
 

ขอใหน้กัเรยีนท่ีมีรายช่ือต่อไปน้ี ติดต่อท่ี สทศ. 

ไมเ่ช่นนัน้ จะไมป่ระกาศผลสอบ GAT/PAT  
 

  จากการสอบ GAT/PAT คร้ังท่ี 2/2553 สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องคก์ารมหาชน) เปิดใหน้กัเรียนยืน่คาํร้องขอแกไ้ขระดบัชั้นจาก ม.5 เปล่ียนเป็น ม.6 นั้น 
 
 สทศ.ขอแจ้งให้ทราบว่า นักเรียนไม่ต้องส่งคาํร้องขอแก้ไขระดับชั้นมาท่ี สทศ.แล้ว 
เน่ืองจาก สทศ.ไดท้าํการตรวจสอบสถานะของผูเ้ขา้สอบ และจะทาํการประกาศผลสอบให้ได้
ทราบในวนัท่ี 5 สิงหาคมน้ี  
 
 สําหรับผูเ้ขา้สอบท่ีเป็นนกัเรียนชั้น ม.5 และไดรั้บการติดต่อจาก สทศ. แลว้ สทศ.จะไม่
ประกาศผลสอบ (จาํนวน 79 คน ตามตารางท่ี 2 ดา้นล่าง) และมีนกัเรียนท่ีเขา้ข่ายวา่อยู ่ม. 5 แต่ไม่
สามารถติดต่อไดอี้กจาํนวน 49 คน (ตามตารางท่ี 1) ซ่ึงจะไม่ประกาศผลสอบเช่นกนั จนกว่า
นกัเรียนจะติดต่อ สทศ. เพ่ือยนืยนัวา่ กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น ม.6 จริง ท่ีโทรศพัท ์02-217-3800 
ตามเวลาราชการ 
ตารางที ่1 รายช่ือนักเรียนทีเ่ข้าข่ายว่า อยู่ ม.5 และไม่ได้รับการประกาศผลสอบ 
No NAME SCHOOL_NAME REMARK 
1 นพพล นพรัตน ์     
2 ไซนับ สะตอืบา     
3 กติตกิา ตันนรา     
4 ฮานซีะ ยมีาลอ     
5 อนุรักษ์ คชศกัดิ ์     
6 เบญจรงค ์เกษะ กระแชงวทิยา   
7 ณัฐธดิา ขาวลว้น คลองทอ่มราษฎรรั์งสรรค ์   
8 ณัฐนนท ์  ครฑุกรานต ์ โคกโพธิไ์ชยศกึษา   
9 เรวทิย ์จนิตเสณี ชลราษฎรอํารงุ   
10 วรรณภา ศรหีะวงค ์ ดอนไทรงามพทิยาคม   
11 ฮายาต ียโูซะ ดารลุอโูลมนบิงบาร ู   
12 เมวกิา สโุท ทับปดุวทิยา   
13 จตรุณ รัตนศลิป์ ทา่ฉางวทิยาคาร   
14 พงษ์พันธ ์พันธท์อง ธรรมราชศกึษา   
15 อนุวัฒน ์มเีย็น นครสวรรค ์   
16 สกาวเดอืน ประคองทรัพย ์ บางปะหัน   
17 วราภรณ์ ดษิประธปู บางปะหัน   
18 ลลติา บอกปรโคน บา้นกรวดวทิยาคาร   
19 สตัยา เพ็ชระ บา้นเสด็จพทิยาคม   
20 กฤษฏา แกว้ควรชมุ บา้นเสด็จพทิยาคม   
21 วชิดุา เหลอืงประเสรฐิ บรุรัีมยพ์ทิยาคม   
22 แกว้ใจ เปรมสขุ ปราจนีกลัยาณี   



No NAME SCHOOL_NAME REMARK 
23 เชดิวฒุ ิปฏสิวุรรณ พัทลงุ   
24 วไิลลักษณ์ แสงราชา มัธยมตลาดใหญว่ทิยา   
25 ปิยะภา ชาโท เมอืงพลพทิยาคม   
26 อี ่สดีง แมอ่ายวทิยาคม   
27 ฐาปนา เย็นรักษา ราชประชาสมาสยัฝ่ายมัธยมฯ   
28 ฐฏวัฒน ์ อนิทดุม วทิยาลัยเทคนคิแพร ่   
29 นุรณี   ปเูตะ ศาสนส์ามัคค ี   
30 ธนรัตน ์ ดํารหิก์ลา้ สวนศรวีทิยา   
31 พลวัต ยาแปงกู ่ สหศาสตรศ์กึษา   
32 อสิระ สมบรูณ์ สนัป่ายางวทิยาคม   
33 สพุรรณกิา   เนตรสงัข ์ สามชกุรัตนโภคาราม   
34 สรุยิฉัตร แกว้แฉลม้ สรุพนิทพ์ทิยา   
35 ณัฐวกิา เถนิบรุนิทร ์ สวุรรณารามวทิยาคม   
36 สวุพัฒน ์ดวงสภุา เสรมิงามวทิยาคม   
37 จฬุาลักษณ์ ใจหาญ เสลภมูพิทิยาคม   
38 ไพรรนิทร ์จําปาแดง หนองกงุศรวีทิยาคาร   
39 ฐติพิร โสดสง หนองตากยาตัง้วริยิะราษฎรบํ์ารงุ   
40 นัสรนิ เจ๊ะยอ อะเดรร์อซะหอ์สิลามยีะห ์   
41 ฮายาต ีเจะเดง อะเดรร์อซะหอ์สิลามยีะห ์   
42 นูหายาต ีเจะแม อะเดรร์อซะหอ์สิลามยีะห ์   
43 สาวตีา ดอืราแม อะเดรร์อซะหอ์สิลามยีะห ์   
44 พาตเีมาะ เจ๊ะเงาะ อะเดรร์อซะหอ์สิลามยีะห ์   
45 ปาตเีมาะ ดอืราแม อะเดรร์อซะหอ์สิลามยีะห ์   
46 ธรีดา สนบิ ู อลัมตูาวัสษิเตา๊ะห ์   
47 นุชธดิา มนุิด อลัมตูาวัสษิเตา๊ะห ์   
48 ขจรเกยีรต ิจันทรป์ยุ อบุลรัตนพ์ทิยาคม   

 
ตาราง 2 รายช่ือนกัเรียน ม.5 ท่ีจะไม่ประกาศผลสอบ 
No NAME SCHOOL_NAME REMARK 
1 ขนษิฐา อดุมกลุ   M.5 
2 โสฬส ยนืยง   M.5 
3 เสกสรร เรอืนศร ี   M.5 
4 กติตพิงศ ์ อนิทรสนัติ ์   M.5 
5 คอรเียา๊ะ     เจ๊ะแวดอเลา๊ะ   M.5 
6 ธติยิา ดัชน ี   M.5 
7 รัตนาภรณ์ พณิพงษ์   M.5 
8 คอลเียาะ มะล ี   M.5 
9 พัชรนิทร ์ขนัทอง กระบรุวีทิยา M.5 
10 ชยานันต ์เสรฐิสาย กงุเจรญิพทิยาคม M.5 
11 ประพฤทธิ ์พยับบรรณางกรู คลองทอ่มราษฎรรั์งสรรค ์ M.5 
12 นสิาชล  พัฒนศลิป์ คลองทอ่มราษฎรรั์งสรรค ์ M.5 
13 เกยีรตศิักดิ ์ปณุยะประยรู คชิฌกฏูวทิยา M.5 
14 ธนวัต สารจันทร ์ จตรุพักตรพมิานรัชดาภเิษก M.5 
15 บษุบา อาจมลูตร ี จระเขว้ทิยายน M.5 
16 มซูาฮดินิ คาเดร ์ เจรญิวทิยานุสรณ์ M.5 
17 ไซนุรดนี บนิดอแม เจรญิวทิยานุสรณ์ M.5 
18 กนกพร เชาวนด์ ี ชาํป่างามวทิยาคม M.5 
19 พสีนัต ์วาย ุ ดารสุสาลาม M.5 



No NAME SCHOOL_NAME REMARK 
20 สริวิัชร สงิหโ์ต เตรยีมทหาร M.5 
21 อามเีน๊าะ แปเฮาะอเีล ทววีทิยาอสิลาม M.5 
22 ธมนวรรณ  เสรมิสกลุเกยีรต ิ บางขนัวทิยา M.5 
23 วชิากร ลับพลกรัง บางบวัทอง M.5 
24 จริภญิญา   นลิะ บา้นคา่ย M.5 
25 รณชยั ตัง้เจรญิ เบญจมราชรังสฤษฎิ ์3 ชนะสงสารวทิยา M.5 
26 ศรัิญญา ศรสีงิห ์ ฝางชนูปถัมภ ์ M.5 
27 วรีวรรณ เตจ๊ะ ฝางชนูปถัมภ ์ M.5 
28 กติตพิงษ์ ยอดหวาน พะตงประธานครีวีัฒน ์ M.5 
29 ผกามาศ    ศรปีระสงค ์ พะตงประธานครีวีัฒน ์ M.5 
30 อรัญตร ีสนิจ ู พะตงประธานครีวีัฒน ์ M.5 
31 สทิธพงษ์ บณิมาต พะตงประธานครีวีัฒน ์ M.5 
32 สทิธชิยั  จันทรแ์กว้ พะตงประธานครีวีัฒน ์ M.5 
33 ยศธร ฤทธวิงค ์ พะตงประธานครีวีัฒน ์ M.5 
34 มสุลมิ มซูอ พัฒนศาสนว์ทิยา M.5 
35 ทัศวรรณ ไชยด ี พบิลูมังสาหาร M.5 
36 รัตนา กลุแกว้ มัธยมวัดไทรราษฎรอ์ปุถัมภ ์ M.5 
37 อมุาพร วงแวงนอ้ย มัธยมวัดไทรราษฎรอ์ปุถัมภ ์ M.5 
38 ปาหนัน ศรวีเิศษ มัธยมวัดไทรราษฎรอ์ปุถัมภ ์ M.5 
39 เสาวลักษณ์ โสพรรณรัตน ์ มัธยมศกึษาจฬุาภรณ์ M.5 
40 ปฏมิาภรณ์ สมัฤทธิ ์ เมอืงนครศรธีรรมราช M.5 
41 ศริวิรรณ เทพแสง แมร่มิวทิยาคม M.5 
42 รัชน ีแซย่า่ง แมร่มิวทิยาคม M.5 
43 อนุชดิ รวมธรรม ยโสธรพทิยาสรรค ์ M.5 
44 นูรยีา อาเกะ๊ ยะหาศริยานุกลู M.5 
45 สารฮีะ ขละ ยะหาศริยานุกลู M.5 
46 บญุฤทธิ ์อาชญา ยะหาศริยานุกลู M.5 
47 กชกร   กระเครอื รัตนราษฎรบํ์ารงุ M.5 
48 ฟาตลิ หะแวกอืจ ิ วังกะพอ้พทิยาคม M.5 
49 ฮาซาม ีปะเง๊าะ วังกะพอ้พทิยาคม M.5 
50 ยไูลดา ซมีะมงิ วังกะพอ้พทิยาคม M.5 
51 ลนิดา ลาเตะ วังกะพอ้พทิยาคม M.5 
52 ธนวัช กนัทาวงค ์ วทิยาลัยเทคนคิแพร ่ M.5 
53 สารณีิย ์สะอ ิ สง่เสรมิศาสน ์ M.5 
54 ซไูรยา หามะ สง่เสรมิศาสน ์ M.5 
55 อาอเีซาะ   เจะเลาะ สง่เสรมิศาสน ์ M.5 
56 อมัดะ๊ มะล ี สง่เสรมิศาสน ์ M.5 
57 อาซซีะ เวาะมะ สง่เสรมิศาสน ์ M.5 
58 ฟาตอืเมา๊ะ ดอเลาะ สง่เสรมิศาสน ์ M.5 
59 มารแีย อบัดลุเลาะ สง่เสรมิศาสน ์ M.5 
60 ตอลฮะห ์มะแซ สง่เสรมิศาสน ์ M.5 
61 :ซารปีะ มซูอ สง่เสรมิศาสน ์ M.5 
62 สฮูยันี วาจ ิ สง่เสรมิศาสน ์ M.5 
63 รสุลัน ยะมะสะ สตรยีะลา M.5 
64 วรรณวสิา รอดประดษิฐ ์ สตรยีะลา M.5 
65 มะรอปี เจะเฮง สมานมติรวทิยา M.5 
66 มะซอฟี บกูุ ๊ สมานมติรวทิยา M.5 
67 พรีพัฒน ์พรหมชาต ิ สวนศรวีทิยา M.5 
68 อบัดลุฮาด ีมเูล็ง สายบรุ ี"แจง้ประชาคาร" M.5 



No NAME SCHOOL_NAME REMARK 
69 ฐติกิาร ์พเิชฐไพศาล สายปัญญา ในพระบรมราชนูิปถัมภ ์ M.5 
70 จฑุามาศ เขตนมิติร สวุรรณภมู ิ M.5 
71 อภสิทธิ ์มณีู เสม็ดจวนวทิยาคม M.5 
72 ธนชยั บญุใหญ ่ หนองตาคงพทิยาคาร M.5 
73 อรวรรณ เลยีนชยัสงฆ ์ หนองรวีทิยา M.5 
74 นางสาวเอือ้การย ์ รา้นพจน ์ หว้ยเกิง้พทิยาคาร M.5 
75 ตณิณ์ โบสวุรรณ อมาตยกลุ M.5 
76 สไุรลา มะเซ็ง อลัมตูาวัสษิเตา๊ะห ์ M.5 
77 ซารมีะ๊ หะย ี อสิลามประชาสงเคราะห ์ M.5 
78 สารมีะ     เจะเเต อสิลามประชาสงเคราะห ์ M.5 
79 ซมัซยีะ เจะเตะ อสิลามประชาสงเคราะห ์ M.5 
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