
จงัหวัด เขต/อ าเภอ สนามสอบ จงัหวัด เขต/อ าเภอ สนามสอบ จงัหวัด เขต/อ าเภอ สนามสอบ จงัหวัด เขต/อ าเภอ สนามสอบ
กทม. พระนคร วัดบวรนิเวศ พระนคร วัดบวรนิเวศ พระนคร วัดบวรนิเวศ พระนคร วัดบวรนิเวศ

มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

ปทุมวัน สาธิตจฬุาฯ ฝ่ายมัธยม ปทุมวัน สาธิตจฬุาฯ ฝ่ายมัธยม

ราชเทวี ศรีอยุธยา 

สาทร วัดสุทธิวราราม

คลองเตย พระหฤทัยคอนแวนต์ คลองเตย พระหฤทัยคอนแวนต์

ศรีวิกรม์ ศรีวิกรม์

สายน้้าผ้ึง สายน้้าผ้ึง

ดนิแดง สุรศกัดิม์นตรี ดนิแดง สุรศกัดิม์นตรี ดนิแดง สุรศกัดิม์นตรี ดนิแดง สุรศกัดิม์นตรี

กุนนทีรุทธาราม กุนนทีรุทธาราม

วัฒนา สาธิต มศว (มัธยม) วัฒนา สาธิต มศว (มัธยม) วัฒนา สาธิต มศว (มัธยม) วัฒนา สาธิต มศว (มัธยม)

บงึกุม่ บดนิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

สะพานสูง เตรียมฯ น้อมเกลา้

บางกะปิ บางกะปิ บางกะปิ บางกะปิ

มีนบรุี เศรษฐบตุรบ้าเพญ็ มีนบรุี เศรษฐบตุรบ้าเพญ็

สวนหลวง เตรียมฯพฒันาการ สวนหลวง เตรียมฯพฒันาการ สวนหลวง เตรียมฯพฒันาการ สวนหลวง เตรียมฯพฒันาการ

ตลิง่ชนั โพธิสารพทิยากร ตลิง่ชนั โพธิสารพทิยากร

ภาษีเจริญ วัดนวลนรดศิ ภาษีเจริญ วัดนวลนรดศิ

ราษฎร์บรูณะ วิทยาลยัฯ เชตพุน ราษฎร์บรูณะ วิทยาลยัฯ เชตพุน

บางปะกอกวิทยาคม บางปะกอกวิทยาคม

จอมทอง วัดราชโอรส จอมทอง วัดราชโอรส

บางแค ปญัญาวรคณุ บางแค ปญัญาวรคณุ

บางกอกน้อย ชโินรสวิทยาลยั บางกอกน้อย ชโินรสวิทยาลยั

ธนบรุี ศกึษานารี ธนบรุี ศกึษานารี ธนบรุี ศกึษานารี ธนบรุี ศกึษานารี

หลกัสี่ ม.ธุรกิจบณัฑติย์ หลกัสี่ ม.ธุรกิจบณัฑติย์

ดสุิต โยธินบรูณะ ดสุิต โยธินบรูณะ ดสุิต โยธินบรูณะ ดสุิต โยธินบรูณะ

บางพลดั เทคโนฯ พระรามหก บางพลดั เทคโนฯ พระรามหก บางพลดั เทคโนฯ พระรามหก บางพลดั เทคโนฯ พระรามหก

พญาไท สามเสนวิทยาลยั พญาไท สามเสนวิทยาลยั พญาไท สามเสนวิทยาลยั พญาไท สามเสนวิทยาลยั

ดอนเมือง ดอนเมืองทหารอากาศบ้ารุง

หลกัสี่ ราชวินิตบางเขน

จตจุกัร สารวิทยา จตจุกัร สารวิทยา จตจุกัร สารวิทยา จตจุกัร สารวิทยา

สายไหม ฤทธิยะวรรณาลยั สายไหม ฤทธิยะวรรณาลยั สายไหม ฤทธิยะวรรณาลยั สายไหม ฤทธิยะวรรณาลยั

สมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ สมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ สมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ สมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ

เทพศริินทร์ สมุทรปราการ เทพศริินทร์ สมุทรปราการ

นนทบรุี เมือง สตรีนนทบรุี นนทบรุี เมือง สตรีนนทบรุี นนทบรุี เมือง สตรีนนทบรุี นนทบรุี เมือง สตรีนนทบรุี

ปากเกร็ด สวนกุหลาบฯ นนทบรุี ปากเกร็ด สวนกุหลาบฯ นนทบรุี ปากเกร็ด สวนกุหลาบฯ นนทบรุี ปากเกร็ด สวนกุหลาบฯ นนทบรุี

ปทุมธานี เมือง ปทุมวิไล ปทุมธานี เมือง ปทุมวิไล ปทุมธานี เมือง ปทุมวิไล ปทุมธานี เมือง ปทุมวิไล

ธัญบรุี ธัญบรุี (รังสิต) ธัญบรุี ธัญบรุี (รังสิต) ธัญบรุี ธัญบรุี (รังสิต) ธัญบรุี ธัญบรุี (รังสิต)

ธัญรัตน์ (คลองหก) ธัญรัตน์ (คลองหก) ธัญรัตน์ (คลองหก) ธัญรัตน์ (คลองหก)

สทศ. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงสนามสอบตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที ่9  มกราคม 2555

สนามสอบ GATPAT คร้ังที่ 2/2555  สอบเดือนมีนาคม 2555  (เฉพาะกทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ)

วันเสาร์ที ่3  มีนาคม 2555 วันอาทติย์ที ่4 มีนาคม 2555 วันจนัทร์ที ่5  มีนาคม  2555 วันอังคารที ่6 มีนาคม 2555

สอบ GAT และ PAT 1 สอบ PAT 2 และ PAT 5 สอบ PAT 3 และ PAT 4 สอบ PAT 6 และ PAT 7


