
      

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  

เลขที่ เลขประจําตัว คณะสี
1 10890 นางสาว เกศสุดา สุนันท ฟา
2 10893 นางสาว จินดารัตน เสนคราม แสด
3 10895 นางสาว เจนจิรา โพธิสาร เขียว
4 10904 นางสาว สาวิกา ปรางมาศ ชมพู
5 10907 นางสาว อรุณศรี ปรางมาศ เหลือง
6 10937 นางสาว พัชรินทร บุญรวม แสด
7 11063 นางสาว ศศิภรณ หาญโกทา ชมพู
8 11832 นางสาว ชลธิชา พงษวัน เหลือง

ม.6/6
ชื่อ - สกุล



      

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

เลขที่ เลขประจําตัว คณะสี
1 10869 นาย กฤตนัย ชางเหล็ก ฟา
2 10886 นาย ศุภฤกษ ศรีสงค แสด
3 10914 นาย ทักษดนัย จันทํา เขียว
4 10960 นาย ยศวิน งามเฉลียว ชมพู
5 11001 นาย พีระพงษ ชูคํา เหลือง
6 11004 นาย มงคล บุญรวม แสด
7 11833 นาย จักรพงษ ล่ําสาร เขียว
8 11834 นาย พงศพัทธ สุภาพ ชมพู
9 10896 นางสาว ฐานิตา บุญเยี่ยม ฟา
10 10897 นางสาว ธิญาดา ศรีจักร เหลือง
11 10900 นางสาว พิยดา พิมูลชาติ เขียว
12 10932 นางสาว จาธิตา พงษวัน ชมพู
13 10938 นางสาว พัทธมน เลิศลน เหลือง
14 10947 นางสาว อรนุช สุพรรณ ฟา
15 10971 นางสาว กาญจนา ทองมนต แสด
16 10984 นางสาว ประภัสสร พิจารณ ชมพู
17 11020 นางสาว มณีรัตน ลวนตะคุ เหลือง
18 11025 นางสาว วีรกานต สุพรรณ ฟา
19 11055 นางสาว ญาดา ทองอินทร แสด
20 11065 นางสาว สุจิตตา ใสยพันธ เขียว
21 11066 นางสาว สุพัชชา สุดสังข เหลือง
22 11837 นางสาว กนกพร สีสวย ฟา
23 11839 นางสาว จิราพร ภูมิพัฒน เขียว
24 11840 นางสาว ณัฐวดี ดวงมณี ชมพู
25 11842 นางสาว นฤวรรณ นนทะการ แสด
26 11843 นางสาว บงกช แตมงาม เขียว
27 11845 นางสาว พรสวรรค พันธจันทร เหลือง
28 11846 นางสาว พลอยไพรรินทร อายุวงศ แสด
29 11847 นางสาว พัชรภรณ ทองอินทร เขียว
30 11848 นางสาว ภัทราภรณ มะโนชาติ ชมพู
31 11849 นางสาว วิราภรณ พงษวัน เหลือง

ม.6/5
ชื่อ - สกุล



      

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

เลขที่ เลขประจําตัว คณะสี
1 10872 นาย จิรภาส ทองมนต เขียว
2 10909 นาย กองภพ ปราบภัย ชมพู
3 10967 นาย อนันต งอนสวรรค ฟา
4 10969 นาย อมรเทพ ทองบาง ชมพู
5 11039 นาย ธนดล บุญรวม แสด
6 11048 นาย สุภาพัฒน ทองมนต เขียว
7 11611 นาย ปยวัฒน อินเตสะ เหลือง
8 11853 นาย ปริญญา พาลี แสด
9 12159 นาย สุทธิพล โททอง ชมพู
10 10889 นางสาว กัณฐิกา โพธิสาร ฟา
11 10891 นางสาว ขวัญจิรา ศรีกะชา เขียว
12 10903 นางสาว สายฝน เสมศรี ชมพู
13 10935 นางสาว นิตติยา สุภารัตน ฟา
14 10939 นางสาว พิมลรัตน มีสติ แสด
15 10985 นางสาว ศลิษา โพธิ์กระสังข เหลือง
16 10986 นางสาว ศิริวรรณ ทองมนต ฟา
17 11014 นางสาว ธิติมา ไกแกว แสด
18 11022 นางสาว มุกดา โยธี เขียว
19 11054 นางสาว ชิตยาภรณ โยนอก เหลือง
20 11070 นางสาว อรัญญา สุพรรณ ฟา
21 11855 นางสาว จักรีวรรณ พิพัฒปณณวัฒน ชมพู
22 11858 นางสาว ปยะนันท สายพันธ เขียว
23 11859 นางสาว พัชริดา มะปราง ชมพู
24 11860 นางสาว เมธากานต สุภาพ เหลือง
25 11861 นางสาว รุงทิพย เล็กสัมมา แสด
26 11862 นางสาว วิไลวรรณ สุพรรณ เขียว
27 11864 นางสาว สุภัสรา ไชยมูล เหลือง

ชื่อ - สกุล

ม.6/4



      

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

เลขที่ เลขประจําตัว คณะสี
1 10873 นาย จิรวัตร ภาษี เขียว
2 10879 นาย นิรันดรรัตน จิตรัก ฟา
3 10883 นาย ภานุพงศ อายุวงศ เขียว
4 10884 นาย ภาราดร หอมหุน แสด
5 10885 นาย วัชรพล หอทรัพย เขียว
6 10888 นาย อุดมศักดิ์ พันธแกน ชมพู
7 10916 นาย ธีรเทพ พันมะลี เหลือง
8 10923 นาย ศรชัย ศรีสะอาด ฟา
9 10928 นาย สุทธิพงศ วงศปลั่ง แสด
10 10990 นาย สิทธิภัทร ไพรบึง เขียว
11 11007 นาย สิริวิชญ กุมทอง ชมพู
12 11038 นาย เดชา คําเบา เหลือง
13 11040 นาย ธนศักดิ์ มักกะสัน ฟา
14 10892 นางสาว จันทนา นาครินทร ฟา
15 10898 นางสาว นรีกานต รักอุบล ชมพู
16 10901 นางสาว พิยะดา ชางถม เขียว
17 10902 นางสาว วรรณรัตน คอหลา ชมพู
18 10905 นางสาว สุชัญญา เทียมนิล เหลือง
19 10908 นางสาว อาภาศรี ปรางมาศ ฟา
20 10936 นางสาว พรทิพย เกษกุล แสด
21 10975 นางสาว ชลธิชา จรเด็จ ชมพู
22 10976 นางสาว ชิตยาภรณ ดิษประสพ เหลือง
23 10977 นางสาว ณัฐธิดา กลําเงิน ฟา
24 10978 นางสาว นุชสรา โยสา แสด
25 10980 นางสาว ภัสราภรณ น้ําแกววรานันท เขียว
26 10983 นางสาว วราภรณ หอยพรมราช เหลือง
27 10987 นางสาว สาธิตา คูกระสังข ฟา
28 10988 นางสาว อลิษา จรเด็จ แสด
29 11016 นางสาว นัฐจิรา ธรรมสา ชมพู
30 11021 นางสาว มุกดา พงษาดํา ฟา
31 11026 นางสาว ศิริรุง บุญมา แสด
32 11062 นางสาว วิไลวรรณ ปรางมาศ เขียว
33 11067 นางสาว สุพัตรา ศรีธรรม เขียว
34 11865 นางสาว ธัญรัตน เลิศลน ชมพู
35 11866 นางสาว ผกามาศ พงษวัน เหลือง
36 11867 นางสาว เพ็ญนภา วงคจําปา แสด
37 11868 นางสาว ลักขณา สุรพล เขียว
38 11869 นางสาว สุพรรณี โคตรโยธา ชมพู

ชื่อ - สกุล

ม.6/3



      

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

เลขที่ เลขประจําตัว คณะสี

1 10595 นาย รังศิมันส จิตรัก ศิลปะ ชมพู
2 10881 นาย พงษนรินทร ศรีกะชา ศิลปะ ฟา
3 10918 นาย บัณฑิต ปรางมาศ แสด
4 10922 นาย วีระชัย โสดา ศิลปะ เหลือง
5 10929 นาย สุทธิพงษ พงษวัน ศิลปะ เหลือง
6 10952 นาย ณัฐพล ไกแกว ชมพู
7 10954 นาย ณัฐนันท พงษวัน ศิลปะ แสด
8 11874 นาย ตะวัน ศรีมะณี ศิลปะ แสด
9 10945 นางสาว ศรินทิพย กุลวงศ ศิลปะ เหลือง
10 11013 นางสาว ธนัชพร พันธจันทร ศิลปะ เขียว
11 11875 นางสาว ศิริกานต ปญญา ศิลปะ แสด
12 10878 นาย ธนกร ไพรบึง การงาน ฟา
13 10950 นาย ชัยภัทร เสาวัง การงาน แสด
14 10998 นาย ปรมัตถ เสาวัง การงาน เขียว
15 11876 นาย กิตินันท ธรรมคุณ การงาน เหลือง
16 11877 นาย ธวัชชัย สุภาพ การงาน ฟา
17 11879 นาย นนทชัย สุพรรณ การงาน เขียว
18 11880 นาย ปุริศ สุภาพ การงาน ชมพู
19 11881 นาย มนตชัย สมาคม การงาน ฟา
20 11882 นาย รชานนท ไชยสาร การงาน แสด

ศิลปะ

ศิลปะ

แผนฯชื่อ - สกุล

ม.6/2



      

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

เลขที่ เลขประจําตัว คณะสี

1 10882 นาย พรพิพัฒน ไพรบึง จีน แสด
2 10920 นาย ปยะชาติ รักสุด จีน เขียว
3 10921 นาย รัชชานนท ทองอินทร จีน ชมพู
4 11000 นาย พิเชฐ เจียงแกว จีน เหลือง
5 11045 นาย ภูปรินทร ผิวงาม จีน ฟา
6 10894 นางสาว จุฑาลักษณ สิทธิศักดิ์ จีน เหลือง
7 10943 นางสาว วรรณฤดี พันธแกน จีน ฟา
8 10946 นางสาว อนิสร ไพรเตี้ย จีน เขียว
9 11870 นางสาว เจษฎาภรณ จะหนูแสง จีน เหลือง
10 11871 นางสาว ณัฐชิตา เทพมณี จีน ฟา
11 11872 นางสาว ถิรพร แกววงษษา จีน แสด
12 11873 นาย ศักดิ์ชัย พิจารณ ญี่ปุน เขียว
13 11052 นางสาว จันทรทิมา แกวกัณหา ญี่ปุน ชมพู
14 11053 นางสาว เจนจิรา ทองอินทร ญี่ปุน เหลือง
15 11068 นางสาว สุพัตรา เอกอําไพ ญี่ปุน ฟา

ม.6/1
ชื่อ - สกุล แผนฯ
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