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คูมือการใชงาน 

ระบบรับสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 

ปการศึกษา 2565 

1 เขาสูระบบ 
Login เขาสู ระบบดวย username (เลขประจำตัว) และ password ที่ลงทะเบียนกับระบบ TCAS65 

(student.mytcas.com) 

 
ภาพที่ 1 แสดงหนาจอ login 

 

1.1 กรณี กรอกขอมูล username และ password ถูกตอง ระบบจะทำการเขาสูหนาจอหนาแรกสำหรับ

การสมัครสอบ ทั้งนี้ ขอมูลสวนตัวผูใชงานในระบบ TCAS65 จะถูกนำมาใชงานในระบบรับสมัครสอบ GAT/PAT 

และวิชาสามัญ ซึ่งขอมูลประกอบดวย 

 1) เลขประจำตัว (เลขประจำตัวประชาชน G Number หรือ Passport Number) 

 2) คำนำหนาช่ือ 

 3) ช่ือ 

 4) นามสกุล 

 5) อีเมล 

 6) เบอรโทรศัพท 

 7) ช่ือโรงเรียน 

 8) ปที่สำเร็จการศึกษา 

 9) จังหวัดของโรงเรียน 

1 

2 
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1.2 กรณี ไมสามารถ login เขาสูระบบได สาเหตุเน่ืองจาก 

  1) ไมไดลงทะเบียนในระบบ TCAS65 หรือ กรอกขอมูล username/password ผิดพลาด  

ระบบจะแจงเต ือนวา “ไมพบขอมูลผ ู  ใช งานของทาน เนื ่องจากยังไมได ลงทะเบียนในระบบ TCAS65 

(student.mytcas.com) หรือหรอก username/password ผิดพลาด” 

 
ภาพที่ 2 แสดงหนาจอ login กรอกขอมูลผิดพลาด หรือไมไดลงทะเบียนในระบบ TCAS65 

 

2) ลงทะเบียนผานระบบ TCAS65 ยังไมครบถวนสมบูรณ ใหดำเนินการตรวจสอบขอมูลและ

ดำเนินการลงทะเบียนใหสมบูรณไดที่เว็บไซต student.mytcas.com ซึ่งขอมูลที่ตองดำเนินการกรอกใหครบถวน 

ไดแก ขอมูลสวนตัว และขอมูลการศึกษา ซึ่งระบบจะแจงเตือนวา “ทานยังไมไดกรอกขอมูลการศึกษา กรุณา

ดำเนินการกรอกขอมูลใหครบถวนในระบบ TCAS65 (student.mytcas.com)” 

 
ภาพที่ 3 แสดงหนาจอ login กรณี ลงทะเบียนในระบบ TCAS65 ไมสมบูรณ 
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2 หนาแรก 
เมื่อ login เขาสูระบบสำเร็จจะปรากฏหนาแรกของระบบรับสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ป

การศึกษา 2565 โดยหนาแรกจะแสดงคูมือผูสมัครระบบรับสมัครสอบ กำหนดการและปฏิทินวันเวลาสอบของ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ ดังภาพ 

 

 
ภาพที่ 4 แสดงหนาแรกของระบบรับสมัครสอบเมื่อเขาสูระบบสำเร็จ 

3 เมนูการใชงานระบบ 
 เมนูการใชงานระบบ แสดงทางดานซายมือของผูใชงาน ประกอบดวย  

1) ขอมูลสวนตัว คือ ขอมูลสวนบุคคลที่ผูสมัครไดลงทะเบียนกับระบบ TCAS65 

2) หนาแรก ประกอบดวย คูมือผูสมัครระบบสมัครสอบ กำหนดการและปฏิทินวันเวลาสอบ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 

3) สมัครสอบ คือ เมนูที ่ผู สมัครจะตองดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำให

ครบถวน จึงจะถือวาการสมัครสอบเสร็จสมบูรณ 

4) ที่น่ังสอบ/สถานที่สอบ (เปดใชงานระหวางวันที่ 21 กุมภาพันธ – 20 มีนาคม 2565) 
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5) ผลการสอบ (ประกาศผลสอบวิชา GAT/PAT วันที่ 18 เมษายน 2565 และวิชาสามัญ วันที่ 

20 เมษายน 2565) 

6) ขอทบทวนผลการสอบ (เปดระบบระหวางวันที่ 21 – 28 เมษายน 2565) 

7) ออกจากระบบ 

 

ภาพที่ 5 แสดงเมนูการใชงานของระบบ 

4 การยืนยันตัวตน 
 เมื่อผูสมัคร login เขาสูระบบแลวจะตองทำการยืนยันตัวตนกอนทำการสมัครสอบ โดยการอัปโหลดรูป

ถายตนเอง สำหรับติดบนบัตรประจำตัวผูเขาสอบ เพื่อใชในการตรวจสอบกอนเขาหองสอบ ทั้งนี้ รูปถายจะตอง

เปนรูปถายปจจุบันของผูสมัคร ไมเกิน 6 เดือน หนาตรง ภาพไมกลับหัว สวมใสชุดสุภาพ ไมสวมแวนตาดำ ไมสวม

หมวกหรือผาคลุมศีรษะใดๆ ยกเวน ผาคลุมทางศาสนา 
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 4.1 เลือกเมนู “ขอมูลสวนตัว” และกดไอคอนรูปภาพสีสม ดังภาพ 

 

ภาพที่ 6 แสดงหนาจอขอมูลสวนตัวที่ผูสมคัรยังไมอัปโหลดรูปถายของตนเอง 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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4.2 อานคำแนะนำการอัปโหลดรูปถาย แลวกดอัปโหลดรูปถาย (ไอคอนรูปสีสม ดังภาพ) ที่มีคุณสมบัติตาม

คำแนะนำ 

 

ภาพที่ 7 แสดงหนาจอการอัปโหลดรูปถาย 

 4.3 ปรับขนาดภาพใหเหมาะสม โดยสามารถขยายเขาหรือขยายออก และหมุนภาพได ดังภาพ 

 

ภาพที่ 8 แสดงการขยายและหมุนรูปถาย 

 กด 
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 4.4 จากน้ันกดปุม “บันทึกรูปภาพ” 

 

ภาพที่ 9 แสดงหนาจอการบันทึกรูปภาพ 

 

5 การสมัครสอบ 
 5.1 เมื่อยืนยันตัวตนเรียบรอยแลว จะปรากฎขอความเงื่อนไขการสมัครสอบ ใหผู สมัครอานเงื ่อนไข

ดังกลาวและกด “รับทราบ” ขอมูล จากน้ันกดปุม “สมัครสอบ” 
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ภาพที่ 10 แสดงหนาเง่ือนไขการสมัครสอบ 
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ภาพที่ 11 แสดงหนาแรกของการสมัครสอบ 

 

 5.2 เลือกความตองการพิเศษ มีทั้งหมด 7 ประเภท ไดแก 

1) ไมตองการ 
2) ตองการขอสอบอักษรเบรลล ที่ใชภาษาอังกฤษแบบตัวเต็ม (Braille1) 
3) ตองการขอสอบอักษรเบรลล ที่ใชภาษาอังกฤษแบบตัวยอ (Braille2) 
4) ตองการอักษรขยาย 
5) ตองการผูชวยอานขอสอบ 
6) ตองการผูชวยในการเดินเขาหองสอบ 
7) ตองการหองสอบสำหรับผูที่ใชรถเข็น (Wheelchair) 
8) บกพรองทางการไดยิน 

ถาเปนนักเรียนปกติใหเลือก “ไมตองการ” 
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ภาพที่ 12 แสดงการเลือกความตองการพิเศษ 

 

 

ภาพที่ 13 แสดงรายการเลือกความตองการพิเศษ 
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 5.3 ขั้นตอนที่ 1 เลือกวิชาสอบและสนามสอบ 

  1) เลือกวิชาสอบ วิชา GAT/PAT (คาสมัครสอบวิชาละ 140 บาท) 

 

ภาพที่ 14 แสดงการเลือกวิชาสอบ GAT/PAT 
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2) เลือกวิชาสอบ วิชาสามัญ (คาสมัครสอบวิชาละ 100 บาท) 

 

ภาพที่ 15 แสดงการเลือกวิชาสอบ วิชาสามัญ 

 5.4 ขั้นตอนที่ 2 การเลือกสนามสอบ 

  1) ทำการเลือกสนามสอบใน dropdown ของแตละวิชา โดยตองเลือกอยางนอย 1 สนามสอบ 

ตอ 1 วิชา แตสูงสุดไมเกิน 5 สนามสอบ โดยเรียงลำดับสนามสอบตามตองการจากมากที่สุดไปนอยที่สุด ดังภาพ 

หมายเหตุ : การเลือกสนามสอบในแตละวัน จะตองเลือกสนามสอบในภูมิภาคเดียวกัน หาก

ตองการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคหรือจังหวัดในการสอบ จะตองลบสนามสอบทั้งหมดในวันนั้น ๆ กอน แลวจึง

ดำเนินการเลือกสนามสอบใหมอีกครั้ง 
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ภาพที่ 16 แสดงการเลือกสนามสอบ 
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  2) ทำการตรวจสอบความถูกตองของสนามสอบที่เลือกใหครบถวน 

 

ภาพที่ 17 แสดงรายการเลือกสนามสอบ 
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 5.5 ขั้นตอนที่ 3 การยืนยันการเลือกวิชาสอบ-สนามสอบ 

  1) หลังจากที่ตรวจสอบความถูกตองของวิชาสอบ-สนามสอบ ที่เลือกไวดานบนเรียบรอยแลว ให

ทำการยืนยันการสมัครสอบ โดยการกดปุม “ยืนยันการสมัครสอบ” 

 

ภาพที่ 18 แสดงขั้นตอนการยืนยันการเลือกวิชาสอบ-สนามสอบ 

2) เมื่อกดปุมยืนยันการสมัครสอบแลว ใหเลือกชองทางการรับรหัสใชครั้งเดียว OTP เพื่อยืนยัน

การสมัครสอบ สามารถเลือกรับทางชองทางโทรศัพทมือถือ หรืออีเมล อยางใดอยางหน่ึง ดังภาพ 

 

ภาพที่ 19 แสดงการเลือกชองทางการรับรหัส OTP 
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ภาพที่ 20 แสดงการกรอกรหัส OTP 

5.6 ขั้นตอนที่ 4 พิมพใบชำระเงิน 

  1) เมื่อยืนยันการเลือกวิชาสอบ-สนามสอบดวยรหัส OTP เรียบรอยแลว สำหรับขั้นตอนที่ 4 ทำ

การพิมพใบชำระเงิน เพื่อทำการชำระเงินคาสมัครผาน Mobile Application หรือ Counter Service ใหผูสมัคร

ทำการกดปุม “พิมพใบชำระเงิน” ดังภาพ 

 

ภาพที่ 21 แสดงหนาจอพิมพใบชำระเงิน 
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  2) ตัวอยางใบแจงชำระเงินคาสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปการศึกษา 2565 

 

ภาพที่ 22 ตัวอยางใบแจงชำระเงิน 
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5.7 ขั้นตอนที่ 5 พิมพใบสมัคร 

 1) เมื่อชำระเงินคาสมัครเรียบรอยแลว สถานะการชำระเงินจะขึ้นแบบ Real time และปรากฏ

หนาตางขั้นตอนที่ 5 พิมพใบสมัคร  

 

ภาพที่ 23 พิมพใบสมัคร 
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2) ตัวอยางใบสมัครสอบ 

 

ภาพที่ 24 ตัวอยางใบสมัครสอบ 
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6 การแกไขการสมัครสอบ 
 เมื่อทำการสมัครสอบครบทุกขั้นตอนเรียบรอยแลว หากตองการเปลี่ยนแปลงแกไข สามารถแกไขรายวิชา

สอบ-สนามสอบได โดยสามารถแกไขและยืนยันการสมัครสอบไดทั้งหมด 3 ครั้ง เมื่อตองการแกไขใหกดปุม “แกไข

การสมัคร” ดานลางขั้นตอนที่ 5 (ดังภาพ) และใหดำเนินการเลือกวิชาสอบ-สนามสอบใหม เริ่มต้ังแตขั้นตอนที่ 1 - 

ขั้นตอนที่ 5 อีกครั้ง จึงจะถือวาการสมัครสมบูรณ 

 การคำนวณเงินที่จะชำระคาสมัครเพิ่มเติม ระบบจะคำนวณจากยอดที่จายแลว หากเลือกวิชาสอบเพิ่มขึ้น

และคาสมัครเพิ่มขึ้นจะตองจายเพิ่ม และถาวิชาสอบนอยลงหรือคาสมัครสอบนอยลงไมตองจายเพิ่ม ทั้งนี้ จำนวน

เงินที่เหลือ สามารถนำไปชำระเงินครั้งตอไปได กรณีที่มาเปลี่ยนแปลงวิชาครั้งตอไป แตถาไมมีการเปลี่ยนแปลงอีก 

จะไมสามารถขอเงินที่ชำระเกินคืนไดทุกกรณ ี

 

ภาพที่ 25 ปุมแกไขการสมคัร 
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7 ประวัติการยืนยันวชิาสอบ-สนามสอบ และสถานะการชำระเงินคาสมัคร 

 7.1 ประวัติการยืนยันวิชาสอบ-สนามสอบ 

 

ภาพที่ 26 แสดงประวัติการยืนยันวิชาสอบ-สนามสอบ 

7.2 ประวัติการชำระเงิน 

 

ภาพที่ 27 แสดงประวัติการชำระเงิน 
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8 การสมัครสอบใหม (Set Zero) 

การ Set Zero คือ กระบวนการยกเลิกการสมัครครั้งกอน เพื่อดำเนินการสมัครครั้งใหม ซึ่งใบสมัครเดิม
จะถือเปนโมฆะและไมสามารถยอนกลับไปใชใบสมัครเดิมได รวมทั้งไมสามารถขอคืนคาสมัครที่ชำระไปแลวในทกุ
กรณี ภายหลังจากดำเนินการ Set Zero ทานตองดำเนินการสมัครใหมและชำระเงินคาสมัครใหมใหครบถวนใน
เวลาที่กำหนด การสมัครน้ันจึงจะสมบูรณ ระบบจะใชขอมูลใบสมัครลาสุดที่สมบูรณเทาน้ัน 

 

ขั้นตอนการดำเนนิการสมัครใหม (Set Zero) 

8.1 ทานสามารถดำเนินการสมัครใหม (Set Zero) ได เมื่อการสมัครครั้งนั้นทานไดยืนยันการเลือกวิชา

สอบและสนามสอบครบ 3 ครั้งแลว (นับจำนวนครั้งในการยืนยันผานหรัส OTP จากขอความ SMS หรือ อีเมล 

ที่ลงทะเบียนไวกับระบบ TCAS65) และไมมีเงินคาสมัครคงคางกับระบบ ทั้งนี้ ใหศึกษาเงื่อนไขกอนดำเนินการ 

Set Zero จากน้ันกดปุม “ดำเนินการสมัครใหม (SET ZERO)” 

 
ภาพที่ 28 แสดงเง่ือนไขกอนดำเนินการ Set Zero 
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8.2 เมื่อกดปุม “ดำเนินการสมัครใหม (SET ZERO)” จะมีขอความแจงเตือนวา “ทานยืนยันจะทำการ

สมัครใหม (Set Zero) ใชหรือไม” ขอมูลการสมัครสอบเดิมทั้งหมดของผูสมัครจะหายไป รวมทั้งยอดเงินทั้งหมดที่

ชำระเงินไวแลว และขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี 

 

ภาพที่ 29 แสดงขอความยืนยันการสมัครใหม (Set Zero) 

 
การจัดที่น่ังสอบ ระบบจะใชขอมูลจากใบสมัครลาสุดทีถู่กตองสมบูรณเทาน้ัน 

สามารถสมคัรใหมไดไมจำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินคาสมัครในทุกกรณี 
 

 

8.3 เมื่อกดยืนยันการสมัครใหมแลว ระบบจะแสดงชองทางสำหรับสงรหัส OTP ใหเลือกวาตองการรับ

รหัสผานทางโทรศัพทมือถือ หรืออีเมล ใหกรอกรหัส OTP ของ Ref No. ที่ไดรับกลับเขาระบบภายในเวลาที่

กำหนด ซึ่งตองเปนขอความ SMS หรือ อีเมลฉบับลาสุดเทาน้ัน และเลือกปุม ยืนยันรหัส OTP 



 

EXAM65 คูมือการใชงานระบบสมัครสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ v08-18Jan22.docx                                      Page 25 of 
25 
 

 

ภาพที่ 30 แสดงการเลือกชองทางการสงรหัส OTP สำหรบัยืนยันการสมคัรสอบใหม 

 

ภาพที่ 31 แสดงการกรอกรหัส OTP สำหรับยืนยันการสมัครสอบใหม 

8.6 เมื่อการกรอกรหัส OTP ยืนยันการ Set Zero แลว จึงจะถือวาทำการ Set Zero สำเร็จ และสามารถ
ดำเนินการสมัครสอบใหมได โดยเริ่มตนดำเนินการเลือกรายวิชาสอบ-สนามสอบ ยืนยันการเลือกวิชาสอบ-สนาม
สอบ ชำระเงินคาสมัคร และพิมพใบสมัครใหมได (ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 5) 

 **หากผูสมัครทำการ Set Zero แลว และเลือกรายวิชาสอบ-สนามสอบแลว แตไมไดยืนยันการสมัคร

สอบและกรอกรหัส OTP ที่ไดรับผานระบบ SMS ทางโทรศัพทมือถือ หรืออีเมล และ/หรือไมไดดำเนินการ

ชำระเงิน จะถือวาผูสมัครสอบไมไดสมัครสอบในครั้งนี้  
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