
ท่ี          ช่ือ - สกุล โรงเรียน ลงช่ือ
1 นางสาว กมลพรรณ เคนร้ัว ปทุมรัตต์พิทยาคม
2 นาย กรวิชญ์ บุญษา ปทุมรัตต์พิทยาคม
3 นาย กฤษณะ สงครินทร์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
4 นาย กฤษดา ไชยทิพย์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
5 นาย กษิดิส ไชยบุดดี ปทุมรัตต์พิทยาคม
6 เด็กชาย กิตติศักด์ิ พรมพิลา ปทุมรัตต์พิทยาคม
7 นาย กิรติ บึงลอย ปทุมรัตต์พิทยาคม
8 นาย ขวัญเมือง หิตธิเดช ชุมชนบ้านหนองแคน
9 นางสาว ขวัญฤดี เสาวรส ปทุมรัตต์พิทยาคม
10 นาย คงฤทธ์ิ โสภักดี ปทุมรัตต์พิทยาคม
11 นาย จิตธิชัย เหมรา ปทุมรัตต์พิทยาคม
12 นางสาว ชญานิษฐ์ แฝงวงค า ปทุมรัตต์พิทยาคม
13 นางสาว ชญานี ภาโสภะ ปทุมรัตต์พิทยาคม
14 นางสาว ฐิติพร หนองนาดี ปทุมรัตต์พิทยาคม
15 นางสาว ฐิติยา วิระยาลัย ปทุมรัตต์พิทยาคม
16 นาย ณรงค์ศักด์ิ แก้วทา ปทุมรัตต์พิทยาคม
17 นางสาว ณัฐชา เก่งมนตรี ปทุมรัตต์พิทยาคม
18 นาย ณัฐนันท์ ยางนอก ปทุมรัตต์พิทยาคม
19 นาย ณัฐพล แก้วลาน ปทุมรัตต์พิทยาคม
20 นางสาว ณัฐริกา กาญจนศร ปทุมรัตต์พิทยาคม
21 นาย ณัฐวุฒิ สุเทวี ปทุมรัตต์พิทยาคม
22 นางสาว ณิศรา ของเลิศ ปทุมรัตต์พิทยาคม
23 นาย ทัตพงษ์ วงษ์ลุน ปทุมรัตต์พิทยาคม
24 นางสาว ธณัฐชา ศรีจานเหนือ ปทุมรัตต์พิทยาคม
25 นาย ธนพัฒน์ รัตนพันธ์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
26 นาย ธนศาสตร์ เมยมงคล ปทุมรัตต์พิทยาคม
27 นาย ธนากร หานชัย ปทุมรัตต์พิทยาคม
28 นางสาว ธัญ รัต  มณีแสง ปทุมรัตต์พิทยาคม
29 นาย ธีรภัทร อุทัยโค ปทุมรัตต์พิทยาคม
30 นาย นนทกร พรมบุตร ปทุมรัตต์พิทยาคม
31 นางสาว นภัสสรา สมดี บ้านดู่ฝายใหญ่
32 นาย นันทวัฒน์ แก้วศรีงาม ธรรมโชติศึกษาลัย
33 นางสาว นางสาวศิริภา. อินทิจันทร์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
34 นางสาว นิตยา เคร่ืองพาที ปทุมรัตต์พิทยาคม
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35 เด็กชาย นิทัศน์ เทวิลา ปทุมรัตต์พิทยาคม
36 นาย เนติ วังยิฉิม ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)
37 นางสาว ปนัดดา ใสงาม ปทุมรัตต์พิทยาคม
38 นางสาว ปภาวรินทร์ ตาลดง บ้านดู่ฝ่ายใหญ่
39 นางสาว ปรัชญาภรณ์ ชาญปรีชา ปทุมรัตต์พิทยาคม
40 นาย ปริวรรต เส้ียนไทยสงค์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
41 นาย ปฤนสพณ เข็มทอง ปทุมรัตต์พิทยาคม
42 นางสาว ปัญญาพร ปองไป ปทุมรัตต์พิทยาคม
43 นางสาว ป่ินทอง มีเทียน ปทุมรัตต์พิทยาคม
44 นางสาว ปิยะฉัตร ทิพวัน ปทุมรัตต์พิทยาคม
45 นาย ปิยะพงษ์ สีมา ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)
46 นาย พงษ์เกษม โตพิทักษ์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
47 นางสาว พัชราภา สาระถี ชุมชนบ้านหนองแคน
48 นางสาว แพรวา สีดาชมภู บ้านตาจ่อยหนองสระ
49 นาย ภาณุรัตน์ หงษา ปทุมรัตต์พิทยาคม
50 นาย ภาสกร แก้วประชิต ปทุมรัตต์พิทยาคม
51 นาย ภูมินทร์ สุทธิประภา ปทุมรัตต์พิทยาคม
52 นางสาว มัสยา พรมลี ปทุมรัตต์พิทยาคม
53 นางสาว รจนา วงค์พรม ปทุมรัตต์พิทยาคม
54 นาย รพีภัทร ภูมินา ปทุมรัตต์พิทยาคม
55 นาย รัฐพงษ์ ดงษา ปทุมรัตต์พิทยาคม
56 นาย รัฐภูมิ อ่อนงาม ปทุมรัตต์พิทยาคม
57 นางสาว รุจิรา เลิศล้ า บ้านน้ าสร้างหนองบะ
58 นางสาว วณิชชา สิทธิเนตร ปทุมรัตพิทยาคม
59 นางสาว วรัญญา เหลาไชย ปทุมรัตต์พิทยาคม
60 นางสาว วิราศินี เขียนแก้ว ปทุมรัตต์พิทยาคม
61 นางสาว วีรดา บุญศร ปทุมรัตต์พิทยาคม
62 นางสาว ศลิษา ปฏิเส ปทุมรัตต์พิทยาคม
63 นางสาว ศิริกัญญา สมน้อย ปทุมรัตต์พิทยาคม
64 นาย ศุภณัฐ แดงสีบัว ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)
65 เด็กชาย เศรษฐศาสตร์ ภูสังข์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
66 นางสาว สรินธร บุตรโชติ ปทุมรัตต์พิทยาคม
67 นาย สิทธิศักด์ิ พิมโคตร ปทุมรัตต์พิทยาคม
68 นางสาว สิริมาพร ช านาญจันทร์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
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69 นางสาว สุกัญญา ปฏิเส ปทุมรัตต์พิทยาคม
70 เด็กหญิง สุทธิดา เดชวงษา ปทุมรัตต์พิทยาคม
71 นางสาว สุวรรณา ลามี บ้านดู่ฝายใหญ่
72 นาย เสกสรร ตาลดง ปทุมรัตต์พิทยาคม
73 นาย องอาจ ชุมพล ปทุมรัตต์พิทยาคม
74 นาย อธภัทร ยอดไชย์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
75 นาย อภิรักษ์ บุญจ๊ีด ปทุมรัตต์พิทยาคม
76 นาย อภิรักษ์ ว่องไว ปทุมรัตต์พิทยาคม
77 นาย อภิรักษ์ ประดับ ปทุมรัตต์พิทยาคม
78 นาย อภิรักษ์ จันทร์โสภา บ้านสระบัว
79 นาย อภิวัตร ปัสส าราญ ปทุมรัตต์พิทยาคม
80 นางสาว อมลวรรณ ธุมา ปทุมรัตต์พิทยาคม
81 นางสาว อรดา พลละคร ชุมชบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
82 นางสาว อรทัย เอมอุดม ปทุมรัตต์พิทยาคม
83 นางสาว อรทัย วัดสัย ชุมชนบ้านหนองเเคน 
84 นาย อลงกรณ์ บึงลอย ปทุมรัตต์พิทยาคม
85 นาย อัครเดช เศรษฐเจริญ ปทุมรัตต์พิทยาคม
86 นาย อิทธิ ธรรมิภักด์ิ โพนสูงประชาสรรค์
87 นางสาว อุมากรณ์ บุตรเกิด ปทุมรัตต์พิทยาคม
88 นาย เอกรินทร์ ศรีประดู่ ชุมชนบ้านหนองเเคน 
89 นาย วิพัฒน์ พันล า ปทุมรัตต์พิทยาคม
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