ผู้ให้บริการรับชาระเงินคืนมา และโปรดเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
การสมั ค รสอบของผู้ ส มั ค รสอบจะเสร็ จ สิ้ น สมบู ร ณ์ ต่ อ เมื่ อ ได้ ด าเนิ น การตามขั้ น ตอน
การสมัครสอบและอยู่ในระยะเวลาที่ สทศ. กาหนด หากผู้สมัครสอบมีปัญหาในการดาเนินการ ให้รีบ
ติด ต่ อ สทศ. โดยทัน ที สทศ. จะพิจ ารณาและดาเนิน การแก้ไ ขให้เ ฉพาะผู้ที่ดาเนินการตามกาหนด
ระยะเวลาเท่านั้น
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6. กรณีเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมรายวิชาในการสมัครสอบ
6.1 ผู้ ส มั ค รสอบที่ ต้ อ งการสมั ค รสอบใหม่ หรื อ เปลี่ ย นแปลงรายวิ ช าที่ ต้ อ งการจะสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบและพิมพ์ใบจ่ายเงินใบใหม่ เนื่องจากทุกครั้งที่สมัครสอบ ระบบจะกาหนด
เลขที่ใบสมัครใหม่ให้ ดังนั้น ถ้าผู้สมัครสอบไม่ได้พิมพ์ใบจ่ายเงินใบใหม่ไปชาระเงิน ข้อมูลการชาระเงินของ
ผู้สมัครสอบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นชาระเงินแล้ว
6.2 ผู้สมัครสอบที่ต้องการเพิ่มเติมรายวิชาในการสอบหลังจากชาระเงินแล้ว ให้เข้ามาสมัครสอบ
เฉพาะวิชาที่ต้องการเพิ่มเติมเท่านั้น ระบบจะรวมวิชาทุกใบสมัครที่ชาระเงินแล้วให้เองอัตโนมัติ
6.3 ผู้สมัครสอบที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายวิชาภาษาต่างประเทศ (PAT 7) หลังจากชาระเงินแล้ว
ให้ผู้สมัครสอบยื่นคาร้องขอเปลี่ยนรายวิชามายัง สทศ. สทศ. จะพิจารณาแก้ไขให้ตามเหตุผลจาเป็นของ
ผู้สมัครสอบ
7. การสมัครสอบสาหรับชาวต่างชาติที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน และผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
7.1 กรณีชาวต่างชาติที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชนประสงค์จะสมัครสอบ ให้กรอกแบบคาขอ
สมัครสอบ (ดาวน์โ หลดหน้าเว็บ ไซต์ ) พร้ อมแนบสาเนาหลั กฐานหน้าแรกของหนังสื อเดินทางที่มีรูปถ่าย
และข้อมูลของผู้ถือหนังสือ และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ส่งมาให้ สทศ. ทางไปรษณีย์ หรือทาง e-mailserviceniets@gmail.com ก่อนปิดรับสมัครสอบ 1 วัน เพื่อให้ สทศ. ดาเนินการลงทะเบียนในระบบให้
และแจ้งรหัสชื่อผู้ใช้งานสาหรับเข้าระบบกลับไปทางโทรศัพท์หรือ e-mail ของผู้สมัครสอบ เพื่อดาเนินการ
สมัครสอบต่อไป
7.2 กรณีผู้สมัครสอบที่มีความต้องการพิเศษ ประกอบด้วย
001 ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา (ตาบอดต้องการแบบทดสอบอักษรเบรลล์ ภาษาอังกฤษ
ตัวเต็ม)
002 ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา (ตาบอดต้องการแบบทดสอบอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ
ตัวย่อ)
003 ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา (ตาเลือนราง ต้องการข้อสอบอักษรขยาย)
004 ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา (ตาบอด/ตาเลือนราง ต้องการผู้ช่วยอ่าน)
005 ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ต้องการผู้ช่วยเข้าห้องสอบ
ขอให้ผู้สมัครสอบดาเนินการลงทะเบียนและสมัครสอบตามขั้นตอน โดยระบุข้อมูลส่วนตัว
ประเภทความต้องการพิเศษให้ถูกต้อง สทศ. จะจัดแบบทดสอบให้ท่านตามที่ผู้สมัครสอบได้ระบุไว้ในระบบ
วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (PAT 7) จะไม่มีแบบทดสอบอักษรเบรลล์ให้
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8. การชาระเงินค่าสมัครสอบ
8.1 ค่าสมัครสอบ วิชาละ 140 บาท (ค่าสมัครสอบรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ด้วยแล้ว)
8.2 วิธกี ารชาระเงิน
น าใบช าระเงิน ไปช าระเงิน ที่เคาน์เตอร์ของผู้ รับ บริการรรับ ช าระเงิน โดยผู้ รับบริการ
ชาระเงินจะเก็บค่าธรรมเนียม 10 บาทและเอกสารส่วนล่าง พร้อมส่งคืนเอกสารส่วนบนของใบสมัครสอบ
ให้ผู้สมัครสอบไว้เป็นหลักฐาน หรือสามารถชาระเงินผ่านตู้อัตโนมัติ ATM ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระบบ
8.3 หลั งจากการช าระเงินให้ ผู้ ส มัครสอบเข้ามาตรวจสอบสถานะการช าระเงินทางเว็บไซต์
หากสถานะการชาระเงินไม่เปลี่ยนภายใน 2 วัน ให้ติดต่อ สทศ. โดยด่วน
8.4 สทศ. จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
9. ผู้ให้บริการชาระเงิน
9.1
9.2
9.3
9.4

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา

10. การติดต่อ สทศ.
ผู้สมัครสอบที่มีปั ญหาในการดาเนินการใดๆ หรื อประสงค์จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การสมัครสอบ สามารถติดต่อ สทศ. ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
ช่องทางที่ 1
ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-217-3800 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 18.00 น.
ในวันทาการ เวลา 8.30 – 16.00 น. ในวันเสาร์ – อาทิตย์ (วันที่ 11 ธันวาคม 2555 เปิดให้บริการจนถึง
เวลา 20.00 น.)
ช่องทางที่ 2
ทางโทรสารหมายเลข 02-219-2996 (ระบบอัตโนมัติ)
ช่องทางที่ 3
ทางไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ serviceniets@gmail.com
ช่องทางที่ 4
ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง
กลุ่มงานบริการการทดสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ช่องทางที่ 5
ติด ต่ อ ด้ ว ยตนเอง ณ ที่ ทาการ สทศ. วั น ท าการ ตั้ ง แต่ เ วลา 8.30 18.00 น.
ในวันทาการ เวลา 8.30 – 16.00 น. ในวันเสาร์ – อาทิตย์ (วันที่ 11 ธันวาคม 2555
เปิดให้บริการจนถึงเวลา 20.00 น.)
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