
ที่ เลขประจ ำตัว ผลกำรเรียน หมำยเหตุ

1 9968 เด็กชาย กติิศักด์ิ สีทาสี ผ
2 9969 เด็กชาย ณัฐวุฒิ วงษ์ประภา ผ
3 9970 เด็กชาย ธเนศพล จนัทร์ปรีดา ผ
4 9971 เด็กชาย ธรรมนิจ ศรีอนิทร์ ผ
5 9972 เด็กชาย ธราวุธ จ าปา ผ
6 9973 เด็กชาย ธันวา ยาบุญ ผ
7 9974 เด็กชาย ธีรวัฒน์ แกว้ฆ้องวงษ์ ผ
8 9975 เด็กชาย วีรภัทร แสงสว่าง ผ
9 9976 เด็กชาย ศุภกฤต แสงธูป ผ
10 9977 เด็กชาย สรวิชญ์ พลอยชื่น ผ
11 9978 เด็กชาย อติชาติ จนิดามัง่ มผ แจ้งวำ่จะยำ้ย  
12 9979 เด็กหญิง กชพร เหลาเหล็ก ผ
13 9980 เด็กหญิง กรวิภา การะพงษ์ ผ
14 9981 เด็กหญิง กญัญาภัค แยม้พจนา ผ
15 9982 เด็กหญิง กลุภา ชุ่มมาตร ผ
16 9983 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา โอสถ ผ
17 9984 เด็กหญิง ณัฐวัน นิลวรรณ์ ผ
18 9985 เด็กหญิง ธนพร แวนศิลา ผ
19 9986 เด็กหญิง นิชธาวัลย์ แจง้วงษ์ ผ
20 9987 เด็กหญิง นุชนาถ แตงมีแสง ผ
21 9988 เด็กหญิง ปทุมทิพย์ ธงชัย ผ
22 9989 เด็กหญิง ปภาดา ม้วนไทยสง ผ
23 9990 เด็กหญิง ปรีดิพัทธ์ ปาละวัฒน์ ผ
24 9991 เด็กหญิง ปวีณา บัวศรี ผ
25 9992 เด็กหญิง ปัญญารัตน์ โตทุ้ย ผ
26 9993 เด็กหญิง ปาริฉตัต์ ดวงสีแกว้ ผ
27 9994 เด็กหญิง พัชรพร โรจน์ทะนงค์ ผ
28 9995 เด็กหญิง เพชรสีฟ้า ทับทิมพราย ผ
29 9996 เด็กหญิง มนัสชนก บุญเพิ่มผล ผ
30 9997 เด็กหญิง วรรณิกา วิเศษพูน ผ
31 9998 เด็กหญิง สโรชา ขอแกว้ ผ
32 9999 เด็กหญิง อภิชญา อา่งทอง ผ

ชือ่ - สกุล

โรงเรียนปิยะบุตร์  อ ำเภอบ้ำนหมี ่ จังหวดัลพบุรี
รำยชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่  1/1  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

ครูที่ปรึกษำ 1. นำงร ำไพ  ขลิบเงิน (438)   2. นำงอัญชลี  สง่ำทอง (242) 3. นำงสำวชนรดี  ชืน่ชม (438)
รหัสวชิำ ............................ ชือ่รำยวชิำ ................................................น้ ำหนัก/หน่วยกิต .................



ที่ เลขประจ ำตัว ผลกำรเรียน หมำยเหตุ

1 10000 เด็กชาย จริเดช เดือนวงษ์ ผ
2 10001 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ แกว้เกดิ ผ
3 10002 เด็กชาย ณฐพงศ์ วงษ์จ าปา ผ
4 10003 เด็กชาย ถริพุทธิ์ ภิรมยย์า ผ
5 10004 เด็กชาย ธนันชัย นาค า ผ
6 10005 เด็กชาย ปภังกร จวบมี ผ
7 10006 เด็กชาย ปรเมฆ เกตุโกศล ผ
8 10007 เด็กชาย พัชรพล สุขสุแดน ผ
9 10008 เด็กชาย พิสิษฐ์ ชมชื่น มผ แจ้งวำ่ขำดนำน
10 10009 เด็กชาย พีรภาส ผอบแกว้ ผ
11 10010 เด็กชาย ภรัณยู กอกนั ผ
12 10011 เด็กชาย มกรธวัช มุนนี ผ
13 10012 เด็กชาย รัชชานนท์ พรมโชติ มผ แจ้งวำ่ขำดนำน
14 10013 เด็กชาย วรัญญู มหายศ ผ
15 10014 เด็กชาย ศิวกร จนัทร์หอม ผ
16 10015 เด็กชาย สุวิทย์ บุญน ามา ผ
17 10016 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ จนัทร์น่วม ผ
18 10017 เด็กชาย อนุสรณ์ อยัแกว้ ผ
19 10022 เด็กชาย นพกร พิมทอง มผ แจ้งวำ่ขำดนำน
20 10034 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ ลายน  าเงิน ผ
21 10035 เด็กชาย จริายุ วัดแกว้ ผ
22 10018 เด็กหญิง เกวลิน ภิรมยห์วาด ผ
23 10019 เด็กหญิง เกวลิน วิภาครัตน์ ผ
24 10020 เด็กหญิง จติรภา อปุศรี ผ
25 10021 เด็กหญิง ธนวันต์ เขม็ทอง ผ
26 10023 เด็กหญิง นลินนิภา กนัโพงาม ผ
27 10024 เด็กหญิง ปภัสสร ชอบท าดี ผ
28 10025 เด็กหญิง พรพรรณ พลยศ ผ
29 10026 เด็กหญิง ศศิวิมล เอี่ยมสุดใจ ผ
30 10027 เด็กหญิง สุกญัญา พันชารี ผ
31 10028 เด็กหญิง อชิรญาณ์ พิมพ์งาม ผ
32 10040 เด็กหญิง โยษิตา มาเร็ว ผ

            
รำยชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่  1/2  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

ครูที่ปรึกษำ 1.นำงสุจิตรำ  ปิน่ทอง (334) 2.นำงกนกรัตน์  ทิพยจ์้อย (วทิย ์5) 3.นำงสำวจินตนำ  เปีย่มจิตต์ (วทิย ์5)
รหัสวชิำ ............................ ชือ่รำยวชิำ ................................................น้ ำหนัก/หน่วยกิต .................

ชือ่ - สกุล



ที่ เลขประจ ำตัว ผลกำรเรียน หมำยเหตุ

1 9874 เด็กชาย ธนวัฒน์ จ าปาน้อย มผ แจ้งวำ่ขำดนำน
2 9876 เด็กชาย ยศกร ไชยมา ผ
3 9877 เด็กชาย วีรภัทร มาลัยกอง ผ
3 9878 เด็กชาย ศุภกฤต ขนุพิมล ผ
5 9879 เด็กชาย สุธาเทพ วงษ์ประภา ผ
6 9963 เด็กชาย กนัตพงศ์ สายคงดี ผ
7 9880 เด็กหญิง กญัญานาถ จวงจนัทร์ ผ
8 9881 เด็กหญิง กลัยรัตน์ ศรีเอม ผ
9 9882 เด็กหญิง กาญจนา พฤกษะชาติ มผ แจ้งวำ่ลำออก
10 9883 เด็กหญิง จฑุารัตน์ เพ็ชรทัย ผ
11 9884 เด็กหญิง ชนิตา มูลมัง่ ผ
12 9885 เด็กหญิง ชนิตา เหลาเหล็ก ผ
13 9886 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ รักประยรู ผ
14 9887 เด็กหญิง ชุติมณฑน์ บุญธรรม ผ
15 9888 เด็กหญิง ธิดารัตน์ อาคม ผ
16 9889 เด็กหญิง นิรินธน์ บุญมี ผ
17 9890 เด็กหญิง บัณฑิตา นามบุญศรี ผ
18 9891 เด็กหญิง เบญจรัตน์ เกษศิลา ผ
19 9892 เด็กหญิง ยพุารัตน์ โกลีย์ ผ
20 9893 เด็กหญิง วัลลภัคร พันธมนต์ ผ
21 9895 เด็กหญิง อนุสรา อน้วงษ์ ผ
22 9896 เด็กหญิง อาทิติญา บุญเพ็ง ผ
23 9960 เด็กหญิง กลุจริา ต้องเดช ผ
24 10036 เด็กหญิง กชพร บางทราย ผ

โรงเรียนปิยะบุตร์  อ ำเภอบ้ำนหมี ่ จังหวดัลพบุรี
รำยชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 2/1  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

ครูที่ปรึกษำ 1. นำงศิริกำญจน์  น่ิมอนงค์ (ห้องวทิย ์3)   2. นำงบุศรำ  ปัญญำดี (ห้อง 221)
รหัสวชิำ ............................ ชือ่รำยวชิำ ................................................น้ ำหนัก/หน่วยกิต .................

ชือ่ - สกุล



ที่ เลขประจ ำตัว ผลกำรเรียน หมำยเหตุ

1 9897 เด็กชาย กนธี ระวิงทอง ผ
2 9898 เด็กชาย กติติพงศ์ สุนทร ผ
3 9899 เด็กชาย เกยีรติพงษ์ ทองแกว้ ผ
4 9900 เด็กชาย ฐิตินันท์ คุ้มทองหลาง ผ
5 9901 เด็กชาย ณัฐพล ทัศนภักด์ิ ผ
6 9902 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เชื อท้าว ผ
7 9903 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พินิจมนตรี ผ
8 9904 เด็กชาย ธนสรณ์ มีนาค ผ
9 9905 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ สุขสวัสด์ิ ผ
10 9907 เด็กชาย ปองภพ ปัญญามัง ผ
11 9908 เด็กชาย ปิยทัศน์ ขนุน  า ผ
12 9909 เด็กชาย ภานุพงศ์ เทียนสัมฤทธิ์ ผ
13 9910 เด็กชาย วิรชัช บุญทันเรือง ผ
14 9911 เด็กชาย อนุกลู ออ่นชะอ่ า ผ
15 9950 เด็กชาย นิธิโรจน์ อรรคพงษ์ ผ
16 9952 เด็กชาย จริายทุธ เขยีวปัด ผ
17 9912 เด็กหญิง กมลชนก มไลไธสง ผ
18 9913 เด็กหญิง นิชธาวัลย์ เกาะศิริ ผ
19 9914 เด็กหญิง ภัสสิรา ดวงสีแกว้ ผ
20 9915 เด็กหญิง วาริน วุฒิ ผ
21 9916 เด็กหญิง ศุภัสรา แตงมีแสง ผ
22 9917 เด็กหญิง สิรินดา จองสุข ผ
23 10043 เด็กหญิง ณัฐกานต์ อดุมทรัพย์ ผ

โรงเรียนปิยะบุตร์  อ ำเภอบ้ำนหมี ่ จังหวดัลพบุรี
รำยชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 2/2  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

ครูที่ปรึกษำ   1. นำงสำวจำรุวรรณ  นำมวงษ์ (ห้องคอม 1)    2. นำยกฤตยชญ ์ แสงทอง (ห้องคอม 1)
รหัสวชิำ ............................ ชือ่รำยวชิำ ................................................น้ ำหนัก/หน่วยกิต .................

ชือ่ - สกุล



ที่ เลขประจ ำตัว ผลกำรเรียน หมำยเหตุ

1 9819 เด็กชาย นฤเดช คล้ายอบุล มผ แจ้งวำ่ขำดนำน
2 9918 เด็กชาย ไกรวิชญ์ แกว้เมือง ผ
3 9919 เด็กชาย จริภัทร กมลรัตน์ ผ
4 9920 เด็กชาย ณัฏฐชัย ปัน้เทียน ผ
5 9921 เด็กชาย ดนัยเดช ไชยเดช ผ
6 9922 เด็กชาย ธรรมนูญ ออ่นตา ผ
7 9923 เด็กชาย พันธกานต์ พิมพ์ทอง ผ
8 9924 เด็กชาย ภีรพัทธ์ มาคดี ผ
9 9926 เด็กชาย วายุ เขม็ทอง ผ
10 9927 เด็กชาย ศตายุ อภัย ผ
11 9928 เด็กชาย อภิรักษ์ เชื อค า ผ
12 9967 เด็กชาย รณวิทย์ บุญน ามา ผ
13 9929 เด็กหญิง จารุนิภา แสงม่วง ผ
14 9931 เด็กหญิง นงลักษณ์ บุญมา ผ
15 9932 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เปรมสวัสด์ิ ผ
16 9933 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ พ่วงฟัก ผ
17 9935 เด็กหญิง วิลาสินี เจริญศรี ผ
18 9936 เด็กหญิง ศรุตยา กระต่ายโพธิ์ ผ
19 9937 เด็กหญิง สุนิสา สุขโต ผ
20 9938 เด็กหญิง อรเทพิน แกว้ดวงจติร์ ผ
21 10037 เด็กหญิง กวิสรา เรืองรัตน์ ผ

โรงเรียนปิยะบุตร์  อ ำเภอบ้ำนหมี ่ จังหวดัลพบุรี
รำยชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 2/3  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

ครูทีป่รึกษำ1. นำยสว่ำง อ่อนละมัย(ห้อง 333)   2.  นำยเอกพันธ์ เกษศิลำ(ห้องResource) 3. นำยอภิสิทธิ ์ประสมทรัพย์(ห้อง Resource)

รหัสวชิำ ............................ ชือ่รำยวชิำ ................................................น้ ำหนัก/หน่วยกิต .................
ชือ่ - สกุล



ที่ เลขประจ ำตัว ผลกำรเรียน หมำยเหตุ

1 9626 เด็กชาย ไชยวัฒน์ เชาว์ไว ผ
2 9761 เด็กชาย เกยีรติศักด์ิ แดงพู ผ
3 9762 เด็กชาย ชีววัฒน์ กล่ินจ าปา ผ
4 9763 เด็กชาย ณัฐภูมิ เพ็ชรดี ผ
5 9764 เด็กชาย ณัฐพล ปูม่ณี ผ
6 9765 เด็กชาย ธนิสร มัน่คง ผ
7 9766 เด็กชาย นพรัตน์ บุญเพิ่มผล ผ
8 9767 เด็กชาย พงศธร ศิริลักษณ์ ผ
9 9768 เด็กชาย พิพัฒพงษ์ สะดี ผ
10 9770 เด็กหญิง กนัธิชา ขอแกว้ ผ
11 9771 เด็กหญิง จรีนันท์ ซาหิน ผ
12 9772 เด็กหญิง ญาณัจฉรา พึ่งพานิช ผ
13 9773 เด็กหญิง ณัฏฐนิชา พลพิทักษ์ ผ
14 9774 เด็กหญิง ธนภรณ์ เขม็ทอง ผ
15 9775 เด็กหญิง ธิชากร สุขชาลี ผ
16 9776 เด็กหญิง นัทธิญา ขนัอาสา ผ
17 9777 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ทองบุญตาด ผ
18 9778 เด็กหญิง พิชชาพร ทองอยู่ ผ
19 9779 เด็กหญิง ภัสสร ประคองทรัพย์ ผ
20 9780 เด็กหญิง ลลิตา โกษากลุ ผ
21 9781 เด็กหญิง วิภาวี คงเจริญ ผ
22 9782 เด็กหญิง วิสสุตรา เรืองรุ่ง ผ
23 9783 เด็กหญิง โศจรัิตน์ พรมจารี ผ
24 9784 เด็กหญิง สิริวิมล เพ็งแจม่ศรี ผ
25 9786 เด็กหญิง อภิชญา กนัรงค์ ผ
26 9787 เด็กหญิง อรปรียา มัน่สนธิ์ ผ
27 9873 เด็กหญิง เบญญาภา ประพินพงษ์ ผ

โรงเรียนปิยะบุตร์  อ ำเภอบ้ำนหมี ่ จังหวดัลพบุรี
รำยชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3/1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

ครูที่ปรึกษำ 1. นำงเกษร  พุ่มล ำเจียก (ห้อง 225)   2. นำงสำวพรปวณี ์ กระต่ำยจันทร์ (ห้อง 225)
รหัสวชิำ ............................ ชือ่รำยวชิำ ................................................น้ ำหนัก/หน่วยกิต .................

ชือ่ - สกุล



ที่ เลขประจ ำตัว ผลกำรเรียน หมำยเหตุ

1 9788 เด็กชาย จริายุ สงวนใจ ผ
2 9790 เด็กชาย เทพกจิ บุญธรรม ผ
3 9791 เด็กชาย นภัสกร จ าลองเพ็ชร์ ผ
4 9792 เด็กชาย พงศ์ศิริ พินทอง ผ
5 9793 เด็กชาย พิสิทธิ์ ชมกล่ิน ผ
6 9794 เด็กชาย วิวัช สุขกะ ผ
7 9795 เด็กชาย สรวิชญ์ ทัดปัญญา ผ
8 9796 เด็กชาย สิทธินนท์ โสภา ผ
9 9798 เด็กชาย อภิชัจ อนัทศูตย์ ผ
10 9799 เด็กชาย อภิวัฒน์ กลั วกระโทก ผ
11 9870 เด็กชาย อทิธิ บุญอนิทร์ ผ
12 10039 เด็กชาย สมบูรณ์ แซ่ลี ผ
13 9801 เด็กหญิง ขวัญจริา จนัทบาล ผ
14 9802 เด็กหญิง จริภิญญา ไตรสกลุ ผ
15 9803 เด็กหญิง จริาพัชร บุญสุข ผ
16 9804 เด็กหญิง ณัฐนรี ทับทอง ผ
17 9805 เด็กหญิง นันท์นภัส กฤตานนพิธิวัฒน์ ผ
18 9807 เด็กหญิง พนิดา จนัทร์ปรีดา ผ
19 9808 เด็กหญิง สุภัสสร ทองสุข ผ
20 9809 เด็กหญิง สุราพร พาละพล ผ
21 9810 เด็กหญิง อภิสรา องอาจ ผ
22 9811 เด็กหญิง อจัฉรา ไพรีล้น ผ
23 9964 เด็กหญิง ศิลาพร สีระคร ผ

โรงเรียนปิยะบุตร์  อ ำเภอบ้ำนหมี ่ จังหวดัลพบุรี
รำยชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3/2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

ครูที่ปรึกษำ 1. นำงสำวศรีสุดำ  ลัทธคุิณ (ห้อง 426)    2. นำงลัดดำ  สุมะนำ  (ห้องสมุด)
รหัสวชิำ ............................ ชือ่รำยวชิำ ................................................น้ ำหนัก/หน่วยกิต .................

ชือ่ - สกุล



ที่ เลขประจ ำตัว ผลกำรเรียน หมำยเหตุ

1 9651 นาย เกยีรติศักด์ิ จนัทร์ทองเทศ ผ
2 9813 เด็กชาย กฤษณ์ดนัย โคสจนัทร์ ผ
3 9814 เด็กชาย เกริกพล มณี ผ
4 9815 เด็กชาย ชนธวัช สร้อยมะลิ ผ
5 9816 เด็กชาย ณัฐพงษ์ อน้สังข์ ผ
6 9817 เด็กชาย ณัฐภัทร สิงห์ทอง ผ
7 9821 เด็กชาย พรลภัส ดอกค า ผ
8 9823 เด็กชาย วรเมธ แห้วทอง ผ
9 9824 เด็กชาย วัชสัณห์ จนัทร์ทาโล ผ
10 9825 เด็กชาย ศุภศิลป์ บาลี ผ
11 9828 เด็กหญิง จรรยา สูงเดช ผ
12 9829 เด็กหญิง ชัญญานุช คงแสงชู ผ
13 9830 เด็กหญิง ชุติมา รักประยรู ผ
14 9831 เด็กหญิง ฐิติมา ลิ มจรูญ ผ
15 9832 เด็กหญิง ณัฐชยานี พรงาม ผ
16 9833 เด็กหญิง ธนภรณ์ เนาวรัตน์ไพบูลย์ ผ
17 9834 เด็กหญิง ธันยพร ไตรสกลุ ผ
18 9835 เด็กหญิง ปรียานุช ทองเล่ือม ผ
19 9836 เด็กหญิง มนัสขวัญ ปัญญาแหลม ผ
20 9837 เด็กหญิง วันวิสา ศรีสุนทร ผ

โรงเรียนปิยะบุตร์  อ ำเภอบ้ำนหมี ่ จังหวดัลพบุรี
รำยชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3/3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

ครูที่ปรึกษำ 1. นำงสำวเรณ ู เยน็ใจ   2. นำงสำววไิลลักษณ ์ ชำติเจริญ   3. นำงสำวมรกต  สำยเนียม (ห้อง 425)
รหัสวชิำ ............................ ชือ่รำยวชิำ ................................................น้ ำหนัก/หน่วยกิต .................

ชือ่ - สกุล



ที่ เลขประจ ำตัว ผลกำรเรียน หมำยเหตุ

1 9838 เด็กชาย โชคทวี อาคม มผ แจ้งวำ่ขำดนำน
2 9839 เด็กชาย ณัฐดนัย หมีทอง ผ
3 9841 เด็กชาย ณัฐพัชร์ วัชรพลานันท์ ผ
4 9842 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สิงห์ออ่น ผ
5 9843 เด็กชาย ณัฐวุฒิ มัน่คง มผ แจ้งวำ่ขำดนำน
6 9844 เด็กชาย ทินวัตถ์ ด้วงสี ผ
7 9845 เด็กชาย ธนรัฐ สังมณีโชติ ผ
8 9847 เด็กชาย นิติภูมิ แหลมหลัก มผ แจว้ว่าลาออก
9 9848 เด็กชาย นิรุช แตงชมภู มผ แจ้งวำ่ขำดบ่อย
10 9849 เด็กชาย ภรัณยู ถว้ยทอง ผ
11 9850 เด็กชาย วรโชติ เครือทัด มผ แจ้งวำ่ขำดนำน
12 9851 เด็กชาย อภินันท์ ค าซาว ผ
13 9853 เด็กหญิง ธัญญา กอสนาน ผ
14 9854 เด็กหญิง นภัสสร ภูมิโฉม ผ
15 9855 เด้กหญิง บัณฑิตา ซุ่มมาตร ผ
16 9856 เด็กหญิง พัชรพร ครุฑนาค ผ
17 9857 เด็กหญิง เพชรรัตน์ สงวนหมู่ ผ
19 9859 เด็กหญิง ศิริประภา เมืองกลาง ผ
20 9860 เด็กหญิง สุพิชชา กอกนั ผ
21 9861 เด็กหญิง อทุุมพร อม้สงคราม ผ

โรงเรียนปิยะบุตร์  อ ำเภอบ้ำนหมี ่ จังหวดัลพบุรี
รำยชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3/4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

ครูที่ปรึกษำ 1. นำยจักรกฤษณ ์ ปำนวงษ์ (อัคฺคธมฺโม)    2. นำยพรชัย  วงศ์วอ่งไว (อัคฺคธมฺโม) 
รหัสวชิำ ............................ ชือ่รำยวชิำ ................................................น้ ำหนัก/หน่วยกิต .................

ชือ่ - สกุล


