
 

บัญชีรายช่ือนกัเรียนที่มีสิทธิเ์ขาสอบ เพื่อคดัเลอืกเขาศึกษาตอระดบัช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1   

โรงเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  

 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 (ปกติ)  
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
1 เด็กชาย ดรัณภพ ดับโศรก โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
2 เด็กหญิง กุลปรียา สมาคม โรงเรียนบานสําโรงพลัน  
3 เด็กหญิง สโรชา สุภาพ โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
4 เด็กหญิง ชุติกาญจน ศรีจําปา โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
5 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา วงศพิทักษ โรงเรียนบานสําโรงพลัน  

6 เด็กหญิง รัชฎาวรรณ ดวงจันทร โรงเรียนบานสําโรงพลัน  
7 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา วงศพิทักษ โรงเรียนบานสําโรงพลัน  

8 เด็กหญิง วิรัตดา จันทรเดช โรงเรียนบานสําโรงพลัน  
9 เด็กหญิง นันทชิา  สุขเครือ โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  

10 เด็กชาย ปยวัฒน รักสุด โรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
11 เด็กชาย พนิตนันท ยอดจักร โรงเรียนบานดินเเดง  

12 เด็กหญิง ธิดาภรณ บุญรวม โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
13 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา จันทิมาร โรงเรียนบานสําโรงพลัน  
14 เด็กหญิง รติปภา ศิริวงษ โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
15 เด็กชาย ภูมิบดินทร สมชัยมาตร โรงเรียนบานตราด  

16 เด็กหญิง พันทิพา ชาติชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
17 เด็กชาย จิรายุ โยธี บานโรงเรียนปราสาทเยอ  
18 เด็กชาย ธนวัต ไพรบึง โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
19 เด็กชาย กัมปนาท บังเอิญ โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
20 เด็กชาย ณรงควิทย บุญรวม โรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
21 เด็กหญิง อารีรัตน เกษศิลา โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
22 เด็กหญิง กนกนิภา แยมบาน โรงเรียนบานดองดึง  
23 เด็กชาย จิรายุทธ สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
24 เด็กหญิง ทวันรัตน ปรางมาศ โรงเรียนบานดองดึง  

25 เด็กหญิง ศุภกานต วงศษา โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
26 เด็กหญิง วราลักษณ บุญหวาน โรงเรียนบานดองดึง  

27 เด็กหญิง วรัญยา ยอดจักร โรงเรียนบานตราด  

28 เด็กชาย วีรวิชญ บุผา โรงเรียนบานมะขามภูม ิ  

29 เด็กหญิง ฐิติวรฎา สุพรรณ โรงเรียนบานสําโรงพลัน  
30 เด็กหญิง ปญณิดา จงมั่น โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
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โรงเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  

 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 (ปกติ)  
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล โรงเรียนเดิม หมายหุต 
31 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สมเสนา โรงเรียนบานมะขามภูม ิ  
32 เด็กหญิง ชวกร ระเนิด โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
33 เด็กหญิง ศิริพร ผดุงศิลป โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
34 เด็กหญิง วาสนา เบาทอง โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  

35 เด็กชาย ภานุวัฒน ไพรบึง โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
36 เด็กหญิง สงกรานต  ทองอินทร โรงเรียนบานมะขามภูม ิ  
37 เด็กหญิง อรวรา บุญรวม โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
38 เด็กหญิง ธนัชชา พันธจันทร โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
39 เด็กชาย ณรงคศักด์ิ โคตรโยธา โรงเรียนบานปราสาทเยอ  
40 เด็กหญิง นคนันทินี   พงษวัน โรงเรียนบานหัวชาง  

41 เด็กหญิง จุฑารัตน คราทอง โรงเรียนบานมะขาม ภูม ิ  
42 เด็กหญิง จิรัชญา ทองลอย โรงเรียนบานคอกหนองไพร  
43 เด็กหญิง อาภิสมัย โอชารส โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา  

44 เด็กชาย พีรพัฒน พลพระแทน โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
45 เด็กหญิง ญาณัชนันต มะปราง โรงเรียนบานหัวชาง  
46 เด็กหญิง ปญณิดา จงมั่น โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
47 เด็กชาย เมธี   ประหา โรงเรียนบานอาลัย  
48 เด็กชาย ณัฐนันท พลเย่ียม โรงเรียนบานคอกหนองไพร  
49 เด็กชาย อนุชา ทองมนต โรงเรียนบานต้ิว  
50 เด็กชาย พัชรพล ทองอินทร โรงเรียนบานสําโรงพลัน  
51 เด็กหญิง โฉมพิไล ศรแกว โรงบานมะขามภูม ิ  
52 เด็กหญิง สุภาพร ยอดจักร โรงเรียนบานตราด  

53 เด็กชาย อชิรวิทย ศรีมะณี โรงเรียนวัดบานประอาง  

54 เด็กหญิง กัญจนพร โพธ์ิอุดม โรงเรียนบานดินแดง  
55 เด็กหญิง ธารวิมล เกษกาล โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
56 เด็กชาย พงศกร ไพรบึง โรงเรียนบานคอกหนองไพร  

57 เด็กหญิง ธารวิมล เกษกาล โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
58 เด็กหญิง อัญชิสา มะปราง โรงเรียนบานหัวชาง  

59 เด็กหญิง กนกวรรณ ดานกลาง โรงเรียนบานโพงกอก  

60 เด็กหญิง กัลยรัตน อาจใจ โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
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โรงเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  

 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 (ปกติ) 

ลําดับ ชื่อ – สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
61 เด็กชาย ธนวัฒน สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
62 เด็กหญิง ราตร ี พันมะล ี โรงเรียนบานพราน  

63 เด็กชาย พรปวีณ บรสิุทธ์ิ โรงเรียนบานหนองอิไทย(สุขสวัสด์ิโมเดล)  

64 เด็กชาย ธนวิชญ พงษวัน โรงเรียนบานคอกหนองไพร  
65 เด็กหญิง เนตรชนก สิงหทอง โรงเรียนปราสาทเยอ  
66 เด็กหญิง สุพรรณหงส แกวกุล โรงเรียนวัดราษฎรนิยมธรรม(พบิูลสงคราม)  

67 เด็กหญิง เพชรไพลิน อุนเรือน โรงเรียนบานตราด  

68 เด็กหญิง สิราวรรณ พุมพันธ โรงเรียนบานปราสาทเยอ  
69 เด็กหญิง กนกพร โยธี โรงเรียนบานปราสาทเยอ  
70 เด็กหญิง สุพิชญา โยธี โรงเรียนบานปราสาทเยอ  
71 เด็กชาย พิสิทธ์ิ เเสนศร ี โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
72 เด็กหญิง เบญจพร ไพรเต้ีย โรงเรียนบานมะขามภูม ิ  
73 เด็กชาย วรเมธ พลชัยสง โรงเรียนโรงเรยีนอนุบาลไพรบงึ  
74 เด็กชาย จุลจักร บุญรวม โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
75 เด็กหญิง สิริวรรณนี แกวจินดา โรงเรียนบานโพนปลัด  
76 เด็กชาย ภานุสรณ สุภาพ โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
77 เด็กชาย อาทิตยเทพ ขันตะราช โรงเรียนบานต้ิว  
78 เด็กชาย วีระพล   อาจใจ โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา  
79 เด็กหญิง ศุภาวรรณ เลนสันเทยีะ โรงเรียนบานไมแกน  
80 เด็กชาย ธนกร   ทองบาง โรงเรียนบานคอกหนองไพร  
81 เด็กหญิง ทรรศนีย โยธี โรงเรียนบานโรงเรียนปราสาทเยอ  
82 เด็กชาย พัสกร ยอดจักร โรงเรียนบานสวาย-สนวน  
83 เด็กชาย พัชรพล ทองอินทร โรงเรียนบานสําโรงพลัน  
84 เด็กหญิง มัลลิกา พันธุไมเล็ก โรงเรียนบานคอกหนองไพร  
85 เด็กชาย ตะวัน สุพรรณ โรงเรียนบานพราน  
86 เด็กชาย ชยพัทธ บุญบํารุง โรงเรียนบานพราน  
87 เด็กหญิง สโรชา ธรรมคุณ โรงเรียนบานโพงกอก  
88 เด็กหญิง ชลธิชา  คําไสย โรงเรียนบานโพงกอก  
89 เด็กหญิง ปยภัทร  พันธแกน โรงเรียนบานมะขามภูม ิ  
90 เด็กหญิง วิภาภรณ ทุนม ี โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
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โรงเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  

 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 (ปกติ) 

ลําดับ ชื่อ – สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
91 เด็กชาย ศุภกิจ คุณชาติ โรงเรียนบานปราสาทเยอ  
92 เด็กหญิง เกวล ี ปตเนตร โรงเรียนบานสรางใหญ  
93 เด็กหญิง เขมจริา โยธี โรงเรียนบานปราสาทเยอ  
94 เด็กชาย ณัฐวุฒิ แสงสวาง โรงเรียนบานคอกหนองไพร  
95 เด็กหญิง เอมอร สุขประเสริฐ โรงเรียนบานสรางใหญ  
96 เด็กหญิง ธิดารัตน พันธแกน โรงเรียนบานคอกหนองไพร  
97 เด็กชาย ธีระพงษ หรรษา โรงเรียนบานมะขาม  
98 เด็กหญิง ชนิภรณ อิ่มสอาด โรงเรียนอนุบาลพยุห  
99 เด็กชาย ปยวัฒน ธรรมรส โรงเรียนอนุบาลพยุห  

100 เด็กหญิง ชลธีชา ธรรมคุณ โรงเรียนบานสําโรงพลัน  
101 เด็กชาย ปฏิพล สมงาม โรงเรียนบานหนองอิไทย  
102 เด็กชาย นิวัตน พันธแกน โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
103 เด็กชาย สุพศิน คําเหลอื โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
104 เด็กชาย วีระพล  ศรีวงษา โรงเรียนบานดองดึง  
105 เด็กชาย ณัฐภัทร ทองมนต โรงเรียนบานมะขามภูม ิ  
106 เด็กชาย จิรวิชญ ศรีสุข โรงเรียนบานสวาย-สนวน  
107 เด็กชาย อภินันท พงษวัน โรงเรียนบานชําแระ  
108 เด็กชาย ศิริสุข ศรีสุข โรงเรียนบานต้ิว  
109 เด็กชาย เมทนีดล บัวจันทร โรงเรียนบานโพนปลัด  
110 เด็กชาย พงคภัค บุญรวม โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
111 เด็กชาย จิรสิทธ์ิ สายสงัข โรงเรียนบานโพนปลัด  
112 เด็กชาย จีรนนท บุญหลาย โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
113 เด็กหญิง สุภัสสร   นันทะสงิห โรงเรียนบานคอกหนองไพร  
114 เด็กหญิง อาภิสมัย โอชารส โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา  
115 เด็กชาย เฉลิมชัย   เงางาม โรงเรียนบานต้ิว  
116 เด็กชาย กิตตินันท เหมกุล โรงเรียนวัดโพธ์ินอย  
117 เด็กหญิง วันวิสา ทองหลอ โรงเรียนบานมะขามภูม ิ  
118 เด็กชาย ถิรวุฒ ิ พงษวัน โรงเรียนบานไมแกน  
119 เด็กชาย อัครพนธ จรูญไธสง โรงเรียนบานดินแดง  
120 เด็กชาย จตุภัทร ไพวงศ โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  

 

 

 



 

บัญชีรายช่ือนกัเรียนที่มีสิทธิเ์ขาสอบ เพื่อคดัเลอืกเขาศึกษาตอระดบัช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1   

โรงเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  

 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 (ปกติ) 

ลําดับ ชื่อ – สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
121 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา วงศพิทักษ โรงเรียนบานสําโรงพลัน  

122 เด็กชาย นภสินธุ ศรีสด โรงเรียนบานมะขามภูม ิ  
123 เด็กหญิง กฤติยา สืบศร ี โรงเรียนบานผือ  
124 เด็กชาย พตินันท ทองอินทร โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  
125 เด็กชาย เพชรอรชุณ บุญรวม โรงเรียนบานกราม  
126 เด็กชาย ศิพิพัฒน บุญรวม โรงเรียนอนุบาลไพบึง  
127 เด็กหญิง ชุติกาญจน ศรีจําปา โรงเรียนอนุบาลไพรบงึ  

 


