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1. ขั้นตอนการสมัคร 

ในการสมัครสอบ GAT/PAT แตละครั้ง มีขั้นตอนการสมัครเหมือนกันดังนี้ 

ขั้นตอน 1. เขาระบบ GAT/PAT ที่ http://www.niets.or.th เลือกเมนู เขาระบบ GAT/PAT (ดานซายมือ) 

ขั้นตอน 2. ที่หนาตางใหม เลือก ผูสมัครตองการเขาระบบ หรือ ผูสมัครรายใหมตองการลงทะเบียน 

ขั้นตอน 3. ผูสมัครรายใหม ลงทะเบียน จนได ชื่อผูใชและรหัสผาน 

หมายเหต:ุ ผูสมัครตองใชช่ือผูใชและรหัสผานในการเขาระบบครั้งตอไปในการทําทุกรายการ 
กรุณาจดและเก็บรักษาชื่อผูใชและรหัสผานไวในที่ปลอดภัย ผูลืมชื่อผูใชหรือรหัสผานอาจ
ตองเสียเวลาและเสียคาบริการเพื่อขอชื่อผูใชหรือขอรหัสผานใหม 

ขั้นตอน 4. ตองการสมัครสอบ ใหล็อคอินเขาระบบ โดยใชชื่อผูใช เลขประจําตัวประชาชน และรหัสผาน 

ขั้นตอน 5. สมัครสอบโดยเลือกวิชาที่ตองการ 

ขั้นตอน 6. เลือกจังหวัดและอําเภอที่ประสงคจะไปสอบ 

หมายเหต:ุ สทศ. จะจัดสนามสอบใหในเขตหรืออําเภอที่มสีนามสอบ ในกรณีที่มีมีการยุบ
สนามสอบในบางอําเภอ สทศ. จะจัดใหผูเขาสอบไปสอบในอําเภอที่ใกลเคียงที่สุดในจังหวัด
เดียวกัน 

ขั้นตอน 7. พิมพใบจายเงิน และไปชําระเงินตามชองทางที่กําหนด 

ขั้นตอน 8. เลือกสนามสอบ เฉพาะผูสมัครที่ประสงคจะสอบที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
นนทบุรีและปทุมธานี ตองกลับมาเลือกสนามสอบใหครบตามวันที่เลือกสอบ สทศ. จะจัดสนามสอบ

ใหกับผูไมกลับมาเลือกตามเขตที่เลือกหรือในกรณีที่ไมมีที่นั่งสอบในเขตที่เลือก จะจัดสอบใหในเขต

ใกลเคียงหรือในเขตที่ยังมีที่นั่งสอบ 

ผูสมัครที่สอบในจังหวัดอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไมตองและไม

สามารถกลับมาเลือกสนามสอบได สทศ. จะจัดสนามสอบใหตามจังหวัดและอําเภอที่เลือกไวใน

ขั้นตอนที่ 6 ในกรณีที่มีการยุบสนามสอบในบางอําเภอ สทศ. จะยายผูสมัครไมยังอําเภอที่มีสนามสอบ

และมีที่นั่งเพียงพอภายในจังหวัดที่ผูสมัครเลือก 

ขั้นตอน 9. ตรวจสอบสถานที่สอบและที่นั่งสอบ พรอมเลขที่นั่งสอบไดตามวันที่จะประกาศในแตละครั้ง 

ขั้นตอน 10. พิมพบัตรประจําตัวผูเขาสอบได ตามวันที่จะประกาศในแตละครั้ง สทศ. แนะนําใหผูสมัครพิมพบัตร

ประจําตัวผูเขาสอบทุกครั้ง และเก็บรักษาไวเพื่อการใชประโยชนในภายหลัง เชน การใชผลสอบเพื่อการ

สมัครคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย จะตองใชเลขที่นั่งสอบของแตละครั้ง 

ขั้นตอน 11. ดูผลสอบได ตามวันที่จะประกาศในแตละครั้ง 

หมายเหต:ุ ผูเขาสอบสามารถดูผลสอบยอนหลั้งไดตลอดทั้งป โดยเขาระบบ GAT/PAT และ
เลือกเมนู ผลสอบ 
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2. เขาระบบ GAT/PAT 

ขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับการใชระบบ GAT/PAT 

1) เว็บบราวเซอรที่ใชไดคือ INTERNET EXPLORER เวอรชั่น 6 ขึ้นไป 

2) ปด POP‐UP BLOCKER ในขณะที่ใชระบบ GAT/PAT ที่โปรแกรม Internet Explorer และที่ TOOL 

BAR อื่น ถามี เชนของ GOOGLE TOOLBAR  

3) Enable Downloads ที่ Security Options ใน Internet Options (เพื่อลดขั้นตอนในการพิมพใบ

ชําระเงินหรือพิมพบัตรประจําตัวผูเขาสอบ (ดู วิธีการ Enable Downloads ดานลาง) 

4) ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader เวอรชั่น 7 ขึ้นไป (สามารถดาวนโหลดโปรแกรมไดฟรีที่เว็บไซต 

http://www.adobe.com) 

การ TURN OFF Popup Blocker บน INTERNET EXPLORER 
คําเตือน: 

เนื่องจาก Pop‐up Blocker เปนกลไกหนึ่งของระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชอินเทอรเน็ต 

ทานตองมั่นใจวา เครื่องคอมพิวเตอรของทานมีระบบปองกันไวรัสจากเครื่องขายที่มีประสิทธิภาพ แตเพื่อความไม

ประมาท ทานควร Turn on Pop‐up Blocker หลังจากใชงานระบบ GAT/PAT เสร็จแลวทุกครั้ง และดําเนินการ 

Turn off Pop‐up Blocker เฉพาะเมื่อมีความจําเปน 

 

ขั้นตอนการ Turn of Pop‐up Blocker  

ขั้นตอน 1. เปดโปรแกรม Internet Explorer คลิกที่ เมนู Tools เล่ือนเมาสไปที่เมนูยอย Pop‐up Blocker 

ขั้นตอน 2. กด Turn off Pop‐up Blocker แลว กด Yes 

ขั้นตอน 3. ถา Pop‐up Blocker ถูกปดอยู ทานจะเห็นเมนู Turn on Pop‐up Blocker ใหออกจากเมนู โดยไม

ตองทําส่ิงใด 

 

ภาพที่ 1 การใชเมนู Tools | Pop‐up Blocker | Turn off Blocker 
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วิธีการ Enable File Downloads 
การ Enable File Downloads เปนการอํานวยความสะดวกในการอนุญาตให INTERNET EXPLORER 

สามารถดาวนโหลดไฟลอยาง บัตรประจําตัวผูเขาสอบ โดยไมตองใหผูใชทําการใหอนุญาตในแตละครั้ง 

คําเตือน: 

เนื่องจาก File Downloads เปนกลไกการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรอีกอยางหนึ่งเชนเดียวกันกับการ 

Turn on Pop‐up Blocker ทานตองมีโปรแกรมปองกันไวรัสจากเครื่องขายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความไมประมาท ทาน

สามารถ Disable File Downloads ทุกครั้ง หลังการใชงานระบบ GAT/PAT 

 

 

ภาพที่ 2 การใชเมนู Internet Options | Security | Custom Level | Enable File Downloads 

การ  Enable File Downloads  

ขั้นตอน 1. เปดโปรแกรม INTERNET EXPLORER คลิกที่เมนู Tools เล่ือนเมาสไปที่เมนูยอย Internet Options 

และกดเลือก Internet Options 

ขั้นตอน 2. ที่หนาตางใหม คลิกที่แท็บ Security (ดานบน แท็บที่ 2 จากซายมือ) 

ขั้นตอน 3. ที่หนาตางใหม คลิกที่แท็บ Custom Level (แท็บแรก ดานลาง 
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ขั้นตอน 4. ที่หนาตาง Settings ที่ขึ้นมาใหม เล่ือน Scroll Bar ดานขวา จนพบรายการ Downloads | 

Automatic Prompting for File Downloads ใหคลิกเลือกปุม Enable 

ขั้นตอน 5. ที่ตัวเลือก File Download คลิกเลือก Enable 

ขั้นตอน 6. ที่ตัวเลือก Font Download คลิกเลือก Enable 

ขั้นตอน 7. คลิก OK และ คลิก OK เพื่อปดหนาตาง 
 

เขาระบบ GAT/PAT 

 
ภาพที่ 3 หนาจอสําหรับการลงทะเบียน สมัครสอบ หรือสอบถามชื่อผูใชและรหัสผาน 

 

หนาจอตอนรับสูการสมัครสอบ GAT/PAT มีไวสําหรับการลงทะเบียน หรือ เขาระบบ GAT/PAT หรือ คนหาชื่อ

ผูใชและรหัสผาน (ดังลูกศร) 

1) ลงทะเบียน สําหรับผูไมเคยสมัครสอบ GAT/PAT มากอน ใช ลงทะเบียน (รายใหม) โดยคลิกที่ลิงค คลิก

เพื่อลงทะเบียน (ตามลูกศรบนสุด) 

2) เขาระบบ สําหรับผูสมัครรายเกา ที่มีชื่อผูใชและรหัสผานแลว (ลูกศรกลาง) โดยกรอกชื่อผูใช เลข

ประจําตัวประชาชน และรหัสผาน ใหถูกตอง (กรอกขอมูลหนึ่งใดผิด 3 ครั้ง จะทําใหถูกระงับการใชระบบ

ชั่วคราว ตองติดตอ สทศ. เพื่อขอปลดล็อค) 

3) สอบถามชื่อผูใชหรือรหัสผาน สําหรับผูสมัครที่ลืมชื่อผูใช และ/หรือ รหัสผาน ใชบริการสอบถามชื่อผูใช/

รหัสผาน (ลูกศรลาง) โดยใชลิงค คลิกเพื่อสอบถาม 

หมายเหต:ุ ทานสามารถสอบถามชื่อผูใชหรือรหัสผานไดอกี 1 ชองทาง โดยใชระบบตอบรับโทรศัพท
อัตโนมัติ ที่หมายเลข 0 2217 3800 ตลอดเวลา นอกนั้น ยังสามารถสอบถามขอมูลอื่นไดดวย เชน วิธี
เลือกสนามสอบ พิมพใบจายเงินไมไดตองทาํอยางไร ฯลฯ 
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ตองการเขาระบบ GAT/PAT กรุณาดําเนินการดังนี ้

ขั้นตอน 1. เปด Internet Explorer และเขาเว็บไซต สทศ. ที่ http://www.niets.or.th 

ขั้นตอน 2. เลือก เมนู เขาระบบ GAT/PAT 

ขั้นตอน 3. ที่หนาตางใหม คลิกลิงค ผูสมัครตองการเขาระบบ GAT/PAT คลิกที่นี่ หรือ ผูสมัครใหมตองการ

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ 

ขั้นตอน 4. ตองการ ลงทะเบียน (เฉพาะผูสมัครใหม) ใชลิงคดานบน สําหรับลงทะเบียน คลิกที่ลิงค คลิกเพื่อ

ลงทะเบียน  

ขั้นตอน 5. ตองการสมัคร (สําหรับผูมีชื่อผูใชและรหัสผาน) กรอกชื่อผูใช (ตัวเลข 10 หลัก) เลขประจําตัวประชาชน 

และรหัสผาน 

หมายเหต:ุ ล็อคอินผิด 3 ครั้ง จะทําใหช่ือผูใชถูกล็อค และระงับการใชงานชั่วคราว ตองการ

ปลดล็อค กรุณาติดตอ สทศ. 

ขั้นตอน 6. ถาล็อคอินสําเร็จ จะไดหนาจอใหม ดังภาพที่ 4 

3. ระบบ GAT/PAT สาํหรับผูสมัคร 

 

ภาพที่ 4 หนาจอของระบบ GAT/PAT สําหรับผูสมัคร 

ผูสมัครสอบทุกทานที่เขาระบบ GAT/PAT สําเร็จ จะพบหนาจอดังภาพที่ 4 พรอมกับเมนูใชงาน ซึ่งมี

ความสําคัญและบริการดังนี้ 

ช่ือเมน ู ความสําคัญ  บริการที่ได 

แกไขขอมูลผูสมัคร − มีรายละเอียดขอมูลสวนบุคคลที่

ปรากฎในการสอบและในการ

ประกาศผลสอบ 

− มีรายละเอียดของที่อยูและหมายเลข

โทรศัพทหรืออีเมลที่ติดตอได ในกรณี

ที่จําเปน 

− มีรายละเอียดระบุความตองการ

พิเศษ เชนแบบทดสอบที่เปนอักษร

เบรลลหรืออักษรขยาย 

− แกไขรายละเอียดของขอมูลสวนตัว 

ยกเวน คํานําหนา ชื่อ สกุล เลข

ประจําตัวประชาชน และเพศ 

− ตองการแกไขคํานําหนา ชื่อ สกุล เลข

ประจําตัวประชาชน เพศ ติดตอ 

สทศ. พรอมสงใบสําคัญแนบ เพื่อ

แสดงตัวตน 
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ช่ือเมน ู ความสําคัญ  บริการที่ได 

สมัครสอบ − ใชเพื่อเลือกวิชาที่ตองการสอบ − สมัครสอบ 

พิมพใบจายเงิน − ใชเพื่อพิมพใบสําคัญจายเงิน ที่ตอง

ใชในการชําระเงินที่เคานเตอร

ธนาคาร หรือใชเปนขอมูลในการ

ชําระเงินผานตู ATM หรือโดยใช 
Internet Banking 

− พิมพใบจายเงิน 

− หากพิมพไมได กรุณาอานขอตกลง

เบื้องตนเกี่ยวกับการตั้งคาเครื่อง

คอมพิวเตอรขางตน 

เลือกสนามสอบ − ใชเลือก แกไข สนามสอบที่ตองการ

ไปสอบ 

− ใหบริการเฉพาะผูประสงคจะสอบใน

กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 

นนทบุรีและปทุมธานี  

− สทศ. จัดสนามสอบใหผูเขาสอบใน

จังหวัดอื่น ตามจังหวัดและอําเภอที่

เลือกหลังสมัครสอบ 

− ถาผูสมัครใน กทม. และปริมณฑลไม

เลือกสนามสอบ หรือมีการยุบสนาม

สอบ สทศ. จะจัดสนามสอบใหใน

อําเภอที่ใกลที่สุดในจังหวัดที่ผูสมัคร

เลือก 

พิมพบัตรประจําตัวผู

เขาสอบ 

− ใชตรวจสอบสนามสอบ หองสอบ ที่

นั่งสอบ 

− ใชเก็บเปนหลักฐานเกี่ยวกับเลขที่นั่ง

สอบ (เมื่อนําผลสอบไปใช) 

− ใชแสดงหนาหองสอบ (ถากรรมการ

ตองการ) 

− ตรวจสอบสถานที่สอบและเลขที่นั่ง

สอบ 

− พิมพบัตรประจําตัวผูเขาสอบ 

− ถาพิมพบัตรประจําตัวผูเขาสอบไมได 

ใหอานขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับการ

ตั้งคาเครื่องคอมพิวเตอร (ขางบน) 

ผลสอบ − ใชเพื่อดูผลสอบ ทงครั้งปจจุบันและ

ยอนหลังทุกครั้งที่เขาสอบ 

− ตรวจสอบผลสอบ 

− พิมพผลสอบเก็บไวเปนหลักฐาน 

เปล่ียนรหัสผาน − ใชเพื่อเปล่ียนรหัสผานเปนประจํา 

เพื่อปองกันผูอื่นมิใหเขามาแกไข

ขอมูลหรือดูผลสอบของตนเอง 

− เปล่ียนรหัสผาน 
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4. วิธีลงทะเบียนสําหรับผูสมัครรายใหม 

ผูสมัครรายใหม หมายถึงผูที่ไมเลยลงทะเบียนสมัครสอบ GAT/PAT มากอน จึงไมมีชื่อผูใชและรหัสผานที่

ออกใหโดยระบบ จึงไมสามารถเขาใชระบบได หากผูสมัครเคยลงทะเบียนแลว แตลืมชื่อผูใช และ/หรือ รหัสผาน และ

กลับมาลงทะเบียนใหม ระบบจะแจงเตือนวา “มีขอมูลแลว และไมสามารถลงทะเบียนซ้ําได 

ขั้นตอนการลงทะเบียน 

หมายเหต:ุ การลงทะเบียนถือวาเสร็จส้ินสมบูรณเฉพาะถาผูลงทะเบียนไดช่ือผูใชและ

รหัสผาน กรุณาจดชื่อผูใชและรหัสผานที่ระบบออกให เก็บรักษาไวใหปลอดภัย บุคคลที่มีช่ือ

ผูใชและรหัสผานของทาน สามารถนําไปใชเขาระบบ GAT/PAT และดําเนินการทกุอยางที่

ทานสามารถทําได 

ขั้นตอน 1. เขาระบบ GAT/PAT ที่หนาจอตอนรับเขาสูการสมัครสอบ GAT/PAT ดานบน บริเวณ ลงทะเบียน 

(รายใหม) คลิกที่ลิงค คลิกเพื่อลงทะเบียน 

ขั้นตอน 2. ยืนยันตัวตน-ขอมูลเบ้ืองตน โดยกรอกขอมูลที่ปรากฎบนจอ ใหครบถวนและถูกตอง  

ขั้นตอน 3. คลิกที่กลอง หนาคํายืนยันวากรอกขอมูลตรงตามความเปนจริง แลวกด ถัดไป 

 

ภาพที่ 5 หนาจอสําหรับการยืนยันตัวตนและการกรอกขอมูลเบ้ืองตน ในชวงลงทะเบียน 

หมายเหต:ุ ขอมูลที่กรอกผิดในสวนนี้ จะคงอยูตลอดไป และผูสมัครไมสามารถแกไขขอมูล

สวนนี้ไดดวยตนเอง ตองสงหลักฐานเพื่อขอแกไขมายัง สทศ. 

ถามีการลงทะเบียนซ้ํา ระบบจะแจงเตือนวา มีขอมูลในระบบ กรุณาติดตอ สทศ. 
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ขั้นตอน 4. กรอกขอมูลสถานศึกษา – ที่อยู กรอกขอมูลสวนตัวใหถูกตองและครบถวน ตรวจสอบและกด แท็บ 

ยืนยันการลงทะเบียน แลวกด OK เพื่อยืนยัน หรือกด Cancel เพื่อยกเลิก 

ขั้นตอน 5. เลือกรหัสผาน ที่หนาตางใหม เลือกรหัสผาน (ตัวเลข 4 หลัก) แลวกด ลงทะเบียน 

 

ภาพที่ 6 หนาจอสําหรับการกําหนดรหัสผาน โปรดเลือกและจํารหัสผาน! 

ขั้นตอน 6. ถาลงทะเบียนสําเร็จ จด รหัสผูใช (Username) ที่ปรากฎบนหนาจอ เก็บรักษาไวใหปลอดภัย (ตองใช

คูกับรหัสผานที่เลือกในขั้นตอนที่ 4 ทุกครั้งที่ตองการเขาระบบ GAT/PAT) 

 

ภาพที่ 7 แสดงหนาจอเมือ่ผูลงทะเบียน ลงทะเบียนสําเร็จ 

หมายเหต:ุ กรุณากรอกขอมูลใหถูกตองและตรงกับความเปนจริงทุกรายการ ทั้งนี้ เพราะ

ขอมูลทุกรายการมีผลตอการสอบ ตอการสงผลสอบและตอการนําผลสอบไปใช การแกไข

ขอมูลมีความยุงยากและในบางครั้ง อาจตองเสียคาบริการในการแกไขขอมูล 
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5. การสมัครสอบ 

หลังจากการลงทะเบียน ผูสมัครที่ประสงคจะสอบ GAT/PAT จะตองเขาระบบ GAT/PAT โดยกรอกชื่อผูใช เลข

ประจําตัวประชาชน และรหัสผาน ใหถูกตองที่หนาล็อคอิน และใชเมนู สมัครสอบ เพื่อสมัครสอบ โดยตองดําเนินการจน

ครบขั้นตอนของการสมัครจนไดใบจายเงิน 

การสมัครสอบมีขั้นตอนสําคัญดังนี ้

1) สมัครสอบ เลือกวิชาที่ตองการสอบ 

2) เลือก  จังหวัดและอําเภอที่ตองการไปสอบ (ตามวันที่มีการสอบ) 
3) พิมพใบจายเงิน 
4) ชําระเงิน ตามชองทางที่กําหนดและสะดวกตอผูสมัคร ภายในเวลาที่กําหนด (ส้ินสุดขั้นตอนการสมัคร

สําหรับผูประสงคจะสอบในจังหวัดอื่น นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบรีและ

ปทุมธานี) 

5) เลือกสนามสอบ (เลือกใหครบทุกวันที่มีการสอบ) หลังจากชําระเงิน 1 วัน หลังเวลา 10:00 น. 

เฉพาะผูสมัครที่ประสงคจะสอบในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรีและปทุมธานี 
 

วิธีการสมัครสอบ 
กรุณาดําเนินตามขั้นตอนตอไปนี้จนเสร็จทุกขั้นตอน และใหความเอาใจใสกับการแจงเตือนจากระบบ 

ขั้นตอน 1. เขาระบบ GAT/PAT และล็อคอินดวยชื่อผูใช และรหัสผาน 

ขั้นตอน 2. เลือกเมนู สมัครสอบ 

ขั้นตอน 3. คลิกเลือก วิชาที่ตองการสอบ (สําหรับ PAT ภาษา เลือกสอบไดภาษาเดียวในการสอบแตละ

ครั้ง เนื่องจากสอบในวันและเวลาเดียวกัน) 

ขั้นตอน 4. เลือก จังหวัด และ อําเภอ ที่ตองการไปสอบ (ใหครบทุกวันที่มีการสอบ) 

ขั้นตอน 5. คลิก ยืนยันการเลือกสถานที่สอบ และกด OK 
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ภาพที่ 8 หนาจอสําหรับการเลือกสถานที่สอบ สทศ. ใชขอมูลนี้ในการเลือกสนามสอบใหกับผูสมัคร 
 

ขั้นตอน 6. ไปที่เมนู พิมพใบจายเงิน  

ขั้นตอน 7. คลิกลิงค พิมพ (รอสักครู จนกระทั่งมีหนาตางใหมที่มี ใบจายเงิน ปรากฎขึ้น) ดังภาพที่ 2 

หมายเหต:ุ ถาไมมีใบจายเงินปรากฎ หรือพิมพใบจายเงินไมได กรุณากลับไปอาน 
“ขอตกลงเบื้องตนของการใชระบบ GAT/PAT ดานบน) และตั้งคาเครื่อง
คอมพิวเตอรใหถูกตอง 

ขั้นตอน 8. คลิกที่ภาพ เครื่องพิมพ แลวกด Export  

ขั้นตอน 9. ที่หนาตางใหม เลือก Open จะไดไฟล PDF แลวคลิกที่ภาพ เครื่องพิมพ (อีกครั้งบนไฟล PDF 

เพื่อดําเนินการพิมพตามปกติ) หรือเลือก Save ถาตองการเก็บไฟลไวเปนหลักฐาน (ดู ภาพที่ 

3) 

หมายเหต:ุ  โปรดสังเกตบารโคด ดานลาง ถาบารโคดไมขึ้น กรุณาออกจากโปรแกรม 

และเขาระบบ GAT/PAT และเลือกเมนู พิมพใบจายเงินใหม 

ในกรณีที่บารโคดไมขึ้น ทานยังสามารถนําใบจายเงินไปชําระเงินที่เคานเตอร

ธนาคารได แตทานตองตรวจสอบวา พนักงานธนาคารคีย Ref. 1 และ Ref. 2 ถูกตอง 

โปรดตรวจสอบและตรวจทาน หากไมทราบ ใหสอบถามพนักงานธนาคารวา ดู

อยางไร 



12   

 

ภาพที่ 9 แสดงหนาจอหลังกด พิมพใบจายเงนิ และกดที่ภาพเครื่องพิมพ 

 

ภาพที่ 10 แสดงหนาจอหลังจากกด Export ถาตองการไฟลเก็บไวเปนหลกัฐาน เลือก Save ถา

ตองการพิมพ เลือก Open จะไดไฟล PDF เพื่อสัง่พิมพไดตามปกติ  
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6. การเลือกสนามสอบ 

โปรดสังเกตวา “เฉพาะผูประสงคจะสอบในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรีและปทุมธานี” เทานั้น ที่ตอง

และสามารถกลับมาเลือกสนามสอบ 

กอนเลือกสนามสอบ ทานตองชําระเงินใหเรยีบรอย และรอ 1 วันหลังจากวันชําระเงินเสร็จแลว ตั้งแต

ประมาณเวลา 10:00 น. เปนตนไป 

 
ภาพที่ 11 แสดงหนาจอหลังจากคลิกที่เมน ูสนามสอบ แตยังไมไดชําระเงิน จึงเลือกสนามสอบไมได 
 

 
ภาพที่ 12 แสดงหนาจอหลังจากเลือกเมนู เลือกสนามสอบ และผูสมัครชําระเงินแลว 1 วัน 
 

วิธีเลือกสนามสอบ 

ขั้นตอน 1. เขาระบบ GAT/PAT และล็อคอินเขาระบบโดยใชชื่อผูใช/รหัสผาน 

ขั้นตอน 2. ไปที่เมนู เลือกสนามสอบ 

ขั้นตอน 3. ในวันที่มีสอบแตละวัน คลิก แกไข ตรงคอลัมน เลือกสนามสอบ/แกไข 
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ขั้นตอน 4. เลือก จังหวัด เขต จาก Drop‐down List และกด คนหาสนามสอบ 

ขั้นตอน 5. คลิกปุม Radio Button ที่หนาชื่อสนามสอบที่ตองการไปสอบ (เลือกไดเฉพาะถายังมีที่วาง) 

หมายเหต:ุ ในกรณีที่สนามสอบเต็มทุกเขต/อําเภอ และทุกสนาม ทานสามารถแจง 
สทศ.ใหทราบ และรอจนกวาจะมีการเพิ่มสนามสอบหรือที่นั่งสอบ  
ทานไมจําเปนตองเลือกไปสอบในจังหวัดอื่นถาไมตองการไป  
เมื่อพนกําหนดการเลือกสนามสอบ และทานยังไมไดเลือกสนามสอบ สทศ. จะจัดหา
สนามสอบใหทานตาม เขต/อําเภอ ที่ทานเลือกไวตอนสมัคร หรือตามเขต/อําเภอ
ใกลเคียง ภายในจังหวัดทีท่านเลือก 
โปรดตรวจสอบการเลือกสนามสอบใหรอบคอบ กรรมการคุมสอบจะไมอนุญาตใหผู
เขาสอบเขาสอบผิดสนามโดยเด็ดขาด 
ในกรณีที่มีผูเขาสอบนอยในบางอําเภออาจมกีารปดสนามสอบในอําเภอนั้น สทศ. 
จะยายนักเรียนไปสอบในอําเภอใกลเคียง (โดยปกติ เปนอําเภอเมือง) 

ขั้นตอน 6. ตองการแกไขการเลือกสนามสอบ ไปที่เมนู สนามสอบ และทําขั้นตอนที่ 3 – 5 ซ้ํา (เฉพาะถา

มีที่วางและอยูภายในเวลาที่กําหนด) 

 
ภาพที่ 13 แสดงใหเหน็วา วันเสารที่ 03 ก.ค. ผูสมัครเลือกสอบที่สนามสอบพระหฤทัยคอนแวนต แตวันอื่นยัง
ไมไดเลือกสนามสอบ สถานที่สอบจึงตรงกันกับจังหวัดและอําเภอ/เขต ที่เลือกไวในตอนสมัครสอบ 
 

หมายเหต:ุ หลังจากเลือกสนามสอบแลว ผูสมัครยังสามารถเปลี่ยนสนามสอบได ถา
ยั้งอยูในระยะเวลาใหเลือกสนามสอบ และยังมีที่วางในสนามสอบที่ตองการเปลี่ยน 
 
ถาผูสมัครไมกลับมาเลือกสนามสอบ (กรณีของผูสมัครที่เลือกสถานที่สอบใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) สทศ. จะจัดสนามสอบใหตามสถานที่สอบที่เลือก 
(ตามคอลัมน สนามสอบ/สถานที่สอบ) หรอืในเขตใกลเคียงที่มีที่นั่งสอบ 
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7. การพิมพบัตรประจําตัวผูเขาสอบ 

หลังการประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ 1 สัปดาห ผูเขาสอบสามารถกลับมาพิมพบัตรประจําตัวผูเขาสอบ

ได ในบัตรประจําตัวผูเขาสอบจะมีการระบุวิชาที่สอบ พรอมกับเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบและวันเวลาอยางละเอียด โปรด

เก็บรักษาบัตรประจําตัวผูเขาสอบไว บัตรประจําตัวผูเขาสอบมีรายละเอียดสําคัญที่ทานสามารถนําไปอางอิงที่สนามสอบ

หรือในเวลาที่มีการนําผลสอบไปใช เชน นําผลสอบไปรับสมัครเขามหาวิทยาลัย 

วิธีการพิมพบัตรประจําตัวผูเขาสอบ 

ขั้นตอน 1. เขาระบบ GAT/PAT โดยใชชื่อผูใช/รหัสผาน 

ขั้นตอน 2. ไปที่เมนู พิมพบัตรประจําตัวผูเขาสอบ 

ขั้นตอน 3. เลือก และรอจนกวาหนาตางใหมจะปรากฎพรอมกับขอมูลบัตรประจําตัวผูเขาสอบ 

ขั้นตอน 4. คลิกที่ภาพ เครื่องพิมพ (มุมบน ซาย) 

ขั้นตอน 5. ที่หนาตางใหม บนไฟล PDF คลิกที่ภาพ เครื่องพิมพ  

ขั้นตอน 6. ดําเนินการพิมพตามปกติ 

หมายเหต:ุ ถาทานพิมพบัตรประจําตัวผูเขาสอบไมได กรุณากลับไปอาน “ขอตกลง
เบ้ืองตนเกี่ยวกับการตั้งคาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการใชงานระบบ GAT/PAT 
ดานบน) 
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8. ตรวจสอบผลสอบ 

ผูเขาสอบสามารถตรวจสอบผลสอบครั้งปจจุบันและยอนหลังของตนเองไดตลอดทั้งป ในกรณีที่ตองการผลสอบ

ที่เปนเอกสารทางการของสถาบัน ฯ สทศ. กําลังจัดทําระบบพิมพรายงานผลสอบอัตโนมัติ ในระหวางที่ยังไมมีระบบ

ดังกลาว ทานสามารถยื่นขอผลสอบทางการไดดวยตนเองหรือทางไปรษณีย กรุณาอานคําแนะนําที่หนาเว็บไซต ตรง

ประกาศของระบบ GAT/PAT (หลังจากคลิกเลือกเมนู เขาระบบ GAT/PAT) 
 
วิธีดูผลสอบ 

ขั้นตอน 1. เขาระบบ GAT/PAT โดยใชชื่อผูใช/รหัสผาน 

ขั้นตอน 2. ไปที่เมนู ผลสอบ 

ขั้นตอน 3. เลือกครั้งที่ตองการดูผลสอบ จาก Dropdown List 

ขั้นตอน 4. ตองการพิมพ ใชเมนู พิมพจากโปรแกรม Internet Explorer 

 

9. เปลี่ยนรหัสผาน 

ผูสมัครควรเปลี่ยนรหัสผานอยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันมิใหบุคคลอื่นเขาตรวจสอบหรือดูขอมูลสวนตัวของทาน 

โปรดสังเกตวา ถามีบุคคลใดทราบชื่อผูใชและรหัสผานของทาน บุคคลนั้นสามารถทําทําอยางเสมือนเปนตัวทานเอง 

วิธีการเปลี่ยนรหัสผาน 

ขั้นตอน 1. เขาระบบ GAT/PAT โดยใชชื่อผูใชและรหัสผาน 

ขั้นตอน 2. ไปที่เมนู เปล่ียนรหัสผาน 

ขั้นตอน 3. กรอกรหัสผานใหม 

ขั้นตอน 4. กรอกรหัสผานใหมซ้ําอีกครั้ง 

ขั้นตอน 5. กด OK 

 


