
        ประกาศรายช่ือผู้สมคัรเข้าเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  โรเรยีนปทุมรตัต์พิทยาคม

ที่ โรงเรยีนเดิม หมายเหตุ
1 เด็กหญิง กนกวรรณ สาระถี บา้นหนองบงึ
2 เด็กชาย ก้องภพ วงษ์แสงแก้ว บา้นโพนงาม
3 เด็กหญิง กัญญาพัชร วิไลล ้า บา้นม่วง
4 เด็กหญิง กัณฐิกา มงคล โรงเรียนบา้นจานเหนือคุยแต้โนนรัง
5 เด็กชาย กิตติโชติ โสดา หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
6 เด็กชาย กิตตินันท์ บตุรนันท์ โรงเรียนบา้นโนนสะอาดหนองแต้
7 เด็กชาย กิตติพร จันทะเกิด บา้นจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง
8 เด็กหญิง เกวลี กองมณี บา้นขนวน(คุรุประชาสรรค์)
9 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ พาลา โรงเรียนบา้นโนนจาน
10 เด็กชาย ไกรวิชญ์ จงสา โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์
11 เด็กชาย ไกรวิชญ์ พาโพพันธ์ โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์
12 เด็กหญิง จอมขวัญ บตุรนันท์ โรงเรียนบา้นโนนสะอาดหนองแต้
13 เด็กชาย จิตติพัฒน์ วรวิเศษ โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์
14 เด็กชาย จิรพันธ์ หะรัญญา โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์
15 เด็กหญิง จิราภรณ์ ตีกา เมืองปทมุรัตต์
16 เด็กชาย เจนยุทธ พลขันธ์ บา้นหนองขาม
17 เด็กชาย ฉัตรติโชค กาแดง โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์
18 เด็กชาย ชนะศักด์ิ ทาเพชร บา้นม่วง
19 เด็กหญิง ชุติมา ค้าล้าน โรงเรียนบา้นหนองบงึ
20 เด็กชาย โชคชัย จุมพลเมือง บา้นโนนจาน
21 เด็กชาย ญาณันธร บญุหวัง โรงเรียนบา้นม่วง
22 เด็กหญิง ญารินดา แสนสิทธ์ิ เมืองปทมุรัตต์
23 เด็กชาย ฐานพัฒน์ ตีกา บา้นขนวน(คุรุประชาสรรค์)
24 เด็กหญิง ณัฎฐา พลภูงา โรงเรียนบา้นดงช้าง
25 เด็กชาย ณัฐกานต์ คุ้มเหล่ายูง โรงเรียนบา้นหนองขาม
26 เด็กหญิง ณัฐธิดา ไชยโยลา โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์
27 เด็กหญิง ณัฐธิดา บตุราษี เมืองปทมุรัตต์
28 เด็กชาย ดัสกร ค้าลา โรงเรียนบา้นหนองขาม
29 เด็กหญิง ดารินทร์ วงษ์บา้นดู่ บา้นโพนงาม
30 เด็กหญิง ตรีธารทพิย์ โคตะวินนท์ โรงเรียนบา้นโพนงาม
31 เด็กชาย ทองธวัช ภูมั่ง เมืองปทมุรัตต์
32 เด็กชาย ธนพล ไนเสนา โรงเรียนบา้นดงช้าง
33 เด็กชาย ธนภัทร จันทะคาม หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
34 เด็กชาย ธนัชกร ปอ้งค้าสิงห์ บา้นจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง

ช่ือ - สกุล
ประเภท ก ในเขตพ้ืนที่บรกิาร (จับฉลาก)

เนื่องจากนักเรียนท่ีสมัคร
ประเภท ก ในเขตพื้นท่ีบริการ 
(จับฉลาก) ไม่เกินจ านวนท่ี
โรงเรียนประกาศรับ จึงให้
นักเรียนมาสอบคัดห้องในวันท่ี 
22 พฤษภาคม 2564   ในเวลา 
09.00 -12.00 น.
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ที่ โรงเรยีนเดิม หมายเหตุ
35 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ ละมัยกลาง โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์
36 เด็กชาย นราวิทย์ เเก้วประชิต โรงเรียนบา้นจานเหนือคุยเเต้โนนรัง
37 เด็กชาย บณุวิทย์ แก้วสา โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์
38 เด็กชาย ปณิธาน จันทะเกิด โรงเรียนบา้นหนองขาม
39 เด็กชาย ปฐัเมฆา อินทร์เคน บา้นขนวน(คุรุประชาสรรค์)
40 เด็กชาย ปาณวัฒน์ จานมีชัย บา้นโพนงาม
41 เด็กชาย ปยิพัทธ์ อินธิจักร์ อนุบาลอุดมพันธ์
42 เด็กชาย พลกฤต ผลค ้า บา้นหนองคู-โคกเพ็ก
43 เด็กหญิง พัชรนันท์ แฮดเมย อนุบาลอุดมพันธ์
44 เด็กชาย พัชร์พล ชัยค้าภา บา้นโนนจาน
45 เด็กหญิง พัชราภรณ์ ยอดไชย์ บา้นม่วง
46 เด็กชาย พาทศิ วิชัยรัตน์ โรงเรียนบา้นโพนงาม
47 เด็กหญิง พิมพ์มาดา ภูเเก้ว บา้นจานเหนือคุยเเต้โนนรัง
48 เด็กชาย เพชรรัชต์ จอมค้าสิงห์ เมืองปทมุรัตต์
49 เด็กชาย ภัคพล จันทร์ฝาง โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์
50 เด็กหญิง ภัทรวดี คะเซ็นเเก้ว โรงเรียนบา้นโพนงาม
51 เด็กชาย ภัทสุวัฒน์ ลุนแดง เมืองปทมุรัตต์
52 เด็กชาย ภานุวัฒน์ สุวรรณหงส์ โรงเรียนบา้นหนองบงึ
53 เด็กชาย ภูริพล ค้าเสียง เมืองปทมุรัตต์
54 เด็กหญิง มณีรัตน์ สีหาเสน โรงเรียนบา้นโพนงาม
55 เด็กชาย รพีภัทร ศรีจรัส โรงเรียนบา้นโพนงาม
56 เด็กหญิง รมิตา หงส์สุวรรณ์ โรงเรียนบา้นหนองคูโคกเพ็ก
57 เด็กหญิง ระพีพรรณ ลือชา อนุบาลอุดมพันธ์
58 เด็กหญิง รักษิณา นระพิมพ์ โรงเรียนบา้นโพนงาม
59 เด็กชาย รัฐภูมิ ปฏิเส บา้นม่วง
60 เด็กหญิง รุ่งอรุณ แสนลืม บา้นขนวน(คุรุประชาสรรค์)
61 เด็กหญิง ลภัสกร สมเงิน โรงเรียนเมืองปทมุรัตน์
62 เด็กชาย วรกานต์ สุเทวี โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่

63 เด็กหญิง วรัญญา สีส่ิว โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์
64 เด็กหญิง วรินทร ผิวจันดา โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์
65 เด็กชาย วิทวัตน์ อนิรภัย เมืองปทมุรัตต์
66 เด็กหญิง ศศิประภา พิมพ์ไทยสงค์ เมืองปทมุรัตต์
67 เด็กชาย ศุทธิกร ทองพลขวา โรงเรียนบา้นขนวน (คุรุประชาสรรค์)
68 เด็กชาย สพล มูลจันทร์ บา้นขนวน(คุรุประชาสรรค์)

ประเภท ก ในเขตพ้ืนที่บรกิาร (จับฉลาก)
ช่ือ - สกุล

เนื่องจากนักเรียนท่ีสมัคร
ประเภท ก ในเขตพื้นท่ีบริการ 
(จับฉลาก) ไม่เกินจ านวนท่ี
โรงเรียนประกาศรับ จึงให้
นักเรียนมาสอบคัดห้องในวันท่ี 
22 พฤษภาคม 2564   ในเวลา 
09.00 -12.00 น.
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ที่ โรงเรยีนเดิม หมายเหตุ
69 เด็กหญิง สริตา โพธ์ินอก โรงเรียนบา้นหนองขาม
70 เด็กชาย สหภพ จรูญเพ็ญ โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์
71 เด็กชาย สหภาพ จรูญเพ็ญ โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์
72 เด็กชาย สุชาครี กล่ินดอกพุฒ หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
73 เด็กชาย สุภนัย นนทเ์ล่ห์ โรงเรียนเมืองปทมุรัตต์
74 เด็กชาย อดิศร ติมุลา เมืองปทมุรัตต์
75 เด็กชาย อนุพนธ์ จิตแสง โรงเรียนปทมุรัตต์
76 เด็กชาย อภิรักษ์ เกษกุล โรงเรียนบา้นหนองคู-โคกเพ็ก
77 เด็กหญิง อริษา ศาลางาม โรงเรียนบา้นขนวน(คุรุประชาสรรค์)
78 เด็กหญิง อริสรา ตีกา เมืองปทมุรัตต์
79 เด็กหญิง อริสรา ยุบลชิต เมืองปทมุรัตต์
80 เด็กหญิง อริสา เจริญเวียง เมืองปทมุรัตต์
81 เด็กหญิง อาภัสสร พรมเกตุ บา้นจานเหนือคุยแต้โนนรัง
82 เด็กหญิง เอมิกาญจน์ แสนบดุดา บา้นจานเหนือคุยแต้โนนรัง
83 เด็กหญิง ไอรดา พันธ์ผะกา บา้นหนองขาม
84 เด็กชาย ภูวดล บญุแม่คุ้ม เมืองปทมุรัตต์
85 เด็กชาย วิทวัส เล่ือนลอย บา้นโพนงาม

ประเภท ก ในเขตพ้ืนที่บรกิาร (จับฉลาก)
ช่ือ - สกุล

เนื่องจากนักเรียนท่ีสมัคร
ประเภท ก ในเขตพื้นท่ีบริการ 
(จับฉลาก) ไม่เกินจ านวนท่ี
โรงเรียนประกาศรับ จึงให้
นักเรียนมาสอบคัดห้องในวันท่ี 
22 พฤษภาคม 2564   ในเวลา 
09.00 -12.00 น.


