
ท่ี          ช่ือ - สกุล โรงเรียน ลงช่ือ
1 นางสาว กชกร โตพิทักษ์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
2 นางสาว กชกร ย่ังยืน เทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานี
3 นางสาว กนกวรรณ ทันการ บ้านโนนสวรรค์
4 นางสาว กมลรัตต์ แสงหงษ์ บ้านสระบัว
5 นาย กษิด์ิเดช ประโกสันตัง ปทุมรัตต์พิทยาคม
6 นางสาว กันยรัตน์ อภัยศรี ปทุมรัตต์พิทยาคม
7 นาย กัมพล เกตุชมภู ปทุมรัตต์พิทยาคม
8 นางสาว กาญจนา สงค์มา ปทุมรัตต์พิทยาคม
9 นางสาว กิตติกา ชุมเสน ปทุมรัตต์พิทยาคม
10 นาย กิตติโชติ ศรีบุญเรือง ปทุมรัตต์พิทยาคม
11 นาย กิตติพศ โพธ์ิค า ปทุมรัตต์พิทยาคม
12 นาย กิตติภณ ทับธานี ปทุมรัตต์พิทยาคม
13 นางสาว ขวัญจิรา พิมพรม ปทุมรัตต์พิทยาคม
14 นางสาว ขวัญศิริ แข็งพิลา ปทุมรัตต์พิทยาคม
15 นางสาว เข็มวิกา นันดอนดู่ ปทุมรัตต์พิทยาคม
16 นางสาว จิดาภา ไชยรินทร์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
17 นางสาว จิตรดา เหลาสนิท ปทุมรัตต์พิทยาคม
18 นาย จิตรเทพ ปัสสาคร ปทุมรัตต์พิทยาคม
19 นางสาว จิระนันท์ ชุมเสน ปทุมรัตต์พิทยาคม
20 นางสาว จิรัชยา ไทยโสภา พยัคฆภูมิวิทยาคาร
21 นางสาว จิราภรณ์ บัวเลิง ปทุมรัตต์พิทยาคม
22 เด็กชาย ฉัตรดนัย อภัยศรี ปทุมรัตต์พิทยาคม
23 นางสาว ชนันธร หาญสอน ปทุมรัตต์พิทยาคม
24 นางสาว ชนิสา โพธ์ิไชยย้อย ปทุมรัตต์พิทยาคม
25 นาย ชยากร มุ่งดี ปทุมรัตต์พิทยาคม
26 นางสาว ชลิตา ป้องค าสิงห์ บ้านน  าสร้างหนองบะ
27 นาย ชาญชัย ทองเพชร ปทุมรัตต์พิทยาคม
28 นาย ชาญยุทธ หักทะเล ปทุมรัตต์พิทยาคม
29 นางสาว ชาวดี อินทะพล ปทุมรัตต์พิทยาคม
30 นางสาว ชุติกาญจน์ หลักบึง ปทุมรัตต์พิทยาคม
31 นาย ชุติภาส ศรีหา โพนสูงประชาสรรค์
32 นางสาว ญาณิศา ครองทองสี ปทุมรัตต์พิทยาคม
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33 นาย ฐาปกรณ์ ทองบุ ปทุมรัตต์พิทยาคม
34 นางสาว ฐิติวรดา ชนะดี ปทุมรัตต์พิทยาคม
35 นางสาว ฐิมาพร สายทอง ปทุมรัตต์พิทยาคม
36 นางสาว ฑิฆัมพร บูชาธรรม ปทุมรัตต์พิทยาคม
37 นางสาว ณัชธิดา ธุมา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี
38 นางสาว ณัชนิชา โต่นวุธ ปทุมรัตต์พิทยาคม
39 นาย ณัฐฐากร พรมพิทักษ์ บ้านสระบัว
40 นางสาว ณัฐณิชา ศรีบูรณ์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
41 นาย ณัฐพล อินทรัตน์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
42 นาย ณัฐภูมิ โตนวุธ บ้านโนนสวรรค์
43 นาย ณัฐวัฒน์ สอนจันทร์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
44 นาย ณัฐวุฒิ สิงห์มาดา บ้านน  าสร้างหนองบะ
45 นาย ณัฐวุฒิ เทพศิริ ปทุมรัตต์พิทยาคม
46 นาย ดนัยภัทร ศูนย์ธรรมลา ปทุมรัตต์พิทยาคม
47 นางสาว ทิฆัมพร บึงลอย ปทุมรัตต์พิทยาคม
48 นางสาว ทิฆัมพร บึงลอย ปทุมรัตต์พิทยาคม
49 นางสาว ทิพย์พิมล โคตจันทึก บ้านเขวาโคกสวายโดด
50 นาย ธนชัย มันนา บ้านสระบัว
51 นาย ธนดล ด้วงนิล ปทุมรัตต์พิทยาคม
52 นาย ธนภัทร แสนศรี มัธยมปุรณาวาส
53 นาย ธนวัฒน์ อุทธิสินธ์ุ โพนสูงประชาสรรค์
54 นาย ธนาธิป จันชุรตน์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
55 นางสาว ธันยพร สุนทร ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
56 นางสาว ธิดาพร ป้องแดง ปทุมรัตต์พิทยาคม
57 นางสาว ธิดารัตต์ ตาด านิล ปทุมรัตต์พิทยาคม
58 นางสาว ธิดารัตน์ จันทร์ศรีระมี ปทุมรัตต์พิทยาคม
59 นาย ธิเบศน์ ชาช านาญ ปทุมรัตต์พิทยาคม
60 นาย ธีรภัทร โยธานันท์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
61 นาย นครินทร์ พันทองหล่อ บ้านตาจ่อยหนองสระ
62 นางสาว นงนภัส ศรีหนา ปทุมรัตต์พิทยาคม
63 นาย นพฤทธ์ิ เลิศล  า บ้านน  าสร้างหนองบะ
64 นาย นภันดร ธุมา ชลประทานวิทยา
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65 นางสาว นภัสสรา พันล า ปทุมรัตต์พิทยาคม
66 นางสาว นริศรา ศิลปธนกุล ปทุมรัตต์พิทยาคม
67 นางสาว นันธิดา ชาแสง ปทุมรัตต์พิทยาคม
68 นางสาว นิษิตา มูลจันทร์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
69 นาย เนติพงษ์ เพียรถนอม ปทุมรัตต์พิทยาคม
70 นางสาว เบญจวรรณ นาคะ ปทุมรัตต์พิทยาคม
71 นางสาว ปฐมาวดี บุญสัตย์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
72 นางสาว ปณิตา เทียมฟุตบอลล์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
73 นางสาว ปภาวรินทร์ สิงห์ทอง ปทุมรัตต์พิทยาคม
74 นาย ปรเมศร์ สังวาลย์วงค์ โพนสูงประชาสรรค์
75 นางสาว ปราณรวี วังงาม ปทุมรัตต์พิทยาคม
76 นางสาว ปวริศา มงคลพิลา ปทุมรัตต์พิทยาคม
77 นางสาว ปานตะวัลย์ คงธนพิสิฐ วัดราชโกษา
78 นางสาว ปารียา บุนรสิงห์ โนนสุวรรณพิทยาคม
79 นาย ปิยวัตร จันทร์มา พระกุมารศึกษา
80 นางสาว ปุณยาพร เจริญสุข ปทุมรัตต์พิทยาคม
81 นาย พงศ์วรินทร์ เสนาเนียร ปทุมรัตต์พิทยาคม
82 นางสาว พรนภา หลักบึง ปทุมรัตต์พิทยาคม
83 เด็กหญิง พรนภา บุดดี บ้านสวนปอ
84 นาย พรประเสริฐ ลาอินทร์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
85 นางสาว พรพิมล หล่อนจ าปา ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)
86 นาย พรรษวุฒิ พลศรีขาว ปทุมรัตต์พิทยาคม
87 นางสาว พัชรพร สอนจันทร์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
88 นาย พัฒนเกียรต์ิ ศรีวรรณะ ปทุมรัตต์พิทยาคม
89 นาย พัฒนเกียรต์ิ ศรีวรรณะ ปทุมรัตต์พิทยาคม
90 นางสาว พัลพัสษา แจ่มใส ปทุมรัตต์พิทยาคม
91 นางสาว พิชชาภา วงษา ปทุมรัตต์พิทยาคม
92 นาย พิชัยภูษิต ตันกูล ปทุมรัตต์พิทยาคม
93 นางสาว พุธิตา บึงลา บ้านน  าสร้างหนองบะ
94 นางสาว ฟ้าประทาน คลังไธสง ปทุมรัตต์พิทยาคม
95 นางสาว ภัครมัย เป้าประจ าเมือ ปทุมรัตต์พิทยาคม
96 นาย ภาคิน ผาสุข ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
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97 นาย ภาณุวัฒน์ ก้อมอ่อน ปทุมรัตต์พิทยาคม
98 นาย ภานุพงศ์ การิโก มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
99 นาย ภานุพงศ์ เวียงนนท์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
100 นาย ภูวนาท วิเศษสมบัติ ปทุมรัตต์พิทยาคม
101 นาย ยศพัทธ์ สืบสิงห์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
102 นางสาว เยาวลักษณ์ ภารมาตย์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
103 นาย รชต สินพรม ปทุมรัตต์พิทยาคม
104 นาย รพีภัทร โคกสีนอก ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
105 นางสาว รัชพร จรัญวรรณ ปทุมรัตต์พิทยาคม
106 นางสาว ลลิตา อินทวงษ์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
107 นางสาว วนิดา สุโพธ์ิ ปทุมรัตต์พิทยาคม
108 นางสาว วภัณฑิรา เลิศแก้ว บ้านเขวาโคกสวายโดด
109 นาย วรวัช ศรีเท่ียง ปทุมรัตต์พิทยาคม
110 นางสาว วรัญญา ไทยโสภา ปทุมรัตต์พิทยาคม
111 นางสาว วรันธยา ประเสริฐไทย ปทุมรัตต์พิทยาคม
112 นางสาว วรุณฤดี ชัยลาภ ปทุมรัตต์พิทยาคม
113 นาย วัชรพล สุดใจ ปทุมรัตต์พิทยาคม
114 นาย วัชระพงษ์ วานะติ ปทุมรัตต์พิทยาคม
115 นางสาว วัชราภรณ์ ยูงรัมย์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
116 นางสาว วันวิสา มะณีสาร ปทุมรัตต์พิทยาคม
117 นาย วิชญ์พล หาสีงาม ปทุมรัตต์พิทยาคม
118 นางสาว วิภาพร สืบสิงห์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
119 นางสาว วิภาภัทร์ พรมโคตร ปทุมรัตต์พิทยาคม
120 นางสาว วิยดา ศรีหา ปทุมรัตต์พิทยาคม
121 นาย วิศวนันท์ บึงลอย ปทุมรัตต์พิทยาคม
122 นาย วิอนุช ธรรมูญรักษ์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
123 นางสาว ศจิษฐา ศรีวรรณะ ปทุมรัตต์พิทยาคม
124 นางสาว ศรันรัตน์ ละครหาญ ปทุมรัตต์พิทยาคม
125 นางสาว ศรินรัตน์ ละครหาญ ปทุมรัตต์พิทยาคม
126 นางสาว ศศิธร หงสรถ ปทุมรัตต์พิทยาคม
127 นาย ศิรวิชญ์ แสงดารา ปทุมรัตต์พิทยาคม
128 นางสาว ศิริรัตต์ สีดาเหลา ปทุมรัตต์พิทยาคม
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129 นางสาว ศุภิสรา จันทะขาน บ้านตาจ่อยหนองสระ
130 นาย สรวิศ กู่ก้อง บ้านตาจ่อยหนองสระ
131 นาย สราวิทย์ อามาตย์เสน่ ปทุมรัตต์พิทยาคม
132 นางสาว สิริยากร  สีชนะ ปทุมรัตต์พิทยาคม
133 นางสาว สิริยาภรณ์ ยอดอารมณ์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
134 นางสาว สุกัญญา บทศรี ปทุมรัตต์พิทยาคม
135 นางสาว สุธิดา มะณีแสง ปทุมรัตต์พิทยาคม
136 นางสาว สุนิษา อินทร์เสนา ปทุมรัตต์พิทยาคม
137 นางสาว สุพรรณษา อินธนู ปทุมรัตต์พิทยาคม
138 นางสาว สุพัฒนา ขุนโม่ ปทุมรัตต์พิทยาคม
139 นางสาว สุพัตรา อามาตย์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
140 นางสาว สุพัตรา โถทอง ปทุมรัตต์พิทยาคม
141 นางสาว สุภาพร  บทศรี ปทุมรัตต์พิทยาคม
142 นางสาว สุภาวดี ธรรมโส บ้านสระบัว
143 นาย อชิตะ สีจันทา พระกุมารศึกษา
144 นางสาว อนุธิดา โพธ์ิหนอง ปทุมรัตต์พิทยาคม
145 นาย อภิรักษ์ จันโส ปทุมรัตต์พิทยาคม
146 นาย อภิรักษ์ โพธิสาร ปทุมรัตต์พิทยาคม
147 นางสาว อมิตรา ละสามา ปทุมรัตต์พิทยาคม
148 นางสาว อมิตา สอนจันทร์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
149 นางสาว อัญชลี ยาวศิริ ปทุมรัตต์พิทยาคม
150 นาย อัษฎาภรณ์ บัวจันทึก สระบัว
151 นางสาว อาภัสรา ปทักขีนัง ปทุมรัตต์พิทยาคม
152 นางสาว อารยา ช านาญจันทร์ บ้านสระบัว
153 นางสาว อารยา ช านาญจันทร์ บ้านสระบัว
154 นางสาว อินทิรา คุ้มสุวรรณ ปทุมรัตต์พิทยาคม
155 นาย อิสระ ขันเดช ปทุมรัตต์พิทยาคม
156 นางสาว ไอลดา แก้วสีไว ปทุมรัตต์พิทยาคม
157 นางสาว ดลยา ไชยโม ปทุมรัตต์พิทยาคม
158 นาย สิทธิศักด์ิ พิมโคตร ปทุมรัตต์พิทยาคม
159 นาย เกษมทรัพย์ ทุมมาตย์ ปทุมรัตต์พิทยาคม
160 เด็กหญิง สุทธิดา เดชวงษา ปทุมรัตต์พิทยาคม

ประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564  โรเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
แผนการเรียน วิทย์ – คณิต


