สทศ. แจง กําหนดการ “การจัดสอบ GAT/PAT รอบพิเศษ”
สอบวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน นี้
จากการวิเคราะหจํานวนผูขาดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 3/2552 โดยจัดสอบในวันที่ 8 - 11
ตุลาคม 2552 ปรากฏวา มีผูขาดสอบทั่วประเทศประมาณ 20 - 30 % เมื่อสอบถามหาสาเหตุ
พบวา นักเรียนบางสวนไมทราบสนามสอบ เนื่องจากมีผูกอกวนเว็บไซต สทศ. ทําใหตอง
ปดเว็บไซตชวั่ คราว อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหนักเรียนไมสามารถพิมพบตั รประจําตัวผูเขาสอบ
และไมทราบสนามสอบของตนเอง
ในการนี้ สทศ.เห็นวา สาเหตุดังกลาว มาจากเว็บไซต สทศ. ที่นักเรียนไมสามารถ
เขาเว็บไซต www.niets.or.th ไดตั้งแตวันที่ 7 - 11 ตุลาคมที่ผานมา ดังนั้น ขอแจงใหทราบวา
สทศ.จะจัดสอบรอบพิเศษใหแกนักเรียนที่พิมพบตั รประจําตัวสอบไมได หรือ ไมทราบสนามสอบ
โดยนักเรียนที่ประสงคจะขอสอบ GAT/PAT รอบพิเศษ ดูแบบฟอรมคํารองไดทางเว็บไซต
สทศ. ที่ www.niets.or.th

1. คุณสมบัติของผูท ี่ยื่นคํารองขอสอบ GAT/PAT รอบพิเศษ
ผูยื่นคํารองกลุมที่ 1 ไดแก
- นักเรียนที่ติดตอ สทศ.ไมได ทําใหไมทราบสนามสอบ
- นักเรียนที่ชําระเงินแลว แตไมไดเขาสอบ

ผูยื่นคํารองกลุมที่ 2 ไดแก ผูที่พลาดการสมัครสอบ GAT/PAT ของเดือนตุลาคม 2552
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2. วิธกี าร
2.1 กลุมที่ 1 ยื่นคํารองผานเว็บไซต www.niets.or.thโดยใชชื่อผูใช (Username) และ
รหัสผาน (Password) ของตนเอง (ยืน่ คํารองไดตั้งแตวันที่ 15 -22 ต.ค.2552)

2.2 กลุมที่ 2 ยื่นคํารองขอสมัครสอบได 2 วิธี
วิธีที่ 1 ยื่นคํารองทางไปรษณีย

ผูยื่นคํารองกลุม ที่ 2
สทศ.จะพิจารณาเปนรายๆ ไป

(ประทับตราไปรษณียไมเกินวันที่ 20 ต.ค.2552)
2.1 ดาวนโหลดใบคํารองผานทางเว็บไซต www.niets.or.th
2.2 แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2.3 แนบตัว๋ แลกเงินไปรษณีย (คาสมัครวิชา 200 บาท)
สั่งจาย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
สงมาที่ 128 อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 36 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

วิธีที่ 2 ยื่นคํารองดวยตนเองที่ สทศ.
(ตั้งแตวันที่ 15 – 22 ต.ค.2552 เวลา 8.30 – 16.30 น.)
1.1 เขียนใบคํารอง
1.2 แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
1.3 ชําระเงินคาสมัครวิชาละ 200 บาท
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3. กําหนดการสอบ GAT/PAT รอบพิเศษ (สอบวันที่ 29 ต.ค. - 1 พ.ย.52)
รายละเอียด

วัน เดือน ป

ชองทาง

ผูยื่นคํารองกลุม ที่ 1

15 – 22 ตุลาคม 2552

ยื่นคํารองผาน www.niets.or.th

ผูยื่นคํารองกลุม ที่ 2
2.1 ยื่นคํารองทางไปรษณีย

15 – 20 ตุลาคม 2552

ประทับตราไปรษณียไมเกิน 20 ต.ค.52

15 – 22 ตุลาคม 2552

ที่ สทศ. อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 36

26 ตุลาคมเปนตนไป
29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2552
10 พฤศจิกายน 2552

www.niets.or.th
ณ สนามสอบที่ระบุ
ทางเว็บไซต www.niets.or.th

2.2 ยื่นคํารองดวยตนเอง
ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ สนามสอบ
วันสอบ
ประกาศผลสอบ

4. ตารางสอบ GAT/PAT รอบพิเศษ
วัน เดือน ป

เวลาสอบ

รหัส และ ชื่อวิชา

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552

08.30 – 11.30 น.
13.00 - 16.00 น.

74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

วันศุกรที่ 30 ตุลาคม 2552

08.30 – 11.30 น.
13.00 - 16.00 น.

วันเสารที่ 31 ตุลาคม 2552

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

76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร
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
85 GAT ความถนัดทั่วไป
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร
72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร
73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

วันอาทิตยที่ 1 พฤศจิกายน 2552
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5. สนามสอบ GAT/PAT รอบพิเศษ มี 7 จังหวัด
1. กรุงเทพมหานคร

5. ขอนแกน

2. เชียงใหม

6. สงขลา (สอบที่ หาดใหญ)

3. พิษณุโลก

7. นครศรีธรรมราช

4. อุบลราชธานี
หมายเหตุ : ในตางจังหวัด สทศ.จะจัดสนามสอบใหที่ อําเภอเมือง ชื่อสนามสอบจะแจงใหทราบภายหลัง

** สทศ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสนามสอบ**

6. ระเบียบการสอบ GAT/PAT
1) ไปผิดสนามสอบ ไมมีสิทธิ์สอบ
2) ไมมีเลขที่นงั่ สอบ ไมมีสิทธิ์สอบ
3) ไปสายเกิน 30 นาที ไมมีสทิ ธิ์สอบ
4) ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียนที่มีรปู ถาย ไมมีสิทธิ์สอบ
5) หามนําเครือ่ งมืออุปกรณสื่อสารเขาหองสอบ
6) ใหนั่งสอบจนหมดเวลา
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(ชองนี้สําหรับเจาหนาที่)
ลําดับ............วันที่...........ต.ค. 2552

ใบคํารองขอสมัครสอบ GAT/PAT รอบพิเศษ (สําหรับผูยื่นคํารองกลุมที่ 2)
เรียน ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ............................................................นามสกุล...................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน (13 หลัก)

รหัสผูใชงาน (Username) 5 2

สําหรับเขาระบบ GAT/PAT (ถามี)

ระดับการศึกษา
ม.5
ม.6
สูงกวา ม.6
ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา ...........................................................................................จังหวัด.........................................................
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก...................หมูที่............หมูบาน..................................................ซอย.......................................................
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย .................
โทรศัพทบาน........................................... โทรศัพทมือถือ................................................อีเมล.....................................................
มีความประสงคขอสมัครสอบ GAT/PAT รอบพิเศษ เนื่องจาก.......................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
โปรดทําเครื่องหมาย 9ในชอง ของวิชาที่ตองการสอบ (คาสมัครสอบวิชาละ 200 บาท)
PAT 4 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร (สอบ 29 ต.ค.52)
PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู (สอบ 29 ต.ค.52)
PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร (สอบ 30 ต.ค.52)
PAT 7 ความถนัดทางภาษา (สอบ 30 ต.ค.52)
PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน
PAT 7.3 ภาษาญี่ปุน
PAT 7.4 ภาษาจีน
PAT 7.5 ภาษาอาหรับ
PAT 7.6 ภาษาบาลี

GAT ความถนัดทั่วไป (สอบ 31 ต.ค.52)
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร (สอบ 31 ต.ค.52)
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (สอบ 1 พ.ย.52)
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (สอบ 1 พ.ย.52)
สมัครสอบทั้งหมด................................วิชา
รวมเปนเงิน..........................................บาท
ตัวอักษร (.................................................................................)

**กรณีที่ชําระเงินแลว ไมสามารถเปลีย่ นแปลงรายวิชาสอบ และสทศ.จะไมคืนเงินคาสมัครไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น**

สนามสอบที่ตองการเลือก (โปรดทําเครื่องหมาย 9ในชอง หนาจังหวัดที่ตองการเพียงชองเดียว)
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม
พิษณุโลก
สงขลา (หาดใหญ)
นครศรีธรรมราช
ขอนแกน

อุบลราชธานี

หมายเหตุ : ในตางจังหวัด สทศ.จะจัดสนามสอบใหที่ อําเภอเมือง ชือ่ สนามสอบจะแจงใหทราบภายหลัง
วิธีที่ 1 ยื่นคํารองทางไปรษณีย (ประทับตราไปรษณียไมเกินวันที่ 20 ต.ค.2552)
1.1 ดาวนโหลดใบคํารองผานทางเว็บไซต www.niets.or.th
1.2 แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
1.3 แนบตั๋วแลกเงินไปรษณีย สั่งจาย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
สงมาที่ 128 อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 36 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

วิธีที่ 2 ยื่นคํารองดวยตนเองที่ สทศ. (ตั้งแตวันที่ 15 -22 ต.ค.2552)
2.1 เขียนใบคํารอง
2.2 แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2.3 ชําระเงินคาสมัครวิชาละ 200 บาท

ลงชื่อ..........................................................................
(

) ผูยื่นคํารอง
วันที่ ยื่นคํารอง...................ตุลาคม พ.ศ. 2552

