ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
เรื่อง การรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๒)
----------------------------------ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดออกประกาศ เรื่อง การรับสมัคร
สอบการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจําปการศึกษา
๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยไดกําหนดการรับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ในวันที่ ๑๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ และกําหนดการรับชําระเงินคาสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ในวันที่ ๑๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ไปแลว นั้น
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ตามประกาศสถาบัน
ทดสอบทางการศึ ก ษาแห ง ชาติ (องค ก ารมหาชน) เรื่ อ ง เปลี่ ย นแปลงกํ า หนดการการทดสอบ
ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ลงวันที่
๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับการทดสอบ การประกาศผลการทดสอบ รวมทั้งการนําผล
การทดสอบไปใช อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๙ (๒) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน ทดสอบ
ทางการศึกษาแห งชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ และคําสั่งคณะกรรมการบริห ารสถาบัน ทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติที่ ๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงเปลี่ยนแปลงกําหนดการรับสมัครสอบ
การทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ใหม ดังนี้
๑. กําหนดการการใหบริการการทดสอบ
กิจกรรม

กําหนดการ GAT/PAT
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (ใหม)

๑. การรับสมัครสอบ : แบงเปน ๒ กลุม ดังนี้
กลุมที่ ๑ ผูสมัครสอบที่ประสงคจะสอบสนามสอบกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี หรือ
จังหวัดปทุมธานี
- ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสชื่อผูใชงานและรหัสผาน
๑๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗
(สําหรับผูสมัครรายใหมที่ยังไมมีรหัสชื่อผูใชงานและรหัสผานในการ
เขาระบบ)
- รับสมัครสอบ โดยดําเนินการตามขั้นตอนในระบบ
๑๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗
- ชําระเงินผานผูรับบริการรับชําระเงินที่กําหนด
๑๒ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗
- ตรวจสอบสถานะการชําระเงิน และเลือกสนามสอบที่ประสงคจะไปสอบ
๑๒ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
๒./กิจกรรม...

๒

กําหนดการ GAT/PAT
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (ใหม)
กลุมที่ ๒ ผูสมัครสอบที่ประสงคจะสอบสนามสอบในจังหวัดอื่น ยกเวนกรุงเทพมหานคร นนทบุรี
และปทุมธานี
- ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสชื่อผูใชงานและรหัสผาน
๑๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗
(เฉพาะผูสมัครรายใหมที่ยังไมมีรหัสชื่อผูใชงานและรหัสผานในการ
เขาระบบ)
- รับสมัครสอบ โดยดําเนินการตามขั้นตอนในระบบ
๑๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗
- ชําระเงินผานผูรับบริการรับชําระเงินที่กําหนด
๑๒ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗
- ตรวจสอบสถานะการชําระเงิน และการเลือกอําเภอ/จังหวัดที่จะไปสอบ
๑๒ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
๒. ตรวจสอบและแกไขขอมูลผูสมัครสอบ
๑๒ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
๓. ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่/พิมพบัตรแสดงขอมูลเลขที่นั่งสอบและ
๑ เมษายน ๒๕๕๗
สถานที่สอบในระบบ
๔. สอบ
๒๖ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
๕. ประกาศผลสอบ
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
กิจกรรม

๒. ตารางกําหนดการสอบ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (สอบเดือนเมษายน ๒๕๕๗)
วันสอบ

เวลา
รหัส และ ชื่อวิชา
๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ๘๕ ความถนัดทั่วไป (GAT)

วันเสารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๗๑ ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1)
๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ๗๒ ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2)

วันอาทิตยที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วันจันทรที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗

๗๕
๗๓
๗๔
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3)
ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร (PAT 4)
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร (PAT 6)
ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1)
ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2)
ความถนัดทางภาษาญี่ปนุ (PAT 7.3)
ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4)
ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5)
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6)

๓./ทั้งนี้...

๓

ทั้งนี้ นอกจากกําหนดการที่กลาวมาขางตนใหผูสมัครสอบดําเนินการตามประกาศสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เรื่อง การรับสมัครสอบการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และ
ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
อยางเครงครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย ดร.สัมพันธ พันธุพฤกษ)
ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)

