
 
 

สทศ.แจงกําหนดการสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งท่ี 1/2554 (สอบเดือนมีนาคม 2554) 

ย้ํา นักเรียนหมั่นตรวจสอบกําหนดการตางๆ ทางเว็บไซต สทศ. 

 

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เปดรับสมัครสอบ  GAT/PAT  

ครั้งที่ 1/2554 (สอบเดือนมีนาคม 2554) ต้ังแตวันที่ 10 ถึง 30 พฤศจิกายน   2553  สมัครผานทางเว็บไซต 

สทศ.ที่ www.niets.or.th  

คุณสมบัติของผูสมัคร :  กาํลังศึกษาชัน้ ม .6 หรือเทียบเทา ม.6 หรอืสูงกวา ม .6 ข้ึนไป (ณ วนัสอบ) 

 คาสมัคร : คาสมัครวิชาละ  150 บาท 

กําหนดการสอบ GAT/PAT คร้ังที่ 1/2554 (สอบเดือนมีนาคม 2554) 

กิจกรรม วัน เดือน ป 
สมัครสอบ GAT/PAT คร้ังที่  1/2554 สอบเดอืนมีนาคม 10 – 30 พฤศจิกายน 2553 

กลุมที่ 1 ผูประสงคจะสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯ / สมุทรปราการ / นนทบุรี/ ปทุมธานี 

(1) ลงทะเบียน (เฉพาะผูท่ียังไมมีช่ือผูใช-รหสัผาน) 
(2) สมัครสอบ 
(3) ชําระเงิน 
(4) เลือกสนามสอบ 

10 – 30 พฤศจิกายน 2553 
10 – 30 พฤศจิกายน 2553 

10 พฤศจิกายน – 1  ธันวาคม 2553 
10 พฤศจิกายน – 2  ธันวาคม 2553 

กลุมที ่2 : ผูสมัครที่ประสงคจะสอบที่สนามสอบของจังหวัดอื่น  
(ยกเวน กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ / นนทบุรี / ปทุมธานี) 
(1) ลงทะเบียน (เฉพาะผูท่ียังไมมีช่ือผูใช-รหสัผาน) 
(2) สมัครสอบ และเลือกจังหวดั/อําเภอที่ตองการไปสอบ 
(3) ชําระเงิน 

10 – 30 พฤศจิกายน 2553 
10 – 30 พฤศจิกายน 2553 

10 พฤศจิกายน – 1  ธันวาคม 2553 

ตรวจสอบและแกไขขอมูลสวนตัว 10 พฤศจิกายน – 2  ธันวาคม 2553 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 14 ธันวาคม 2553 เปนตนไป 

พิมพบัตรประจําตัวผูสอบ 21 ธันวาคม 2553 

วันสอบครั้งท่ี GAT/PAT 1/2554 เดือนมีนาคม 5 – 8  มีนาคม 2554 

ประกาศผลการสอบ 10 เมษายน 2554 

หมายเหตุ : สทศ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการไดตามความเหมาะสม 



ตารางสอบ GAT/PAT คร้ังที่ 1/2554 (สอบเดือนมีนาคม 2554) 

วันสอบ เวลา รหัส และ ชื่อวิชา 

08.30 – 11.30 น.  85 GAT ความถนัดท่ัวไป วันเสารท่ี 5 มีนาคม  2554 

13.00 – 16.00 น.  71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร 

08.30 – 11.30 น.  72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร วันอาทิตยท่ี 6 มีนาคม  2554 

13.00 – 16.00 น.  75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 

08.30 – 11.30 น.  73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร  วันจันทรท่ี 7  มีนาคม  2554 

13.00 – 16.00 น.  74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร 

08.30 – 11.30 น.  76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร  วันอังคารที่ 8 มีนาคม  2554 

13.00 – 16.00 น.  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 

ประกาศผลสอบ : วันที่ 10 เมษายน 2554 เปนตนไป 

 

  สทศ.ขอใหนักเรียน และครู/อาจารย หมั่นตรวจสอบกําหนดการตางๆ ผานทางเว็บไซต 

สทศ. ท่ี www.niets.or.th เนื่องจาก กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ท้ังนี้ 

เพื่อประโยชนของตัวทานเอง ☺ 


