
      

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

เลขที่ เลขประจําตัว แผน คณะสี
1 11190 นาย ปรีชา สาระพงษ จีน ฟา
2 11321 นาย กรกช บุญรวม จีน เขียว

3 11329 นาย ธัชชานันท เสาวัต จีน แสด

4 12135 นาย สิทธิเดช กลาแข็ง จีน ชมพู

5 12136 นาย อนุรักษ อายุวงค จีน เขียว

6 11306 นางสาว กันญารัตน พนารินทร จีน ชมพู

7 11307 นางสาว กันตนา สาระวัลย จีน เขียว

8 11310 นางสาว เบญจศิริ ลมเชย จีน ชมพู

9 11316 นางสาว สิริลักษณ เหมะธุลิน จีน ฟา

10 11317 นางสาว สุชาดา หอมหุน จีน ชมพู

11 11346 นางสาว วิสุทธิ์ธาทิพย เสมศรี จีน แสด

12 12138 นางสาว เกศรินทร เกินเสาร จีน แสด

13 12139 นางสาว ชนิตา คําเพ็ชร จีน ฟา

14 12140 นางสาว ปณิดา สุพันธ จีน เขียว

15 11201 นางสาว กรวรรณ บุญรวม ญี่ปุน ฟา

16 11208 นางสาว ธัญวรัตน โยธี ญี่ปุน เหลือง

17 11214 นางสาว รุจิรา ศรีพรม ญี่ปุน แสด

18 11248 นางสาว ศศิพิมพ จันทรดํา ญี่ปุน ชมพู

19 11250 นางสาว สงกรานต ทองอินทร ญี่ปุน เขียว

20 11251 นางสาว สุดารัตน สามารถ ญี่ปุน เขียว

21 11312 นางสาว ละอองดาว มะปราง ญี่ปุน ฟา

22 11319 นางสาว อาภัสรา ทองลอย ญี่ปุน แสด

23 12141 นางสาว วาสนา เสมศรี ญี่ปุน เหลือง

24 12142 นางสาว สุจิตรา กาบบัว ญี่ปุน เหลือง

ม.5/1
ชื่อ - สกุล



      

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

เลขที่ เลขประจําตัว แผน คณะสี
1 11225 นาย ชาติชาย พงษวัน การงาน เหลือง

2 11258 นาย ขจรยศ ตวนบุตร การงาน ชมพู

3 11260 นาย ณัฐภณ โสพันธ การงาน เขียว

4 11265 นาย ปยะ ทองอินทร การงาน เหลือง

5 11269 นาย วิริทธิ์พล บุญรวม การงาน ฟา

6 11300 นาย รุจิภาส ยอดจักร การงาน ชมพู

7 11301 นาย วรพงศ สุพรรณ การงาน แสด

8 11304 นาย อนุพงษ แกวกัณหา การงาน ฟา

9 11335 นาย อรรถพร หุนเนตร การงาน ชมพู

10 12118 นาย ชัยปราการ เบาทอง การงาน ฟา

11 12119 นาย นพรัตน สุพรรณ การงาน ฟา

12 12120 นาย เสกสรร กลําเงิน การงาน แสด

13 12121 นาย สุรชัย สายวงศ การงาน เขียว

14 12123 นาย อภิชาต หอทอง การงาน เหลือง

15 11212 นางสาว ภัทชรินดา ศรีพูล การงาน ชมพู

16 11239 นางสาว ทิพยนภา เวียงนนท การงาน เขียว

17 11243 นางสาว รัตนาภรณ คุมครอง การงาน ฟา

18 11338 นางสาว ชานิสา วรรณทะวงษ การงาน แสด

19 12125 นางสาว จิรวดี ทอนทองแดง การงาน ชมพู

20 12127 นางสาว มณียา งามขํา การงาน เขียว

21 12128 นางสาว เมธาวดี มะปรางค การงาน แสด

22 12129 นางสาว วิภาวดี สุพรรณ การงาน เหลือง
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ชื่อ - สกุล



      

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

เลขที่ เลขประจําตัว แผน คณะสี
1 11272 นางสาว กนิษฐา ไชยสวัสดิ์ ดนตรี เขียว

2 11275 นางสาว ญาณิศา ยะภักดี ดนตรี เหลือง

3 11276 นางสาว ณิรมล สุนันท ดนตรี ชมพู

4 11280 นางสาว นริศรา คําสวัสดิ์ ดนตรี แสด

5 11282 นางสาว พัชรพร สุภาพ ดนตรี เหลือง

6 11286 นางสาว อภัสนันท เกษการ ดนตรี เขียว

7 11229 นาย ภาณุภัทร เงินดี ทัศนศิลป แสด

8 11230 นาย ภานุวัฒน ดวงมณี ทัศนศิลป ชมพู

9 11293 นาย ฐาปกรณ สุขคุณ ทัศนศิลป เหลือง

10 12130 นาย เกียรติกอง ทองวิจิตร ทัศนศิลป เหลือง

11 12131 นาย พีรพัฒน พิมพพา ทัศนศิลป ฟา

12 12132 นาย ภัทรภูมิ สุภาพ ทัศนศิลป เขียว

13 12133 นาย สํารวย งามเอี่ยม ทัศนศิลป ชมพู

14 12134 นาย ปารเมศ โคตรนายูง ทัศนศิลป เหลือง

15 11237 นางสาว ชุติวรรณ อารมณ ทัศนศิลป ฟา

16 11274 นางสาว กานตสินี จิตรักษ ทัศนศิลป เหลือง

17 11285 นางสาว สุภาวิณี กาละพัฒน ทัศนศิลป ชมพู

18 11327 นาย ธนภัทร ประกอบกิจ นาฏศิลป ชมพู

19 11342 นางสาว ผนิตา แกวลอย นาฏศิลป ฟา
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ชื่อ - สกุล



      

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

เลขที่ เลขประจําตัว คณะสี
1 10875 นาย ฉัตรมงคล แสนจันทร แสด
2 11194 นาย วชรพล สุภาพ ชมพู

3 11196 นาย สกุลศักดิ์ ศรีละพันธ เขียว

4 11231 นาย รัชพล ชัยพรม ฟา

5 11256 นาย เกริกฤทธิ์ ไพรบึง ฟา

6 11268 นาย ภูริทัต แกวกลม แสด

7 11331 นาย ราชศักดิ์ สมพันธ เหลือง

8 12111 นาย กฤษติกรณ พุมพันธ แสด

9 12112 นาย เจษฎา เกตุพรม เหลือง

10 12113 นาย พงษสุวรรณ ภาษี ชมพู

11 11253 นางสาว สุพิชชา เสนคราม เขียว

12 11254 นางสาว อมราพร เสนคราม แสด

13 11279 นางสาว ธิติมา สุพรรณ ชมพู

14 11283 นางสาว วิศัลยา แกวกัณหา แสด

15 11284 นางสาว สุชาดา คําเพ็ชร เหลือง

16 11308 นางสาว กัลยรัตน บุญรวม เหลือง

17 11309 นางสาว กุศุมา จิตรักษ เขียว

18 11336 นางสาว กัญจนพร เพียรจํา ฟา

19 11339 นางสาว ชาลิสา พิมพกรณ ฟา

20 11347 นางสาว วีรวรรณ สุภาพ ฟา

21 12114 นางสาว กาญจนา สมาคม ชมพู

22 12115 นางสาว จีระวรรณ มนตรีพิลา แสด

23 12116 นางสาว ปาจรีย ยอมมี เขียว

24 12117 นางสาว สุทธิดา ชินทอง ชมพู

ม.5/4
ชื่อ - สกุล



      

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

เลขที่ เลขประจําตัว คณะสี
1 11191 นาย พงษปกรณ สายสังข เขียว

2 12101 นาย ธราดล คุณชาติ เหลือง

3 12102 นาย ภาคภูมิ ชมเมือง ฟา

4 11219 นางสาว อารีรัตน ตอนสี ชมพู

5 11236 นางสาว ขิงณภา พงวิเศษ ฟา

6 11240 นางสาว ธัญวรัตม นันดา เขียว

7 11245 นางสาว วชิราภรณ นอยนาง เขียว

8 11249 นางสาว ศศิมาพร หาญอาษา ฟา

9 11287 นางสาว อารีรัตน โพธิ์เสน เขียว

10 11348 นางสาว สุขิตา ประนม เขียว

11 11350 นางสาว โสภิดา ปนทอง ฟา

12 11373 นางสาว ปริมนภา ชลอแสง แสด

13 11377 นางสาว ฐิติพร พิไชยแพตย เหลือง

14 12103 นางสาว ดาวประกาย รักอุบล ชมพู

15 12104 นางสาว ภัชรินทร ปรางมาศ เหลือง

16 12105 นางสาว รัชนก นาคราช ชมพู

17 12107 นางสาว ศิรินภา ไพรบึง เหลือง

18 12108 นางสาว สายฝน ชูเชื้อ ชมพู

19 12110 นางสาว หทัยชนก ไชยโชติ เหลือง
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รายชื่อนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

เลขที่ เลขประจําตัว คณะสี
1 11185 นาย จีรวัฒน สมศรี เหลือง

2 11828 นาย วรชิต ประทุม ฟา

3 11200 นางสาว กมลรัชต ไพรบึง เหลือง

4 11202 นางสาว เกวลิน พันธมะลี เขียว

5 11203 นางสาว เกศสุดา พิมมาศ แสด

6 11204 นางสาว จุฬาลักษณ จรเด็จ ชมพู

7 11206 นางสาว ณัฐริกา ศรีพาชัย แสด

8 11207 นางสาว ธัญยธรณ อาจใจ ฟา

9 11209 นางสาว บัณฑิตา อินพานิช ชมพู

10 11210 นางสาว พรชิตา เหลาชัย ฟา

11 11211 นางสาว พิชญาภา คูณชัย เขียว

12 11213 นางสาว รัชนิดา ชมเมือง ฟา

13 11216 นางสาว วิริยาพร ทองพิเศษ เขียว

14 11217 นางสาว ศรีแพร ยอดจักร แสด

15 11218 นางสาว โศจิรัตน เสาวัง ฟา

16 11235 นางสาว กชรัตน สิงหาจร ฟา

17 11246 นางสาว วนิดา บุญรวม เหลือง

18 11247 นางสาว วาสนา กระโพธิ์ ชมพู

19 11278 นางสาว ธัญกมล อิ่มแกว เหลือง

20 11320 นางสาว อารียา ทินภู เหลือง

21 12095 นางสาว กชพร โคตะทันธ แสด

22 12096 นางสาว กรรณิกา นัยเนตร ชมพู

23 12097 นางสาว ขวัญฤทัย เลิศนันทรัชต ฟา

24 12099 นางสาว ธิดารัตน สาระพงษ เหลือง

25 12100 นางสาว มนฑิรา ชินทอง แสด

26 12109 นางสาว สุพิชญา บัวพา แสด
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