
 
ประกาศโรงเรียนกุยบุรีวิทยา 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/1 ปีการศึกษา 2566 
ลำดับที่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

1 048 เด็กชาย กนกกช สนธิ 

1.ให้นักเรียนที่มีรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับ ม.1 ให้มาประชุมผู้ปกครองและมอบ
ตัวในวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น.  
ณ หอประชุมชมภูภิรมย ์
2. มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
ครูนุจรี นูวบุตร  088-9159375  
ครูภาชกร รวดเร็ว 080-2271181  

2 138 เด็กชาย กษิดิ์เดช  โพธิ์ทอง 
3 196 เด็กชาย กิจติพัฒน์  หุ่นเก่า 
4 074 เด็กชาย เฉลิมพล มโนสิงห์สุวรรณ 
5 093 เด็กชาย ณรงฤทธิ์ เรืองสว่าง 
6 141 เด็กชาย นราชน  อาจณรงค์ 
7 086 เด็กชาย ปฐม ขวัญอ่อน 
8 174 เด็กชาย ปิยพัตธ์ พินโท 
9 069 เด็กชาย พงศกร แสงเจริญศรี 
10 160 เด็กชาย รณกร  จันทร์ทัง  
11 102 เด็กชาย วรเวช แดนไธสง  
12 002 เด็กชาย อนันต์  อินทจักร  
13 085 เด็กหญิง กัญญารัตน์ โสภา  
14 157 เด็กหญิง กานต์ปภา  ริมเถื่อน  
15 109 เด็กหญิง กานต์มณ ีกลิ่นพิพัฒน์  
16 187 เด็กหญิง เกตน์นิภา  หอมกลิ่น  
17 198 เด็กหญิง จันทกานต ์ สวัสศรี  
18 149 เด็กหญิง ชลันทร  ช่อผกา  
19 087 เด็กหญิง ฐิตาพร ทับเนียม  
20 052 เด็กหญิง ฐิติพร เข็มทอง  
21 121 เด็กหญิง ธนัชญา  ประสาททอง  
22 197 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์  กลิ่นเมือง  
23 180 เด็กหญิง นิยดา คละทอง  
24 003 เด็กหญิง เนติกานต ์ พวงทอง  
25 065 เด็กหญิง ปวีณ์สุดา ปูปาน  
26 046 เด็กหญิง ปัณฑิตา  เจริญรูป  
27 013 เด็กหญิง พรประวีณ์  โกศลตรีธารทิพย์  
28 072 เด็กหญิง พิมพ์อักษร โล๊ะหนองลิ้น  
29 210 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา  เรืองสว่าง  
30 146 เด็กหญิง วทันยา แย้มสำราญ  
31 042 เด็กหญิง วรากร จีนกอง  
32 012 เด็กหญิง วิลาวัณย์  แก้วเจริญ  
33 170 เด็กหญิง สิตินันทท ์ สังข์สอน  
34 191 เด็กหญิง สุชาวดี หุ่นงาม  
35 206 เด็กหญิง อรุณี  พรายเพชร  
36 080 เด็กหญิง เอมิกา เสียงกล่อม  



 

ประกาศโรงเรียนกุยบุรีวิทยา 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/2 ปีการศึกษา 2566 

ลำดับที่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
1 137 เด็กชาย กฤตภาส ธูปเทียน 

1.ให้นักเรียนที่มีรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับ ม.1 ให้มาประชุมผู้ปกครองและมอบตัว
ในวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น.  ณ 
หอประชุมชมภูภิรมย์ 
2. มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
ครูนุจรี นูวบุตร  088-9159375  
ครูภาชกร รวดเร็ว 080-2271181  

2 049 เด็กชาย กิตติชัย  แหลมศรี 
3 079 เด็กชาย กิตติยุทธ สนธิ 
4 209 เด็กชาย จิรวิทย์  พุ่มพันธ์วงศ์ 
5 194 เด็กชาย เฉลิมพล เรียบร้อย 
6 169 เด็กชาย ณพรรณพ  พงษายันต์ 
7 011 เด็กชาย ณัฐวัฒน์  หนูแก้วประดับ 
8 163 เด็กชาย ดีพล  โพธิ์ทอง  
9 047 เด็กชาย ธนภัทร ศรีสุธรรม  
10 089 เด็กชาย ธนวัฒน์  ดีตลอด  
11 066 เด็กชาย ธนวัฒน์ หุ่นเก่า  
12 062 เด็กชาย นัทธพงศ์ หอมกลิ่น  
13 076 เด็กชาย พงศกร บุญคง  
14 004 เด็กชาย พงศธร ใหม่สุวรรณ  
15 131 เด็กชาย พรนิรัน  พุ่มโศก  
16 139 เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์  เอมโอฐ  
17 036 เด็กชาย ศิริพล แพใหญ่  
18 166 เด็กชาย ศุภชัย  ชื่นอารมณ์  
19 122 เด็กชาย อิทธิพล ศุกระศร  
20 156 เด็กหญิง กชอร  อยู่เย็น  
21 204 เด็กหญิง กัญญาณัฐ  ปานประทีป  
22 124 เด็กหญิง กานต์พิชชา  คำทิพย์  
23 091 เด็กหญิง จิดาภา ชาวบางรัก  
24 040 เด็กหญิง ชนากาญ วงแหวาน  
25 162 เด็กหญิง ฐิติมา  นาคโต  
26 060 เด็กหญิง ณัฐลีลา สังข์เพ่ิม   
27 021 เด็กหญิง ณิชกานต์ รอดเรน  
28 136 เด็กหญิง ณิชาพัชร์  โพธิ์ทอง  
29 088 เด็กหญิง ธิดารัตน์  มาเพชร  
30 077 เด็กหญิง นภสร ลาภบุญเรือง  
31 053 เด็กหญิง นันท์สินี  พวงรัตน์  
32 082 เด็กหญิง เปมิกา เกาะเกตุ  
33 133 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์  ชุแก้ว  
34 070 เด็กหญิง รุจิภา หอมสนิท  
35 171 เด็กหญิง วรรณพร  เสนีวาสน์  
36 129 เด็กหญิง วาสนา แสงจันทร์   



 

ประกาศโรงเรียนกุยบุรีวิทยา 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/3 ปีการศึกษา 2566 

ลำดับที่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
1 185 เด็กชาย กฤษณ์พงษ ์ เทศแย้ม 

1.ให้นักเรียนที่มีรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับ ม.1 ให้มาประชุมผู้ปกครองและมอบตัว
ในวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น.  ณ 
หอประชุมชมภูภิรมย์ 
2. มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
ครูนุจรี นูวบุตร  088-9159375  
ครูภาชกร รวดเร็ว 080-2271181  

2 034 เด็กชาย กีรต ิเขียวหวาน 
3 127 เด็กชาย ชนม์ชัย ครุฑเผือก 
4 143 เด็กชาย ชิษณุพงศ์  ช่างวาด 
5 178 เด็กชาย ฐัปณ  สุดสุข 
6 025 เด็กชาย ธนโชติ กุลเมืองโดน 
7 020 เด็กชาย ธนธรณ์ ไกรเมฆ 
8 153 เด็กชาย ธีรภัทร อินทร์สวน 
9 017 เด็กชาย ธีระศักดิ ์ จันทร  
10 059 เด็กชาย บรรลือศักดิ ์หอมกลิ่น  
11 056 เด็กชาย พงศกร หอมกลิ่น  
12 132 เด็กชาย พรอรุณ  พุ่มโศก  
13 007 เด็กชาย พลากร ทับเนียม  
14 125 เด็กชาย พิติยุทธ  ปฏิทิน  
15 126 เด็กชาย อัจษฎาพร ภมรสูตร  
16 103 เด็กหญิง กมลลักษณ์ นุ่มน้อย  
17 078 เด็กหญิง กัญญ์ณัชชา เฉลิมวงศ์  
18 145 เด็กหญิง กานต์ธีรา  ยอดสร้อย  
19 038 เด็กหญิง กุลนิษฐ์  เรืองอร่าม  
20 015 เด็กหญิง เกษศิรา ฉิมชาติ  
21 168 เด็กหญิง จุฑามาศ  คิดตรึก  
22 068 เด็กหญิง ชลธิชา  จันทร์ชูกลิ่น  
23 022 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา รวดเร็ว  
24 179 เด็กหญิง นภัสวรรณ  แสงจันทร์  
25 142 เด็กหญิง นวิปรียา  ผุดผ่อง  
26 092 เด็กหญิง นิสรา น้อยต้น  
27 192 เด็กหญิง ภาคิน ี เขียนงาน  
28 058 เด็กหญิง ยาดา เสือเหลือง  
29 114 เด็กหญิง รัญชน์ฑิชา  เอมโอด  
30 037 เด็กหญิง วรลักษณ์ นาคบาตร์  
31 183 เด็กหญิง วันวิสา  จามจุร ี  
32 118 เด็กหญิง สุพิชญา  วงศ์ตระกูลไพศาล  
33 113 เด็กหญิง สุภัชญา  มณีวงษ ์  
34 051 เด็กหญิง ไอรดา รัตนพงษ์  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนกุยบุรีวิทยา 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/4 ปีการศึกษา 2566 
ลำดับที่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

1 105 เด็กชาย เฉลิมพร ศิริไพรทอง 
1.ให้นักเรียนที่มีรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับ ม.1 ให้มาประชุมผู้ปกครองและมอบตัวใน
วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น.  ณ 
หอประชุมชมภูภิรมย์ 
2. มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
ครูนุจรี นูวบุตร  088-9159375  
ครูภาชกร รวดเร็ว 080-2271181  

2 167 เด็กชาย ชินาธิป  สิงเล็ก 
3 208 เด็กชาย ฎีกา  ฮึกหาญ 
4 195 เด็กชาย ณรงค์ศักดิ ์ พรหมจรรย์ 
5 071 เด็กชาย ณรงศักดิ์ เขียวหวาน  
6 032 เด็กชาย ณัฐวัตร หนองมีทรัพย์ 
7 045 เด็กชาย เตชนิธิ  คงวงศ ์
8 150 เด็กชาย ปวริศร์  บุญเกิด  
9 101 เด็กชาย พลวิทย ์สุทธิพันธ์  
10 117 เด็กชาย วรพล พ้นภัย  
11 165 เด็กชาย สิทธิโชค  ชื่นอารมณ์  
12 063 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ดวงเจริญ  
13 098 เด็กชาย สุพจน์ อ่ิมเอิบ  
14 213 เด็กชาย สุรเสกข ์ รุ่งเรือง  
15 175 เด็กชาย หรรษธร หนูน้อย  
16 144 เด็กชาย อนันตชัย รอดเร็น  
17 211 เด็กชาย อาณัต ิ ศรีอุทัย  
18 055 เด็กหญิง กฤษณ์กมล ประคำทอง  
19 033 เด็กหญิง กวินธิดา เตชะโภคิน  
20 014 เด็กหญิง จันทิมา  วงษ์สนิท  
21 043 เด็กหญิง นภัสสร ลิบลับ  
22 119 เด็กหญิง พันธิสา จันทร์เฉย  
23 010 เด็กหญิง แพรพรอย  บุญประเสริฐ  
24 009 เด็กหญิง รวิสรา  ทองแย้ม  
25 044 เด็กหญิง วนิดา ชูแก้ว  
26 140 เด็กหญิง วรัญญา  หอมฟุ้ง  
27 008 เด็กหญิง วิภาดา แกมแก้ว  
28 006 เด็กหญิง ศศิธร หอมกลิ่น  
29 031 เด็กหญิง สมัชยา ศิริปโชติ  
30 027 เด็กหญิง สิริพรรณ เขียวหวาน  
31 110 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ สร้อยอารีย์  
32 186 เด็กหญิง อังคณา  รุ่งเรือง  
33 016 เด็กหญิง อัมรา  ตะพดทอง  
34 116 เด็กหญิง อาทิตติยา  พริกนุ่น  

 

 



 
ประกาศโรงเรียนกุยบุรีวิทยา 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/5 ปีการศึกษา 2566 
ลำดับที่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

1 164 เด็กชาย กสิวัฒน์  นาคโต 

1.ให้นักเรียนที่มีรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
ระดับ ม.1 ให้มาประชุมผู้ปกครองและมอบตัวใน
วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น.  ณ 
หอประชุมชมภูภิรมย์ 
2. มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
ครูนุจรี นูวบุตร  088-9159375  
ครูภาชกร รวดเร็ว 080-2271181  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

2 106 เด็กชาย จิรภัทร  พุ่มกุมาร 
3 134 เด็กชาย ชัยวัฒน์ ดีตลอด 
4 189 เด็กชาย ธนวิชญ์  ศัลย์ศิลป ์
5 212 เด็กชาย ธีรวัฒน์  วงษ์เลขขา 
6 095 เด็กชาย ปาลิน  ปรางค์ศรี 
7 207 เด็กชาย ปิติภัทร  ขวัญเมือง 
8 176 เด็กชาย พงศกร ฉลองประโคน 
9 172 เด็กชาย พีรภัทร ศรีสะอาด 
10 199 เด็กชาย มงคล  ผ่องแผ้ว 
11 161 เด็กชาย รณกฤต  จันทร์ทัง 
12 096 เด็กชาย วีรภัทร คีรีนิล 
13 061 เด็กชาย วีระชัย หุ่นงาม 
14 158 เด็กชาย สุเมธ  แสงนวล 
15 039 เด็กหญิง กนกพิชญ์ เข็มเมือง 
16 115 เด็กหญิง แก้วเจียรนัย  อ้นทอง 
17 184 เด็กหญิง ณฐา ชูกลิ่น 
18 173 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา นาคคล้ำ 
19 090 เด็กหญิง ณัฐนันท ์จันทร์ชูกลิ่น 
20 019 เด็กหญิง ดารินทร์ จันทร์หอม 
21 205 เด็กหญิง ธาณิศา  สุริยะ 
22 148 เด็กหญิง นลินนิภา ภู่ระย้า 
23 201 เด็กหญิง บรรณารักษ ์ เกิดพร้อม 
24 057 เด็กหญิง ปรัญญาชิดา วราภิบาล 
25 094 เด็กหญิง ปัทมวรรณ  นาคโต 
26 107 เด็กหญิง วนิดา ลาดโยค 
27 151 เด็กหญิง วรัญญา  หนอสีหา 
28 028 เด็กหญิง วสุรัตน์ นาคโต 
29 120 เด็กหญิง ศสิกานต ์ สุขปรั่ง 
30 159 เด็กหญิง ศิริโสภา  เกาะเกตุ 
31 067 เด็กหญิง สลิลทิพย ์เพชรประดับ 
32 030 เด็กหญิง สุรีย์พร อมาตยกุล 
33 181 เด็กหญิง อารดา  แก้วโครภ 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนกุยบุรีวิทยา 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/6 ปีการศึกษา 2566 
ลำดับที่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

1 099 เด็กชาย โกโกเดะ เมียนมาร์ 

1.ให้นักเรียนที่มีรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 
ให้มาประชุมผูป้กครองและมอบตัวในวนัที่ 1 เมษายน 
2566 เวลา 08.00 น.  ณ หอประชุมชมภูภิรมย ์
2. มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
ครูนุจรี นูวบุตร  088-9159375  
ครูภาชกร รวดเร็ว 080-2271181  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

2 041 เด็กชาย คณพศ อุ่นจิตต์ 
3 123 เด็กชาย จอมทัพ ยอดนิยม 
4 188 เด็กชาย ณัฐนนท ์ เขียวหวาน 
5 100 เด็กชาย ต้าแมะ เมียนม่าร์ 
6 083 เด็กชาย ธีรนันท์ วัฒนา 
7 108 เด็กชาย ปกป้อง แจ้งประจักษ์ 
8 190 เด็กชาย พงษ์พันธ์  แสงศรี 
9 001 เด็กชาย พีรธัช จันทร์หอม 
10 135 เด็กชาย รรฐิชัย  สงสุข 
11 081 เด็กชาย รัชพล เกาะเกตุ 
12 026 เด็กชาย สราวิน เกิดพร้อม 
13 154 เด็กชาย สุพันธ์  จันทร์พิทักษ์ 
14 111 เด็กชาย หัสดิน เพชรประดับ 
15 104 เด็กชาย อดิเทพ ดีดวงพันธ์ 
16 035 เด็กชาย ฮาซิม แสงสกุล 
17 054 เด็กหญิง กษมา ลิ่มมั่น 
18 064 เด็กหญิง กัลยา แดงโชติ 
19 155 เด็กหญิง จันทกานต ์ โตเต็ม 
20 018 เด็กหญิง ดาราวดี แก้วสะอาด 
21 073 เด็กหญิง ทัศนีย์ แก่นจันทร์ 
22 023 เด็กหญิง นริสรา ปูปาน 
23 075 เด็กหญิง นัทธมน ม่วงงาม 
24 177 เด็กหญิง เบ็ญจรัตน์  บุญส่ง 
25 203 เด็กหญิง พันธิตรา  เอ่ียมสะอาด 
26 147 เด็กหญิง พิชญ์สินี นิลดำ 
27 112 เด็กหญิง พินันทา  เพชรประดับ 
28 024 เด็กหญิง รรรรอง  จับใจ 
29 084 เด็กหญิง วิภาวี อ่วมอ่าม 
30 152 เด็กหญิง ศศิวิมล เทศแย้ม 
31 050 เด็กหญิง สรนันท์  สัตย์ซื่อ 
32 005 เด็กหญิง สุจิณณา  จันทร์สุขโข 
33 128 เด็กหญิง สุภาวินีย์ แพใหญ ่

 

 


