
การสมคัรสอบ GAT PAT 9 วชิาสามญั
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ : สมาคมทีป่ระชมุอธกิารบดแีหง่ประเทศไทย : ทปอ



GAT  PAT 9 วชิาสามญั

ชดุขอ้สอบกลาง เพือ่วดัความ ความเขา้เชงิ
วชิาการและศกัยภาพในการศกึษาตอ่ ใน
มหาวทิยาลยั

คะแนน GAT PAT,  9 วชิาสามญั  จะใชใ้น
การพจิาณาคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ใน
มหาวทิยาลยั โดยผ่านระบบ TCAS 



GAT  PAT  9 วชิาสามญั

Admission



GAT  การทดสอบวชิาความถนัดทัว่ไป 

 GAT (General Aptitude Test)  คอื การวดัศกัยภาพในการเรยีนในมหาวทิยาลยัใหป้ระสบ
ความสําเรจ็ ม ี2 ส่วน คอื

ส่วนที ่1 คอื ความสามารถในการอ่าน/การเขยีน/การคดิเชงิวเิคราะห/์และการแกโ้จทยปั์ญหา

ส่วนที ่2 คอื ความสามารถในการสือ่สารดว้ยภาษาองักฤษ ประกอบดว้ย
Speaking and Conversation
Vocabulary
Structure and Writing
Reading Comprehension

 GAT เป็นการสอบทีด่วู่านักเรยีนคนหน่ึงมคีวามพรอ้มในการจะเขา้เรยีนในมหาวทิยาลยัมากนอ้ย
แคไ่หน



PAT การทดสอบวชิาความถนัดทางวชิาการและวชิาชพี 

 PAT (Professional and Academic Aptitude Test) คอื การวดัความรูท้ีเ่ป็น
พืน้ฐาน กบัศกัยภาพทีจ่ะเรยีนในวชิาชพีน้ัน ๆ ใหป้ระสบความสาํเรจ็ม ี7 วชิา คอื

PAT 1 คอื ความถนัดทางคณิตศาสตร ์
PAT 2 คอื ความถนัดทางวทิยาศาสตร ์
PAT 3 คอื ความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์
PAT 4 คอื ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร ์
PAT 5 คอื ความถนัดทางวชิาชพีครู
PAT 6 คอื ความถนัดทางศลิปกรรมศาสตร ์
PAT 7 คอื ความถนัดทางภาษาตา่งประเทศ ประกอบดว้ย



PAT การทดสอบวชิาความถนัดทางวชิาการและวชิาชพี 

 PAT 7 คอื ความถนัดทางภาษาตา่งประเทศ ประกอบดว้ย
PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝร ัง่เศส
PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมนั
PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญีปุ่่ น
PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจนี
PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรบั
PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

 PAT เป็นการสอบทีจ่ะดวูา่นักเรยีนคนหน่ึงมแีววจะเขา้สูเ่สน้ทางอาชพีในคณะทีเ่ลอืกไหม



9 วชิาสามญั
 วชิาสามญั 9 วชิา  เป็นขอ้สอบกลาง ตามโครงสรา้งหลกัสูตรมธัยมศกึษาตอนปลาย

1. วชิาภาษาไทย
2. วชิาคณิตศาสตร ์1
3. วชิาคณิตศาสตร ์2
4. วชิาสงัคมศกึษา
5. วชิาฟิสกิส ์
6. วชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป
7. วชิาภาษาองักฤษ
8. วชิาเคมี
9. วชิาชวีวทิยา





ขัน้ตอนเตรยีมตวัสมคัรสอบ
ขัน้ตอน แหล่งสบืคน้ ว ด ป

1. คน้หาขอ้มูลหลกัสูตร จาํนวนรบั  และเกณฑ ์
การคดัเลอืก ทีเ่ปิดรบัในรอบ 1- 3 

www.mytcas.com โดยพมิพช์ ือ่
หลกัสูตร หรอืมหาวทิยาลยั ที ่“คน้หาขอ้มูลที่
ตอ้งการศกึษา”

19 พฤศจกิายน 64 เป็น
ตน้ไป

2.ศกึษา เกณฑก์ารคดัเลอืกศกึษาต่อ             ใน
คณะ/มหาวทิยาลยัทีส่นใจ

เว็บไซตม์หาวทิยาลยั
“ประกาศรบัสมคัรฯ..”

3.สรปุ รายวชิา “สอบกลาง” GAT PAT 9 วชิาสามญั

4.ดปูฏทินิการสอบกลาง  กาํหนดการสอบ ตาราง
สอบ

https://www.mytcas.com/news/an
nouncement-61

5. คน้หาสนามสอบสําหรบั GAT/PAT 
และวชิาสามญั

https://www.mytcas.com/venues
คลกิเมนู สนามสอบ โดยคน้หาจาก “ชือ่

สนามสอบ” หรอื “รายวชิาสอบ” หรอื “ทีอ่ยู่
ของสนามสอบ” (จงัหวดั และ/หรอื อาํเภอ) 

21 พฤศจกิายน 64 เป็น
ตน้ไป

6.ลงทะเบยีนในระบบ TCAS 65 www.student.mytcas.com โดยใส่ 
เลขบตัรประชาชน เพือ่ยนืยนัตวัตน

9 ธนัวาคม 64เป็นตน้ไป

http://www.mytcas.com/
https://www.mytcas.com/news/announcement-61
https://www.mytcas.com/venues
http://www.student.mytcas.com/












อย่าลมื ลงทะเบยีน  www.student.mytcas.com

http://www.student.mytcas.com/
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