
ล ำดับท่ี
1 เด็กชาย กฤษกร ไพรบึง
2 เด็กชาย จิราเจต ศิลาวรรณ
3 เด็กชาย ชยพล วงษ์เลิศ
4 เด็กชาย ชิษณุ ธิอามาตย์
5 เด็กชาย ณัฐพล แสนคราม
6 เด็กชาย ณัฐภูมิ เสนคราม
7 เด็กชาย ธัญญธร มุนนารี
8 เด็กชาย ธีรเมศท์ พรมภักดี
9 เด็กชาย พิตตินันท์ จ่างขัน
10 เด็กชาย ภูมิพั ฒน์ อาจใจ
11 เด็กชาย วุฒิชัย ชมเมือง
12 เด็กชาย ศิวกร ดวงสิน
13 เด็กหญิง กวินตรา จันคณา
14 เด็กหญิง กัญญาณัฐ มักสัน
15 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สารพงษ์
16 เด็กหญิง ดวงกมล ศรีระเริญ
17 เด็กหญิง ธัญพร พงษ์เพชร
18 เด็กหญิง ธีรธาฎา บุญถวิล
19 เด็กหญิง ปรียากาญจน์ พาลี
20 เด็กหญิง ปัทมพร บุญโย
21 เด็กหญิง ปารีณา บุญขาว
22 เด็กหญิง พัชรี ยอดจักร์
23 เด็กหญิง พัณณิดา ไพรบึง
24 เด็กหญิง ภัทรวดี อายุวงศ์
25 เด็กหญิง วรัญญา ทองเลิศ
26 เด็กหญิง ศิริจันทร์ จรเด็จ
27 เด็กหญิง สุทธิภัทร บุญร่วม
28 เด็กหญิง สุภัสสร บุญร่วม
29 เด็กหญิง หทัยกานต์ สุภาพ
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ช่ือ - นำมสกุล



ล ำดับท่ี
1 เด็กชาย กวีภัทร ธรรมคุณ
2 เด็กชาย เขมชาติ ไชยโชติ
3 เด็กชาย ชินวัตร โพธ์ิอุดม
4 เด็กชาย ณชพล ทองผล
5 เด็กชาย ณัฐนัย พิมพ์สระเกษ
6 เด็กชาย ทินภัทร ดวงเนตร
7 เด็กชาย ธนา ค าเมือง
8 เด็กชาย ธีระภัทร เสนคราม
9 เด็กชาย พีระพล เลิศล้น
10 เด็กชาย ไพบูลย์ ไพรบึง
11 เด็กชาย ภูติพงษ์ บุญร่วม
12 เด็กชาย อัฐวุฒิ ภูทอง
13 เด็กชาย อ ารุง สอนบุตร
14 เด็กหญิง กัญญนันทน์ น้อยนาง
15 เด็กหญิง กัญทิมาภรณ์ ทรงวาจา
16 เด็กหญิง ชนิภา ไชยโชติ
17 เด็กหญิง ณัชชนิกานต์ แสงเงิน
18 เด็กหญิง นฤนาท กล าเงิน
19 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา พงษ์วัน
20 เด็กหญิง ศิรัญญา สารพงษ์
21 เด็กหญิง อนัญญา บุญร่วม
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ล ำดับท่ี
1 เด็กชาย กมลภพ หมายเจริญ
2 เด็กชาย ไกรสิทธ์ิ พิมูลชาติ
3 เด็กชาย จินตภัทร ไพรบึง
4 เด็กชาย ธนกร สามารถ
5 เด็กชาย ธนวัฒน์ หอมหุน
6 เด็กชาย ธนากร จันทรา
7 เด็กชาย ธีรเทพ ศรีจักร์
8 เด็กชาย ปัญญากร สีดาจันทร์
9 เด็กชาย ปัณณธร บัวจูม
10 เด็กชาย พีรพัฒน์ ทองมนต์
11 เด็กชาย วงศกร ทาปลัด
12 เด็กชาย วิวัฒน์ เเก้วลอย
13 เด็กชาย ศุภชัย โยธา
14 เด็กชาย อธิชาติ สุภาพ
15 เด็กชาย อภินัทธ์  พรมนัส
16 เด็กหญิง กนกรัตน์ พลค า
17 เด็กหญิง กัญญ์วรา พงษ์วัน
18 เด็กหญิง ขวัญจิรา ธรรมสา
19 เด็กหญิง จารุภัทร โยธี
20 เด็กหญิง ณัฐนิชา ดวงมณี
21 เด็กหญิง ดาราพร ในทอง
22 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ เธียรทองอินทร์
23 เด็กหญิง บุณยานุช ค าลอย
24 เด็กหญิง เพ็ญศิริ วันทะวงษ์
25 เด็กหญิง แพรวา สืบเพ็ง
26 เด็กหญิง ภูลิตา พิจารย์
27 เด็กหญิง เยาวภา ไชยโชติ
28 เด็กหญิง วันวิสา ใจเรือง
29 เด็กหญิง ศิริประภา ดอกสะบา
30 เด็กหญิง สร้อยนภา กล าเงิน
31 เด็กหญิง อศนาวดี จ ากิจ
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ล ำดับท่ี
1 เด็กชาย เขมกร ผลวัฒน์
2 เด็กชาย จิรายุ หล่มชารี
3 เด็กชาย ฉันทวุฒิ ยาศรี
4 เด็กชาย ณัฐดนัย เบ้าทอง
5 เด็กชาย ณัฐภัทร ธรรมสา
6 เด็กชาย ดนัยณัฐ ส ารวย
7 เด็กชาย นัทพงศ์ ธรรมคุณ
8 เด็กชาย พงศกร โพธ์ิทอง
9 เด็กชาย พีรพัทธ   เกษเกษร
10 เด็กชาย วรวัฒน์  ศรีจ าปา
11 เด็กชาย ศุกร์อนันต์ คุณสม
12 เด็กชาย อธิบดี ดอกพอง
13 เด็กชาย อภิเชษ สายเเก้ว
14 เด็กชาย อัครวิทย์ ศิลาวรรณ
15 เด็กชาย อัจฉริยะ ชลิตสกุล
16 เด็กหญิง กันยากร สาระพงษ์
17 เด็กหญิง จรรยพร ชมเมือง
18 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ยีรัมย์
19 เด็กหญิง ณัชริญา สารพงษ์
20 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ เดชเมือง
21 เด็กหญิง นงค์นุช พิมูลชาติ
22 เด็กหญิง ปทิตตา เหลาลุมพุก
23 เด็กหญิง ปาณิศรา โทไกรษร
24 เด็กหญิง ปุณยนุช เหมาะตัว
25 เด็กหญิง พิมพ์อัปสร พรมพิลาภ
26 เด็กหญิง พิมพิกา จันทร
27 เด็กหญิง ภัทราวดี โพนปลัด
28 เด็กหญิง ศิริรัฐ อายุวงค์
29 เด็กหญิง สวรินทร์ จันคณา
30 เด็กหญิง หทัยชนก ประสมศรี
31 เด็กหญิง อรปรียา รามภักดี
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ช่ือ - นำมสกุล



ล ำดับท่ี
1 เด็กชาย กิตติพงศ์ สงกา
2 เด็กชาย จิราเดช ผาจีบ
3 เด็กชาย ชยางกูร พันมะลี
4 เด็กชาย ณัฐพล ทองมีลา
5 เด็กชาย ธณัฐพร เอ็นจันทึก
6 เด็กชาย ธีร์ธวัช สุภาพ
7 เด็กชาย ธีรยุทธ ปัททุม
8 เด็กชาย นิติพัฒน์ ศรีดาชาติ
9 เด็กชาย บรรณสรณ์ เสนคราม
10 เด็กชาย ปาราเมศ สัตย์ธรรม
11 เด็กชาย รุ่งโรจน์ จรเด็จ
12 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ จรเด็จ
13 เด็กชาย สรวิชญ์ สมร่าง
14 เด็กชาย สิรดนัย ศรีมงคล
15 เด็กชาย สิรวิชญ์ โลหะบาล
16 เด็กหญิง กนกวรรณ บุญร่วม
17 เด็กหญิง กวินตรา ไพรบึง
18 เด็กหญิง จิตรภาดา ไพรบึง
19 เด็กหญิง ชัญญานุช สารพงษ์
20 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ โลมาศ
21 เด็กหญิง ณัฐภัสสร พงษ์วัน
22 เด็กหญิง ดวงทิพย์ ต้นกันยา
23 เด็กหญิง นันทิชา ศรีมงคล
24 เด็กหญิง พนิดา ส าราญ
25 เด็กหญิง พัณนิตา สุภาพ
26 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ไพรบึง
27 เด็กหญิง วชิรญาณ์ วันประเสริฐ
28 เด็กหญิง ศศิธร มีเเก้ว
29 เด็กหญิง สุพัตรา ค าเหลือ
30 เด็กหญิง อรกัญญา สุภาพ
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ช่ือ - นำมสกุล



ล ำดับท่ี
1 เด็กชาย กิตติพงษ์ สาระปัญญา
2 เด็กชาย คณาพงษ์ กอดทอง
3 เด็กชาย ชนะฤทธ์ิ จิตรัก
4 เด็กชาย ฐิติโชติ บุญร่วม
5 เด็กชาย ณัฐกรณ์ วงหงษ์
6 เด็กชาย ณัฐพงศ์ สีหาบุตร
7 เด็กชาย ทักษ์ดนัย โยธี
8 เด็กชาย ธนพล ละออใส
9 เด็กชาย ธนวัฒน์ สุภารัตน์
10 เด็กชาย ปกรเกียรติ ปัญญา
11 เด็กชาย ภานุวัฒน์ บัวลา
12 เด็กชาย วรเชษฐ บุญร่วม
13 เด็กชาย วิทยา พลับเพลิง
14 เด็กชาย อดิเทพ แก้วไพศาล
15 เด็กหญิง จันทร์ธิดา กุดนอก
16 เด็กหญิง จิตรวรรณ สาระพงษ์
17 เด็กหญิง ชลธิชา ไพรบึง
18 เด็กหญิง ณิชาพัรช สุพรรณ์
19 เด็กหญิง ธนัญญา พันธ์แก่น
20 เด็กหญิง ธิดาพร ศรีกะชา
21 เด็กหญิง ธิดาวัลย์ ค าใสย์
22 เด็กหญิง นาตาลี ไชยโชติ
23 เด็กหญิง ปิยธิดา พงษ์เพชร
24 เด็กหญิง พิจิตรา โพเเดง
25 เด็กหญิง พิชญานันท์ ดับโศรก
26 เด็กหญิง ฤทัยทิพย์ กล าเงิน
27 เด็กหญิง ศิริพันธ์ เกษศิริ
28 เด็กหญิง สุภาวิดา มะโนชาติ
29 เด็กหญิง อารยา จันทร์ทร
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ช่ือ - นำมสกุล



ล ำดับท่ี
1 เด็กชาย จิรศักด์ิ ส่วนบุญ
2 เด็กชาย เจตพล วงศ์พินิจ
3 เด็กชาย ชวัลกร เป็นวัน
4 เด็กชาย ณัฏฐพล ธรรมษา
5 เด็กชาย ณัฐกรณ์   มาลัย
6 เด็กชาย ณัฐกานต์ พันศรี
7 เด็กชาย ณัฐวุฒิ มะปราง
8 เด็กชาย ธนบูรณ์ บุณจ าเนียร
9 เด็กชาย ธนพัฒน์ โพธ์ิศรีสุข
10 เด็กชาย ธันวา แตงฉ  า
11 เด็กชาย ธีรภัทร ไก่แก้ว
12 เด็กชาย ธีระเทพ ทุมวัน
13 เด็กชาย บารมี จรเด็จ
14 เด็กชาย ปุณวิทย์ สนสกุล
15 เด็กชาย เลิศพิพัฒน์ หงษ์สุวรรณ
16 เด็กชาย สกลวรรธน์ บุญร่วม
17 เด็กหญิง ขวัญใจ สุภาพ
18 เด็กหญิง จีรนันท์ พันมะลี
19 เด็กหญิง ชาริสา วะโรรส
20 เด็กหญิง ฐิตาพร พงษ์วัน
21 เด็กหญิง ณัฐธิดา สวาสด์ิวงค์
22 เด็กหญิง ธรรศธนสร บัวรินทร์
23 เด็กหญิง ธิดากานต์ ค าใสย์
24 เด็กหญิง ปาณิตา พันธ์แก่น
25 เด็กหญิง เปียทิพย์ ทิเเพง
26 เด็กหญิง พรชนก ไพรบึง
27 เด็กหญิง พัชราพร คุณชาติ
28 เด็กหญิง ศรัณย์พร ภัยวงศ์
29 เด็กหญิง ศิรประภา พัดกลม
30 เด็กหญิง สร้อยฟ้า กล าเงิน

รำยช่ือนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564
มัธยมศึกษำปีท่ี 1/7

ช่ือ - นำมสกุล


