
 

ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เรื่อง  การรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) 

และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
----------------------------------- 

 ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเปิดให้บริการการทดสอบวิชา 
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๒๙ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘  และค าสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
ที ่ ๔/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  จึงเห็นควรประกาศการรับสมัครสอบการทดสอบความถนัด
ทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 

๑. คุณสมบัติส าหรับผู้สมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า หรือเป็น 

ผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  หรือเทียบเท่าข้ึนไป  (ณ  วันสอบ) 
 

๒. ก าหนดการการให้บริการการทดสอบ 
 

กิจกรรม 
ก าหนดการ 

GAT/PAT 
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ 

GAT/PAT 
ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ 

๑. การรับสมัครสอบ  :  แบ่งเป็น  ๒  กลุ่ม  ดังนี้ 
กลุ่มที่  ๑  ผู้สมัครสอบท่ีประสงค์จะสอบสนามสอบกรุงเทพมหานคร  จังหวัดนนทบุรี  หรือ จังหวัดปทุมธานี 
- ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 

(ส าหรับผู้สมัครรายใหม่ที่ยังไม่มีรหัสชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 
ในการเข้าระบบ) 

๑ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๑๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ 

- รับสมัครสอบ  โดยด าเนินการตามขั้นตอนในระบบ ๑ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๑๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ 
- ช าระเงินผ่านผู้รับบริการรับช าระเงินที่ก าหนด ๑ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๑๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ 
- ตรวจสอบสถานะการช าระเงิน  และเลือกสนามสอบที่ประสงค์

จะไปสอบ 
๑ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๑๕ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ 

 
 

๒./กิจกรรม... 



๒ 

 

กิจกรรม 
ก าหนดการ 

GAT/PAT 
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ 

GAT/PAT 
ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ 

กลุ่มที่  ๒  ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบสนามสอบในจังหวัดอื่น  ยกเว้นกรุงเทพมหานคร  นนทบุรี และปทุมธานี 
- ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 

(เฉพาะผู้สมัครรายใหม่ที่ยังไม่มีรหัสชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 
ในการเข้าระบบ) 

๑ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๑๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ 

- รับสมัครสอบ  โดยด าเนินการตามขั้นตอนในระบบ ๑ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๑๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ 
- ช าระเงินผ่านผู้รับบริการรับช าระเงินที่ก าหนด ๑ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๑๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ 
- ตรวจสอบสถานะการช าระเงิน  และการเลือกอ าเภอ/จังหวัด 

ที่จะไปสอบ 
๑ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๑๕ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ 

๒. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ ๑ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๑๕ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ 
๓. ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่/พิมพ์บัตรแสดงข้อมูล 
เลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบในระบบ 

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

๔. สอบ ๗ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๘ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
๕. ประกาศผลสอบ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
 

๓. ก าหนดการเปิด-ปิดระบบการรับสมัครสอบ และช าระเงิน 
สทศ. จะเปิดและปิดระบบการรับสมัครสอบ และช าระเงินตามก าหนดการที่ระบุในข้อ ๒  และ

ตามเวลา ดังนี้ 
 
รายการ ก าหนดการ 

เปิดระบบ ปิดระบบ 
การสมัครสอบ วันรับสมัครสอบวันแรก 

เวลา ๙.๐๐ น. 
วันรับสมัครสอบวันสุดท้าย 

เวลา ๒๓.๕๙ น. 
การช าระเงิน วันรับช าระเงินวันแรก 

เวลา ๙.๐๐ น. 
วันรับช าระเงินวันสุดท้าย 

เวลา ๒๐.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 

๓./ครั้งที่  ๑... 



๓ 

๔. ตารางก าหนดการสอบ 
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗  (สอบเดือนธันวาคม  ๒๕๕๖) 

วันสอบ เวลา รหัส และ ชื่อวิชา 

 
วันเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  ๘๕  ความถนัดทั่วไป (GAT) 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ๗๑  ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) 

 
วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  ๗๒  ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ๗๕  ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) 

 
วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  ๗๓  ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร ์(PAT 3) 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ๗๔  ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4) 

 
วันอังคารที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  ๗๖  ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร ์(PAT 6) 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ๗๗  ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) 
๗๘  ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) 
๗๙  ความถนัดทางภาษาญี่ปุน่ (PAT 7.3) 
๘๐  ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) 
๘๑  ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) 
๘๒  ความถนัดทางภาษาบาล ี(PAT 7.6) 

 

ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗  (สอบเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗) 

วันสอบ เวลา รหัส และ ชื่อวิชา 

 
วันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 

๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  ๘๕  ความถนัดทั่วไป (GAT) 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ๗๑  ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) 

 
วันอาทิตย์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 

๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  ๗๒  ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ๗๕  ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) 

 
วันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 

๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  ๗๓  ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร ์(PAT 3) 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ๗๔  ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4) 

 
วันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  ๗๖  ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร ์(PAT 6) 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ๗๗  ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) 
๗๘  ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) 
๗๙  ความถนัดทางภาษาญี่ปุน่ (PAT 7.3) 
๘๐  ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) 
๘๑  ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) 
๘๒  ความถนัดทางภาษาบาล ี(PAT 7.6) 

๔./๕. ขั้นตอนการ... 



๔ 

๕. ขั้นตอนการสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องด าเนินการสมัครสอบผ่านอินเตอร์เน็ต  โดยเข้าเว็บไซต์  www.niets.or.th 

ตามข้ันตอน  ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่  ๑  การเข้าระบบ 
เข้าระบบ GAT/PAT  ตรงหัวข้อ  ต้องการเข้าระบบ  และ  ส าหรับผู้สมัครสอบ (ต้องการ

ลงทะเบียน หรือสมัครสอบ หรือเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลตนเอง) 
 
ขั้นตอนที่  ๒  การลงทะเบียน 
ผู้สมัครสอบที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เพ่ือรับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าระบบ ให้เลือกเมนู  

ลงทะเบียน (รายใหม่)  ด าเนินการกรอกข้อมูลส่วนตัว  และก าหนดรหัสผ่านตามขั้นตอน  จนได้รหัสผู้ใช้งาน  
๑๐  หลัก (ผู้สมัครสอบต้องใช้รหสัชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าระบบเพ่ือการท าทุกรายการ และถือเป็น
ข้อมูลเฉพาะของผู้สมัครสอบเอง  ดังนั้น  กรุณาบันทึกและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ เพ่ือประโยชน์ของ  
ผู้สมัครสอบเอง) 

 
ขั้นตอนที่  ๓  การสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องการสมัครสอบให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 ๓.๑ เลือกเมนู เข้าระบบ (รายเก่า หรือผู้ท่ีลงทะเบียนแล้ว)  โดยใช้รหัสผู้ใช้งาน เลขประจ าตัว
ประชาชน และรหัสผ่าน (ใส่รหัสผิดเกิน  ๓  ครั้ง  ระบบจะล็อคอัตโนมัติ ต้องติดต่อ สทศ.) 
 ๓.๒ เมื่อเข้าระบบแล้ว  ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏให้ถูกต้อง 
ก่อนด าเนินการสมคัรสอบ 
 ๓.๓ เลือกเมนู สมัครสอบ และเลือกวิชาที่ต้องการสมัครสอบ (วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
(PAT 7) เลือกสอบได้วิชาเดียวเท่านั้น  เนื่องจากสอบในวันและเวลาเดียวกัน) 
 ๓.๔ เลือกเขต/อ าเภอ และจังหวัดที่จะไปสอบตามวันสอบ 

ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบในกรุงเทพมหานคร  จังหวัดนนทบุรี  หรือจังหวัดปทุมธานี  
ให้กดเลือกเขต/อ าเภอ และจังหวัดที่ต้องการ  หลังการช าระเงินแล้ว ต้องเข้ามาเลือกโรงเรียน หรือ
สถาบันการศึกษาทีจ่ัดเป็นสนามสอบอีกครั้งในระบบตามขั้นตอนที่ ๕  การเลือกสนามสอบ 

ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบในจังหวัดอ่ืน นอกจากกรุงเทพมหานคร  จังหวัดนนทบุรี และ
จังหวัดปทุมธานี ให้กดเลือกอ าเภอ และจังหวัดที่ต้องการ สทศ. จะจัดสนามสอบให้ตามอ าเภอที่ผู้สมัครสอบ
ระบุไว้  ในกรณีที่มีการยุบสนามสอบในบางอ าเภอเนื่องจากมีผู้สมัครสอบจ านวนน้อย  สทศ. จะจัดสนามสอบ
ให้ในอ าเภอใกล้เคียง 

 
๕./หลังจากเลือก... 

http://www.niets.or.th/


๕ 

หลังจากเลือกจังหวัด และอ าเภอที่ประสงค์จะไปสอบและช าระเงินแล้ว  ผู้สมัครสอบ
สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเลือกสนามสอบได้ ภายในก าหนดระยะเวลาการเลือกสนามสอบ 
 ๓.๕ ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบ และการเลือกเขต/อ าเภอ และจังหวัดที่จะไปสอบอีกครั้ง 
ก่อนยืนยันการสมัครสอบ 
 

 ขั้นตอนที่  ๔  การพิมพ์ใบจ่ายเงิน 
 เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว ให้เข้าเมนู พิมพ์ใบจ่ายเงิน พิมพ์ใบจ่ายเงินน าไปช าระเงิน 
ค่าสมัครสอบ GAT/PAT  วิชาละ  ๑๔๐  บาท  (ค่าสมัครสอบรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ  ๗  แล้ว แต่ยังไม่
รวมค่าธรรมเนียมของผู้รับบริการช าระเงิน  เป็นเงิน ๑๐ บาท)  ผู้สมัครสอบสามารถช าระเงินได้ที่เคาน์เตอร์  
ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา หรือ
ช่องทางอ่ืนตามเงื่อนไขของผู้รับบริการช าระเงิน 
 หลังจากช าระเงินแล้ว  เพ่ือประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง  ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน หรือใบช าระเงินส่วนบนที่ผู้ให้บริการรับช าระเงินคืนมา และโปรดเก็บ
รักษาไว้เป็นหลักฐานยืนยันการช าระเงิน ข้อมูลการช าระเงินของผู้สมัครสอบจะส่งเข้าระบบ GAT/PAT 
ส่วนบุคคล  ดังนั้น  ผู้สมัครสอบต้องเข้าระบบ GAT/PAT อีกครั้ง  เพ่ือตรวจสอบสถานะการช าระเงิน 
หากสถานะไม่เปลี่ยน ภายใน  ๒  วัน ให้รีบติดต่อ สทศ. ทันท ี
 สทศ. จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น 

 

ขั้นตอนที่  ๕  การเลือกสนามสอบ (ส าหรับผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบในกรุงเทพมหานคร
จังหวัดนนทบุรี  หรือจังหวัดปทุมธานี) 

ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบในกรุงเทพมหานคร  จังหวัดนนทบุรี   หรือจังหวัดปทุมธานี 
หลังการช าระเงินแล้ว ต้องเข้ามาระบุโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่จัดเป็นสนามสอบอีกครั้ง  หากผู้สมัครสอบ
ไม่ได้เข้ามาระบุสนามสอบไว้  สทศ. จะจัดสนามสอบให้ผู้สมัครสอบตามเขต/อ าเภอที่ระบุไว้ตอนสมัครสอบ 
หรือหากสนามสอบตามเขต/อ าเภอที่เลือกไว้เต็ม  สทศ. จะจัดสนามสอบให้ผู้สมัครสอบตามเขต/อ าเภอ 
ที่ใกล้เคียง หรือท่ียังมีที่ว่างอยู่ผู้สมัครสอบไม่จ าเป็นต้องเลือกสนามสอบในจังหวัดอ่ืน  หากไม่ได้ประสงค์จะไป
สอบในจังหวัดนั้นๆ 

หลังจากระบุโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่จัดเป็นสนามสอบแล้ว  ผู้สมัครสอบสามารถ
เปลี่ยนสนามสอบได้ภายในก าหนดระยะเวลาการเลือกสนามสอบ  และสนามสอบที่ต้องการเปลี่ยนนั้นจะต้อง
มีที่ว่างเหลืออยู่ 

 

การสมัครสอบของผู้สมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเม่ือได้ด าเนินการตามขั้นตอนการสมัครสอบ
ครบถ้วนและอยู่ในระยะเวลาที่ สทศ. ก าหนด หากผู้สมัครสอบมีปัญหาในการด าเนินการใดๆ ให้รีบติดต่อ  
สทศ. โดยทันที  สทศ. จะพิจารณาและด าเนินการแก้ไขให้เฉพาะผู้สมัครสอบที่ด าเนินการ ภายในก าหนด
ระยะเวลา และเป็นไปตามขั้นตอนเท่านั้น 

๖./๖.การสมัครสอบ... 



๖ 

 
๖. การสมัครสอบส าหรับชาวต่างประเทศที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน 

กรณีชาวต่างประเทศที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ  แต่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชนประสงค์ 
จะสมัครสอบ  ให้กรอกแบบค าขอลงทะเบียนสมัครสอบ GAT และ PAT ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
(ดาวน์โหลดหน้าเว็บไซต์)  พร้อมแนบส าเนาหลักฐานหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีรูปถ่าย 
และข้อมูลของผู้ถือหนังสือและลงนามรับรองส าเนาถูกต้องส่งมาให้ สทศ. ทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์
อิเล็คทรอนิกส์ testingservice@niets.or.th ก่อนปิดรับสมัครสอบ ๑ วัน สทศ. จะด าเนินการลงทะเบียน 
ในระบบให้ และจะแจ้งรหัสชื่อผู้ใช้งานส าหรับเข้าระบบกลับไปทางโทรศัพท์หรือ e-mail ของผู้สมัครสอบ  
เพ่ือให้ผู้สมัครสอบเข้ามาสมัครสอบในระบบตามปกติ 

 
๗. การแก้ไขข้อมูลของผู้สมัครสอบ และกรณีเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมรายวิชาในการสมัครสอบ 

๗.๑ กรณีการแก้ไขข้อมูลของผู้สมัครสอบ 
๗.๑.๑ ผู้สมัครสอบสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้เองในระบบตามก าหนดการที่ระบุ  

ยกเว้นค าน าหน้าชื่อ  ชื่อ  นามสกุล และเลขประจ าตัวประชาชน 
๗.๑.๒ ผู้สมัครสอบที่ต้องการแก้ไขค าน าหน้า  ชื่อ  นามสกุล  หรือเลขประจ าตัวประชาชน 

ให้ส่งแบบค าขอแก้ไขข้อมูล  พร้อมแนบหลักฐานและรับรองส าเนาถูกต้อง มายัง สทศ. ทางไปรษณีย์  หรือ
ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์  testingservice@niets.or.th  โดย สทศ. จะด าเนินการแก้ไขให้เฉพาะผู้สมัครสอบ
รายใหม่ที่มีรหัสผู้ใช้งานขึ้นต้นด้วยเลข  ๕๗........  และมีเอกสารหลักฐานประกอบการแก้ไขครบถ้วน สมบูรณ์
เท่านั้น 
 ๗.๒ กรณีเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมรายวิชาในการสมัครสอบ 
 ๗.๒.๑ กรณีท่ีผู้สมัครสอบด าเนินการสมัครสอบแล้ว แต่ยังไม่ช าระเงิน  ผู้สมัครสอบสามารถ
สมัครสอบใหม่ได้ โดยเลือกวิชาที่จะสอบใหม่ และพิมพ์ใบจ่ายเงินใบล่าสุดไปช าระเงินเท่านั้น หากผู้สมัครสอบ
สมัครสอบใหมแ่ล้ว แต่ใช้ใบช าระเงินใบเดิม  สถานะการช าระเงินของผู้สมัครสอบจะไม่เปลี่ยนแปลงต้องติดต่อ 
สทศ. ทันท ี
 ๗.๒.๒ กรณีที่ผู้สมัครสอบด าเนินการสมัครสอบและช าระเงินแล้ว  ให้ผู้สมัครสอบสมัคร
สอบเฉพาะวิชาที่ต้องการเพ่ิมเติมเท่านั้น  และพิมพ์ใบช าระเงินไปช าระเงิน  ระบบจะรวมวิชาทุกใบสมัคร  
ที่ช าระเงินแล้วให้เองอัตโนมัติ  ส าหรับการเปลี่ยนแปลงรายวิชาไม่สามารถด าเนินการได้ ต้องสมัครสอบ
เพ่ิมเตมิเท่านั้น 
 ๗.๒.๓ กรณีท่ีผู้สมัครสอบต้องการเปลี่ยนแปลงรายวิชาภาษาต่างประเทศ (PAT 7) หลังจาก
ช าระเงินแล้วให้ผู้สมัครสอบยื่นค าร้องพร้อมเหตุผลที่ขอเปลี่ยนรายวิชามายัง สทศ. สทศ. จะพิจารณาตาม
ความจ าเป็น และจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงวิชาให้หากเห็นเหตุสมควร 
 

๗./การติดต่อ... 



๗ 

 
๘. การติดต่อ 

ผู้สมัครสอบที่มีปัญหาในการด าเนินการใดๆ หรือประสงค์จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การสมัครสอบ สามารถติดต่อ สทศ. ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 

๘.๑ โทรศัพท์หมายเลข  ๐๒-๒๑๗-๓๘๐๐  วันท าการ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  -  ๑๘.๐๐  น. 
วันหยุดท าการ (วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  -  ๑๖.๐๐ น. เปิดให้บริการ
เฉพาะช่วงเวลาการรับสมัครสอบ 

๘.๒ โทรสาร  หมายเลข  ๐๒-๒๑๙-๒๙๙๖  ระบบอัตโนมัติ 
๘.๓ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์  testingservice@niets.or.th 
๘.๔ ส่งไปรษณีย์  จ่าหน้าซอง 
  

กลุ่มงานบริการการทดสอบ  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
๑๒๘  อาคารพญาไทพลาซ่า  ชั้น  ๓๖  ถนนพญาไท 
แขวงทุ่งพญาไท   เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

 
๘.๕ ติดต่อด้วยตนเอง ณ  ที่ท าการ สทศ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น  ๓๖  วันท าการตั้งแต่

เวลา  ๐๘.๓๐  -  ๑๘.๐๐  น.  วันหยุดท าการ (วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  -  
๑๖.๐๐ น. เปิดให้บริการเฉพาะช่วงเวลาการรับสมัครสอบ 
 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

 
        (รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์   พันธุ์พฤกษ์) 
  ผู้อ านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 


