
ประกาศโรงเรียนกุยบุรีวิทยา 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/1 ปีการศึกษา 2566 

ห้องเรียน  วิทยาศาตร์ - คณิตศาสตร์ 
ลำดับที ่ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงณัฐยา  โตมอญ 1.ให้นักเรียนที่มีรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับ ม.4 ให้มาประชุมผู้ปกครองและมอบตัวใน
วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น.  
ณ หอประชุมชมภูภิรมย ์
2.นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบในสายการเรียนที่
เลือกลำดับที่ 1 ทางโรงเรียนจะจัดสายการเรียน
ให้ในลำดับถัดไป  ตามที่นักเรียนเลือกไว้ในวันม
สมัครสอบ  
3. มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
ครูนุจรี นูวบุตร  088-9159375 
ครูภาชกร รวดเร็ว 080-2271181 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 เด็กหญิงวรินยุพา แย้มสำราญ 
3 เด็กหญิงวิภาวี  พฤษการ 
4 เด็กชายณัฐนนท์  ชัยพัฒน ์
5 นายชานนท์ ชูดวงแก้ว 
6 เด็กหญิงอารดา ชำนาญผลิต 
7 เด็กชายรัชชานนท์ ศิริพิบลูย ์
8 เด็กหญิงพิชาภพ เพชรประดบั 
9 เกหญิงอริสรา  จันทร์ชูกลิ่น 
10 เด็กหญิงอรอินทุ์ สัตย์ซื่อ 
11 เด็กชายณัฐนนท์ แก้วประดิษฐ 
12 เด็กชายจิรภัทร ดีหอม 
13 เด็กชายสรอรรถ ตัณฑวงศ์ 
14 เด็กชายภานพุงษ์ แสงนิล 
15 เด็กชายพุฒิพงศ์ โพธิ์ทอง 
16 เด็กหญิงจริยา ศรีสายชล 
17 เด็กหญิงจันทนิภา  คลา้ยทอง 
18 เด็กหญิงขวัญจิรา ขำเลิศ 
19 เด็กหญิงปิยนุช เซ่ียงอึ๋ง 
20 เด็กหญิงชนาพร คีรีนิล 
21 เด็กหญิงสุรีรัตน์ นิลดำ 
22 เด็กหญิงสุพรรณนิกา แซ่อ้ึง 
23 เด็กหญิงจันทกานต์ เทียมนาค 
24 เด็กหญิงนุลนาส ดุลลา 
25 เด็กหญิงปภาดา นวลผ่อง 
26 เด็กชายภาคิน สุจริตพาณชิ 
27 เด็กชายรัชตะ  พลายแก้ว 
28 เด็กหญิงสุภัสสรา มูลเจริญ 
29 เด็กหญิงอัมพา ช่างเพียร 
30 นายไพศาล  ช่างภา 
31 นายพลูสวัสดิ์  ทิมอินทร ์
32 นางสาวผกามาศ เพชรประดับ 
33 นางสาวปาณิศา พันแสน 
34 นางสาวกิ่งกนก แย้มสวัสดิ ์
35 นางสาวอนุธดิา  อ่อนไหว 
36 นางสาวชลลดา  ศรีสายชล 
37 นางสาวอริสรา  ศรีวัง 
38 นายเกรียติศักดิ์  สายรัตน ์
39 นางสาวสลาลีวัลย์  เหรียญทอง 
40 นางสาวณัฐณิชา  บุญแก้ว 



ประกาศโรงเรียนกุยบุรีวิทยา 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/2 ปีการศึกษา 2566 

ห้องเรียน ศิลป์ - ภาษา 
ลำดับที ่ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวปัญญมาภรณ์ ศรเฉลิม 1.ให้นักเรียนที่มีรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับ ม.4 ให้มาประชุมผู้ปกครองและมอบตัวใน
วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น.  
ณ หอประชุมชมภูภิรมย ์
2.นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบในสายการเรียนที่
เลือกลำดับที่ 1 ทางโรงเรียนจะจัดสายการเรียน
ให้ในลำดับถัดไป  ตามที่นักเรียนเลือกไว้ในวันม
สมัครสอบ  
3. มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
ครูนุจรี นูวบุตร  088-9159375 
ครูภาชกร รวดเร็ว 080-2271181 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 นางสาวแพรวา กองแก้ว 
3 นายศุภกร นาคโต 
4 นางสาวนันทชิา สัตย์ซื่อ 
5 นางสาวภัทรราวดี ปรีเปรม 
6 นางสาวประภัสสร เพชรใส 
7 นางสาวชุติกาญ นาคสอิ้ง 
8 นางสาวพีรดา สุขปรั่ง 
9 นางสาวชมพูนชุ นาคกลม 
10 นายเตชสิทธิ์ คชชะ 
11 นางสาวทพิย์อักษร เสียมศักดิ ์
12 นางสาวมธุรส กระทุ่มแก้ว 
13 นางสาวณชัชา อุ่นอบ 
14 นางสาวภัทรวดี ไทยประเสริฐ 
15 นายศิรวิทย์ แสงจันทร์ 
16 นางสาวเกตุมณี จีนเทียน 
17 นาวสาวปิยนนัท์ แสงศรี 
18 นาวสาวอัจชาพร ภมรสูตร 
19 นางสาวภัทรวดี ศรีวิสทุธินนัท ์
20 นางสาวรพีพรรณ คงถอด 
21 เด็กหญิงตรีธารทิพย์ ช่างเพียร 
22 เด็กหญิงศศิกาญจน์ ทับเนียน 
23 เด็กหญิงโสรยา สมฆ้อง 
24 นายอดิเทพ  เข็มทอง 
25 นายจิรสนิ  อัดแสง 
26 นายพีระพล  พลไีพร 
27 นายศิวกร  เลิศอนันตป์รีชา 
28 นายนราวิชญ์  เชาวด ี
29 นายจิณณวัตร์  อัดแสง 
30 นายจนัทพงศ์  กองทอง 
31 นายดำรงเกียรติ์  แย้มสวัสดิ ์
32 นายวีรภัทร แกล้งกลัน่ 
33 นายศาสตรา คนน้อย 
34 นายประพันธ์   สัตย์ซื่อ 
35 นางสาวธัญมาศ  บุญมา 
36 นางสาวกรกนก  แซ่พ ู
37 นายอดิเทพ  รุ่งพิทยานนท ์
38 นายพีพฒัน์  ชูวงวาลย ์
39 นางสาวเกวลี  เกาะเกต ุ
40 นายรัฐชนน ทองใหม่ 



ประกาศโรงเรียนกุยบุรีวิทยา 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/3 ปีการศึกษา 2566 

ห้องเรียน ศิลป์ - การโรงแรม 
ลำดับที ่ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวอัญมณี ชะอุ่มฤทธิ ์
1.ให้นักเรียนที่มีรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับ ม.4 ให้มาประชุมผู้ปกครองและมอบตัวใน
วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น.  
ณ หอประชุมชมภูภิรมย ์
2.นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบในสายการเรียนที่
เลือกลำดับที่ 1 ทางโรงเรียนจะจัดสายการเรียน
ให้ในลำดับถัดไป  ตามที่นักเรียนเลือกไว้ในวันม
สมัครสอบ  
3. มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
ครูนุจรี นูวบุตร  088-9159375 
ครูภาชกร รวดเร็ว 080-2271181 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 นายนนทพทัธ์ ทบัเนียม 
3 นายอนสุรณ์  แสงจนัทร ์
4 นายอภิสิธิ์ ทิมแท ้
5 นางสาวกมนทัธ์ พุมมา 
6 นางสาวเหมสุดา จวนสสวา่ง 
7 นายณัฏดนัย ตะพดทอง 
8 นางสาวอุไรวรรณ คุ้มตลอด 
9 นางสาวนันทรน์ภัส ลาภทางไกล 
10 นางสาวอรอินทุ์ อิงอ้น 
11 นางสาวภูมิรพี  พุ่มนุช 
12 นางสาวฐิตวิรรณ คงมั่น 
13 นางสาววิจติรา สัตย์ซื่อ 
14 นายภานุพงศ์ เครื่องไธสง 
15 นางสาวประภัสสร ศรีอัมพร 
16 นางสาวศรินรัตน์ เจริญสุข 
17 นางสาวกมลพรรณ  สนธ ิ
18 นางสาวธนาภรณ์ บุญมา 
19 นางสาวพรรภัส เอมสัมฤทธิ์ 
20 นางสาวไอรดา นลิใบ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
  

 
  



ประกาศโรงเรียนกุยบุรีวิทยา 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/3 ปีการศึกษา 2566 

ห้องเรียน ศิลป์ - ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
ลำดับที ่ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวมนัชญา ลบิลบั 
1.ให้นักเรียนที่มีรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับ ม.4 ให้มาประชุมผู้ปกครองและมอบตัวใน
วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น.  
ณ หอประชุมชมภูภิรมย ์
2.นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบในสายการเรียนที่
เลือกลำดับที่ 1 ทางโรงเรียนจะจัดสายการเรียน
ให้ในลำดับถัดไป  ตามที่นักเรียนเลือกไว้ในวันม
สมัครสอบ  
3. มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
ครูนุจรี นูวบุตร  088-9159375 
ครูภาชกร รวดเร็ว 080-2271181 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 นางสาวศศิลดา นิ่มนวล 
3 นายเทวนิท์ แดงเทโพธิ ์
4 นางสาวจนัทกานต์ ปู่แตงอ่อน 
5 นายภูวภัทร์ แดงโชต ิ
6 นายศิริมงคล สร้อยจำปา 
7 นายเนติพงษ์ ขุนอักษร 
8 นายพีรพฒัน์ โพธิ์ทอง 
9 นายอภิวิชญ์ ทองรอด 
10 นายสมโชค เรืองสว่าง 
11 นายปิยพัทธ์ เก่ียงงอน 
12 นายไพรศาล เกตุงาม 
13 เด็กหญิงสุพิชชา พันธุ์ด ี
14 นางสาววาสิณี  พุ่มแจ ้
15 นายฐิติวสัส์  ทรายละเอียด 
16 นายวรภัทร เกิดพุ่ม 
17 นายศิรวิทย์  ศัลย์ศิลป ์
18 นายทวีรัฐ  แซ่อ่ึง 
19 นายจิรวฒัน์  กลำ่เจริญ 
20 นายภานุวฒัน์  เพชรประดับ 

 
 

 
 

 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  

 
  



ประกาศโรงเรียนกุยบุรีวิทยา 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/4 ปีการศึกษา 2566 

ห้องเรียน ศิลป์ - ทั่วไป 
ลำดับที ่ ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวณัฐธิดา สวัสศร ี
1.ให้นักเรียนที่มีรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับ ม.4 ให้มาประชุมผู้ปกครองและมอบตัวใน
วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น.  
ณ หอประชุมชมภูภิรมย ์
2.นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบในสายการเรียนที่
เลือกลำดับที่ 1 ทางโรงเรียนจะจัดสายการเรียน
ให้ในลำดับถัดไป  ตามที่นักเรียนเลือกไว้ในวันม
สมัครสอบ  
3. มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
ครูนุจรี นูวบุตร  088-9159375 
ครูภาชกร รวดเร็ว 080-2271181 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 นายวีรภัทร รักชม 
3 นางสาวชัชรินทร์ เจียมจำรัสโรจน ์
4 นางสาวมาสนิี จามจุร ี
5 นายธีรศิษย์ บุญศรี 
6 นายทศพร นุชสายสวาท 
7 นางสาวสโรชา ศรีวิสุทธนิันท ์
8 นางสาวณัฐณิชา แดงโร ่
9 นางสาวสุภิญญา ชาวแพรกน้อย 
10 นางสาวบวรรัตน์ ปลื้มใจ 
11 นายชยังกูร บุญเกิด 
12 นางสาวสุชาวดี ป้อมสำฤทธิ ์
13 นางสาวสุกัญญา อ่อนน้อม 
14 นายสุรธชั วัดโลก 
15 นางสาวอมรรัตน์ คงงาม 
16 นายศราวุธ แสงเนตร 
17 นายวรวิทย์ ลิ้มพัธยาเนตร ์
18 นายณัฏฐภัทร แดงโชต ิ
19 เด็กหญิงศศิวิมล  มีศักดิ์ 
20 นายปริญญา ยอดแก้ว 
21 นางสาวรัชนี หลวงฤทธิ ์
22 นางสาววรฤทัย  เอ่ียมสำอาง 
23 นางสาวสุกัญญา ชูแก้ว 
24 นางสาวชนมน์ิภา หนวดพราหม 
25 นางสาวฐิติกา  โพธิท์อง 
26 นายชาญณรงค์  ล้อมวงษ ์
27 นางสาวศิรินทรา บุณโยวฒันะ 
28 นายวรัญญู  ชื่นจิตต ์
29 นางสาวจนัทวรรณ  ทองสามส ี
30 นายคณนิทร์  อินดิษ 
31 นายธนายุต  ยางสูง 
32 นางสาวอริสา ลิบลับ  
33 นายลักษณพร เขียวเพชร  

 


