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๔ มหาวิ ท ยาลัย /สถาบัน /กลุ่ ม สถาบัน ประกาศรั บ สมัค รบุ ค คลเข้า ศึ ก ษาภายใต้เ กณฑ์
และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย/สถาบันนั้น และให้สมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัย/
สถาบันที่ตอ้ งการศึกษาภายในวันและเวลาที่กาํ หนด

ตามกําหนดเวลา
ของแต่ละมหาวิทยาลัย

๕ การสอบ GAT และ PAT รอบที่ ๑/๒๕๖๐ จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ ๒๙ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน
(องค์การมหาชน)
๒๕๕๙
หมายเหตุ ผูท้ ี่สมัครระบบรับตรงกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่กาํ หนดใช้คะแนน
รายวิชาของ GAT และ/หรื อ PAT ให้สมัครสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ
(องค์การมหาชน) โดยเลือกสอบรายวิชาที่หลักสู ตร/สาขา/คณะ ระบุไว้ในระบบรับตรง
๖ สถาบันทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศผลคะแนนสอบ GAT
และ PAT รอบที่ ๑/๒๕๖๐ พร้อมทั้งแจ้งคะแนนสอบไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน
ที่ใช้ผลสอบ GAT และ PAT ในการคัดเลือกระบบรับตรง

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

๗ ผู ้ส มัค รระบบรั บ ตรงกั บ มหาวิ ท ยาลัย /สถาบัน /กลุ่ ม สถาบัน (ตามประกาศข้อ ๔) ๕ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
สมัครสอบวิชาสามัญ ๙ วิชา จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบันกําหนดไว้
๘ ผู ้ส มัค รในระบบรั บ ตรงกับ มหาวิ ท ยาลัย /สถาบัน /กลุ่ ม สถาบัน (ตามประกาศข้อ ๔)
๒๔ - ๒๕ ธันวาคม
เข้าสอบข้อสอบรับตรงร่ วม วิชาสามัญ ๙ วิชา จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ
๒๕๕๙
(องค์การมหาชน) ตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบันกําหนดไว้
๙ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศผลคะแนนสอบวิชาสามัญ
๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
๙ วิชา พร้อมทั้งแจ้งคะแนนสอบไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน
๑๐ การสอบ O-NET ประจําปี การศึ กษา ๒๕๕๙ จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึ กษา ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
๑๑ การสอบ GAT และ PAT รอบที่ ๒/๒๕๖๐ จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ ๑๑ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
(องค์การมหาชน)
ตามกําหนดเวลา
๑๒ มหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ประมวลผลคะแนน (จาก GAT และ/หรื อ PAT และ/หรื อ
ข้อสอบรับตรงร่ วม) และประกาศรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ ดําเนิ นการสอบสัมภาษณ์ ของแต่ละมหาวิทยาลัย
และ/หรื อตรวจร่ างกาย
ภายในวันที่
๑๓ มหาวิ ท ยาลัย /สถาบัน /กลุ่ ม สถาบัน ที่ ไ ด้แ จ้ง ความประสงค์เ ข้า ร่ ว มระบบรั บ ตรงผ่ า น
เคลียริ งเฮาส์ ส่ งรายชื่ อนักเรี ยนที่ผ่านการคัดเลือกให้สมาคม ทปอ. เพื่อจัดทําข้อมูลสําหรับ
๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
ประกาศให้นกั เรี ยนยืนยันสิ ทธิ์
๒
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๒๕ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
๑๔ นักเรี ยนยืนยันสิ ทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ตนได้รับการคัดเลือก
ทางเว็บไซต์ http://a.cupt.net โดยให้ เลือกยืนยันสิ ทธิ์ได้ เพียง ๑ แห่ ง หากไม่ ดาํ เนินการใด ๆ
จะถือว่ าผู้น้ันสละสิ ทธิ์การเข้ าศึกษาในระบบรับตรง ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน
ที่ร่วมระบบรับตรงผ่านเคลียริ งเฮาส์ของปี การศึกษา ๒๕๖๐
ภายในวันที่
๑๕ สมาคม ทปอ. แจ้งรายชื่ อนักเรี ยนที่ ยืนยันสิ ทธิ์ ไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่ มสถาบัน
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
และประกาศรายชื่ อ ผู ้ยื น ยัน สิ ท ธิ์ เข้า ศึ ก ษาระบบรั บ ตรงของมหาวิ ท ยาลัย /สถาบัน /
กลุ่มสถาบัน ที่ร่วมระบบรับตรงผ่านเคลียริ งเฮาส์ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ และตัดสิ ทธิ์การสมัคร
ในระบบแอดมิชชัน่ กลาง
ตามกําหนดเวลา
๑๖ มหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ประกาศรายชื่อนักเรี ยนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยนื ยันสิ ทธิ์
ให้ดาํ เนิ นการขึ้นทะเบียนเป็ นนิ สิตนักศึกษา ชําระค่าธรรมเนี ยมการศึกษา และดําเนิ นการ ของแต่ละมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ ตามประกาศและ/ข้อบังคับของแต่ละแห่ง
หมายเหตุ ๑) ขั้นตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ในกรณี ต่าง ๆ ดังนี้
 การเข้าร่ วมในระบบการใช้ขอ
้ สอบรับตรงร่ วม และระบบรับตรงผ่านเคลียริ งเฮาส์
ให้ดาํ เนินการตามข้อ ๒ - ๑๔
 การไม่ ใช้ขอ
้ สอบรั บตรงร่ วม แต่ร่วมระบบรับตรงผ่านเคลียริ งเฮาส์ ให้ดาํ เนิ นการ
ตามข้อ ๒ และข้อ ๑๐ - ๑๔
๒) วิชาสามัญ ๙ วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา
ฟิ สิ กส์ คะแนนเต็มวิชาละ ๑๐๐ คะแนน เวลาสอบ ๑ ชัว่ โมง ๓๐ นาที ผลคะแนนใช้สาํ หรับการคัดเลือก
ในระบบรับตรงในปี ที่รับสมัครเท่านั้น
๓) มหาวิ ท ยาลัย /สถาบัน/กลุ่ ม สถาบัน สามารถกํา หนดให้ผูส้ มัค รเข้า สอบในรายวิ ช า
ของ GAT/PAT และ/หรื อวิชาสามัญใด ๆ ใน ๙ วิชา เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกในระบบรับตรงได้
๔) กรณี ที่ใช้ผลคะแนนจากรายวิชาสามัญใด ๆ ใน ๙ วิชา ที่ ส ถาบันทดสอบทางการศึ กษา
แห่ งชาติ (องค์การมหาชน) จัดสอบ ให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน/ กลุ่ ม สถาบัน ดํา เนิ นการแจ้งให้ผูส้ มัคร
รับทราบว่าต้องสมัครสอบโดยตรงกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใน
เวลาที่กาํ หนด
๕) การยืนยันสิ ทธิ์ ตามข้อ ๑๒ ให้นกั เรี ยนยืนยันสิ ทธิ์ ได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง ซึ่ งสมาคม ทปอ.
จะถือข้อมูลครั้งสุ ดท้ายที่นกั เรี ยนได้ยนื ยันสิ ทธิ์
๖) รายละเอียดระบบการรับตรงผ่านเคลียริ งเฮาส์ ของแต่ละมหาวิทยาลัย สามารถดูได้ที่
เว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นโดยตรง ตามรายชื่อในประกาศนี้
๓

