
      

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

เลขที่ เลขประจําตัว แผนฯ คณะสี

1 11427 นาย ทศพล เกษศิลา จีน เหลือง

2 12340 นาย พีรณัฐ บัวรินทร จีน ชมพู

3 11486 นางสาว ณิฌา บังเอิญ จีน ฟา

4 11488 นางสาว ธนชาภา ทองเลิศธนกกุล จีน แสด

5 11531 นางสาว วรัญญา โพธิ์เมืองเพีย จีน เขียว

6 11556 นางสาว เขมิกา ไพรบึง จีน ชมพู

7 11559 นางสาว ณัฐณิชา เดชเมือง จีน เหลือง

8 11560 นางสาว ทิพยวารี นิยมเชื้อ จีน ฟา

9 11567 นางสาว รินศิริ บุญรวม จีน แสด

10 11581 นางสาว จตุพร สายใจ จีน เขียว

11 11588 นางสาว เนตรอัปสร จงคง จีน ชมพู

12 11596 นางสาว ศศิประภา พันธมะลี จีน เหลือง

13 12341 นางสาว กุสุมาลย พงษวัน จีน ฟา

14 12342 นางสาว จุฑามาศ ประทุม จีน แสด

15 12343 นางสาว ชยาภัสร ชื่นทรวง จีน เขียว

16 12344 นางสาว นฤมล โลทะราท จีน ชมพู

17 12345 นางสาว เมธิชา พรมชาติ จีน เหลือง

18 12346 นางสาว วิชชุดา เสนคราม จีน ฟา

19 12347 นางสาว อชิรญาณ วังสม จีน แสด

ม.4/1
ชื่อ - สกุล



      

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

เลขที่ เลขประจําตัว แผนฯ คณะสี

1 11195 นาย ชีวานนท จันทกิจ การงานฯ เขียว

2 11262 นาย อนุชา สายนอย การงานฯ แสด

3 11428 นาย ธนภูมิ ธรรมคุณ การงานฯ ฟา

4 11437 นาย สุทธิภัทร วันทะวงษ การงานฯ เหลือง

5 11441 นาย อิสรานุวัฒน สุภาพ การงานฯ ชมพู

6 11466 นาย คัมภีร เสมศรี การงานฯ เขียว

7 11474 นาย ปวริศร  เสนคราม การงานฯ แสด

8 11543 นาย ณัฏฐกร ธรรมคุณ การงานฯ ฟา

9 11546 นาย ธีรพงศ พันธแกน การงานฯ เหลือง

10 11547 นาย นัธทวัฒน ไขแสง การงานฯ ชมพู

11 11548 นาย ภาณุวัฒน สุนันท การงานฯ เขียว

12 11552 นาย สมวุฒิชัย บังเอิญ การงานฯ แสด

13 12348 นาย จักรพล สุภาพ การงานฯ ฟา

14 12349 นาย ไชยวัฒน ปองแดง การงานฯ เหลือง

15 12350 นาย ณัฐวุฒิ สุภาพ การงานฯ ชมพู

16 11497 นางสาว ศิรภัสสร ทองบาง การงานฯ เขียว

17 11519 นางสาว จุฑามาศ  บุญรวม การงานฯ ชมพู

18 11535 นางสาว อภิสรา ดอกสะบา การงานฯ เหลือง

19 11558 นางสาว ณัฐณิชา ศรีสด การงานฯ ฟา

20 11585 นางสาว ดวงพร ธรรมสา การงานฯ แสด

21 12351 นางสาว นันทิชา สุกใส การงานฯ เขียว

22 12352 นางสาว วราภรณ พะนะสุข การงานฯ ชมพู

ม.4/2
ชื่อ - สกุล



      

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

เลขที่ เลขประจําตัว แผนฯ คณะสี

1 11471 นาย ธาราวรรษ นาคละออ ญี่ปุน เขียว

2 11575 นาย ธนกร ยอดจักร ญี่ปุน แสด

3 11445 นางสาว ณัทกานต แกวกัณหา ญี่ปุน เหลือง

4 11447 นางสาว ดวงกมล ไขรัมย ญี่ปุน ฟา

5 11459 นางสาว สวิตตา อยูพนม ญี่ปุน แสด

6 11482 นางสาว ชาลิสา ศรีดาชาติ ญี่ปุน เขียว

7 11529 นางสาว มานิดา ยงยุทธ ญี่ปุน ชมพู

8 11597 นางสาว สุดารัตน ศรีกะชา ญี่ปุน เหลือง

9 12353 นางสาว ปริชญา แสงอุน ญี่ปุน ฟา

10 11493 นางสาว เปรมสิณี พันมะลี สังคม แสด

11 11494 นางสาว ยุวดี สุขทะวงค สังคม เขียว

12 11496 นางสาว วิราณี พันมะลี สังคม ชมพู

13 11518 นางสาว จิราพร พิมูลชาติ สังคม เหลือง

14 11554 นางสาว กมลชนก สุภาพ สังคม ฟา

15 11566 นางสาว รัตติกา สมพงษ สังคม แสด

16 12354 นางสาว ศศิธร บุญจันทร สังคม เขียว

17 12355 นางสาว สุภาวรรณ ปดทาศรี สังคม ชมพู

18 11463 นาย กาเพชร จันทรเปรียง ทัศนศิลป ฟา

19 11467 นาย จักรภพ ทองสุข ทัศนศิลป เหลือง

20 11538 นาย กิตติพล อัมภรัตน ทัศนศิลป ชมพู

21 11549 นาย ภูเบศ จรเด็จ ทัศนศิลป เขียว

22 12146 นาย จีรภัทร คําเพ็ชร ทัศนศิลป แสด

23 11454 นางสาว พรรณวษา ผดุงกิจกาญจน ทัศนศิลป ชมพู

24 11480 นางสาว เจนสุดา ธรรมคุณ ทัศนศิลป เหลือง

25 11561 นางสาว นันทิชา วงศพินิจ ทัศนศิลป ฟา

26 11562 นางสาว ปราณี บุญตา ทัศนศิลป แสด

27 11565 นางสาว ภัคธีมา พลเยี่ยม ทัศนศิลป เขียว

28 11571 นางสาว สุภัทราวลี สิทธิศร ทัศนศิลป ชมพู

29 11586 นางสาว ธันยพร ยอดจักร ทัศนศิลป เหลือง

30 12356 นาย ภวัต โยธี ดนตรี ฟา

31 11491 นางสาว นันทิพร บุญรวม ดนตรี ฟา

32 11533 นางสาว สรณสิริ แหวนเงิน ดนตรี แสด

ม.4/3
ชื่อ - สกุล



      

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

เลขที่ เลขประจําตัว แผนฯ คณะสี

1 11431 นาย พีรวัฒน ยอดจักร วิทย-คณิต เหลือง

2 11541 นาย จีรพัฒน สมเสนา วิทย-คณิต ชมพู

3 11580 นาย ศุภวิชญ สายพันธ วิทย-คณิต เขียว

4 12357 นาย ชาญชัย โททอง วิทย-คณิต แสด

5 12358 นาย ภานุวัตน นาทันตรึก วิทย-คณิต ฟา

6 12359 นาย สหรัฐ คําเหลือ วิทย-คณิต เหลือง

7 11442 นางสาว กาญจนา บาททอง วิทย-คณิต เขียว

8 11443 นางสาว กุลธิดา กลําเงิน วิทย-คณิต ชมพู

9 11444 นางสาว ฤทัยภัทร ไชยโชติ วิทย-คณิต เหลือง

10 11448 นางสาว ทรรศณีย มะณีวงค วิทย-คณิต ฟา

11 11457 นางสาว รัตญา ศรีโพธิ์ วิทย-คณิต แสด

12 11458 นางสาว วรัทธิยา ภูมิสุข วิทย-คณิต เขียว

13 11460 นางสาว สิรินดา ขันทอง วิทย-คณิต ชมพู

14 11461 นางสาว สุภัสสรา ธรรมสา วิทย-คณิต เหลือง

15 11563 นางสาว ปุณยาพร ปญญา วิทย-คณิต ฟา

16 11564 นางสาว แพรวา จรเด็จ วิทย-คณิต แสด

17 11569 นางสาว ศกุนตลา สมพงษ วิทย-คณิต เขียว

18 12360 นางสาว กิตติมา ศรีบุญเรือง วิทย-คณิต ชมพู

19 12361 นางสาว ธนาภา วันงาม วิทย-คณิต เหลือง

20 12362 นางสาว นันทิชา โยธี วิทย-คณิต ฟา

21 12363 นางสาว ภัทรวิจิตรา สุนันท วิทย-คณิต แสด

22 12364 นางสาว ศรัณยภัทร โยธี วิทย-คณิต เขียว

ม.4/4
ชื่อ - สกุล



      

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

เลขที่ เลขประจําตัว แผนฯ คณะสี

1 11439 นาย อัคพงษ ทองมนต วิทย-คณิต ชมพู

2 11500 นาย กฤติพงศ สุดา วิทย-คณิต เขียว

3 11513 นาย สันติภาพ มากชิต วิทย-คณิต แสด

4 12365 นาย วายุห ทาเสาร วิทย-คณิต ฟา

5 11451 นางสาว ธิดารัตน มะปรางค วิทย-คณิต ชมพู

6 11455 นางสาว เพ็ญยุพา เสนคราม วิทย-คณิต เหลือง

7 11483 นางสาว ฐนิชา ลําดวน วิทย-คณิต ฟา

8 11490 นางสาว นลินทิพย อาจใจ วิทย-คณิต แสด

9 11495 นางสาว รัตนลดา อนันต วิทย-คณิต เขียว

10 11517 นางสาว กัญญาณัฐ จันทกิจ วิทย-คณิต ชมพู

11 11520 นางสาว ชนมชนก สมศรี วิทย-คณิต เหลือง

12 11521 นางสาว ชุตินันท เขื่อนเเกว วิทย-คณิต ฟา

13 11522 นางสาว ฐิติกานต ชินทอง วิทย-คณิต แสด

14 11527 นางสาว พิชญาภา วันเพ็ง วิทย-คณิต เขียว

15 11534 นางสาว หทัยภรณ เฉลยภาพ วิทย-คณิต ชมพู

16 11572 นางสาว สุภัสสรา พันธแกน วิทย-คณิต เหลือง

17 11582 นางสาว จารุวรรณ มะปราง วิทย-คณิต ฟา

18 11601 นางสาว อารยา พุทธบุรี วิทย-คณิต แสด

19 12090 นางสาว ญานกร ผลอินดี วิทย-คณิต เขียว

20 12366 นางสาว กวินทรา ดอกพอง วิทย-คณิต ชมพู

21 12367 นางสาว กวินทิพย ดอกพอง วิทย-คณิต เหลือง

22 12368 นางสาว ดวงฤทัย สายแกว วิทย-คณิต ฟา

23 12369 นางสาว สมฤดี อายุวงษ วิทย-คณิต แสด

ม.4/5
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รายชื่อนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

เลขที่ เลขประจําตัว แผนฯ คณะสี

1 11573 นาย กฤษตะวัน ปรางมาศ วิทย-คณิต เหลือง

2 11578 นาย ปณณวิชญ ศรีกะชา วิทย-คณิต ชมพู

3 11579 นาย ศราวุธ สายเเกว วิทย-คณิต เขียว

4 12370 นาย คุณกร จารุนัย วิทย-คณิต แสด

5 12371 นาย รพีภัทร มะลิพันธ วิทย-คณิต ฟา

6 12372 นาย วุฒินันท อายุวงษ วิทย-คณิต เหลือง

7 11487 นางสาว ทิฐินันท เพชรงาม วิทย-คณิต เขียว

8 11555 นางสาว กรรณิการ ธรรมคุณ วิทย-คณิต ชมพู

9 11570 นางสาว สวิตตา เลิศศรี วิทย-คณิต เหลือง

10 11583 นางสาว ชาลิสา เสนคราม วิทย-คณิต ฟา

11 11584 นางสาว ณัฐธิดา โยธี วิทย-คณิต แสด

12 11587 นางสาว นริศรา เข็มงามดี วิทย-คณิต เขียว

13 11590 นางสาว ประภัสสร เงินดี วิทย-คณิต ชมพู

14 11592 นางสาว พิมวรัตย บุญรวม วิทย-คณิต เหลือง

15 11593 นางสาว พิราวัณ งามทอง วิทย-คณิต ฟา

16 11594 นางสาว รัตนษา สุภาพ วิทย-คณิต แสด

17 11598 นางสาว อมลวรรณ สุวรรณ วิทย-คณิต เขียว

18 11599 นางสาว อรปรียา สติภา วิทย-คณิต ชมพู

19 12373 นางสาว ณัฐพร ตุนตระกูล วิทย-คณิต เหลือง

20 12374 นางสาว โศภิษฐนภา คํามี วิทย-คณิต ฟา
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