
 

  



 
โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1    ปีการศึกษา 2563 

เลขที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล         
1   เด็กชายดี  ชาสุชาติ         
2   เด็กชายนฤพงษ์  แพทย์คุณ         
3   เด็กชายประเสริฐ  นาคสกุล         
4   เด็กชายปัญญา   -         
5   เด็กชายพงศธร  แก้วผสม         
6   เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ตุงควาร         
7   เด็กหญิงกัณฐิกา  สาสิงห์         
8   เด็กหญิงชมพูนุช  ขันธุวาร         
9   เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ฉือ         
10   เด็กหญิงนันทิชา  พันธุนาคิน         
11   เด็กหญิงนันทิตา  จำปาสูง         
12   เด็กหญิงนิสร  วงษ์อยู ่         
13   เด็กหญิงบูรณี  นาวี         
14   เด็กหญิงประภาพร  รอดอยู ่         
15   เด็กหญิงปรัญชา  บัวจันทร์         
16   เด็กหญิงเพชราภรณ์  จันเหลือง         
17   เด็กหญิงภัทรดา  วิลันโท         
18   เด็กหญิงมนัสนันท์  สังข์ผาด         
19   เด็กหญิงลลิตา  สมบัติบูรณ์         
20   เด็กหญิงสิดานี  ผูกศิริ         
21   เด็กหญิงอภิญญา  หินดำ         
22   เด็กหญิงอรสา  กรวยทรัพย์         
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โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2    ปีการศึกษา 2563 

เลขที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล         
1   เด็กชายคิมหันต์  ชัชวิล         
2   เด็กชายเจนวิทย์  ศิลาอาสน์         
3   เด็กชายชัชวาลย์  อินนา         
4   เด็กชายทวีศักดิ ์ ฉัตรพุก         
5   เด็กชายพนธกร  ไทยประเสริฐ         
6   เด็กชายรัตนากร  ภาคจรูญ         
7   เด็กชายรีรอซา  เฮม         
8   เด็กชายวีรภาพ  ลัทธิเดช         
9   เด็กชายศตวรรษ  แอ่นนอก         
10   เด็กชายสิงหราช  ประศาสน์ศิลป์         
11   เด็กชายเอกรินทร์  มาปลูก         
12   เด็กหญิงเกวลิน  สมบัติบูรณ์         
13   เด็กหญิงจีรรินทร์  แสงสุวรรณ         
14   เด็กหญิงฐิติยา  เชาวน์ดี         
15   เด็กหญิงทรรศิกา  อิ่มอุรัง         
16   เด็กหญิงนริษศรา  ธนะประสพ         
17   เด็กหญิงบุษราคัม  ฉัยริต         
18   เด็กหญิงพัชรีพร  พงค์สกุล         
19   เด็กหญิงฟ้าใส  กิ๋ม         
20   เด็กหญิงอรัญญา  อิ่มทะสาร         
21   เด็กหญิงอินทิรา  จินตกานนท์         
22   เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ถนอมวงษ์         
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โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/3    ปีการศึกษา 2563 

เลขที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล         
1   เด็กชายจิรายุทธ  กลีบบานเย็น         
2   เด็กชายเจตพล  เทียนน่วม         
3   เด็กชายตุลยวัต  วรรณโรหิต         
4   เด็กชายธนวัต  วิจิตรจรรยา         
5   เด็กชายธนวิชญ์  นลิฉวี         
6   เด็กชายนัฐพชัร์  สังข์ผาด         
7   เด็กชายเปรมกมล  สืบสังข์         
8   เด็กชายพงษ์พัฒน์  จันทเสน         
9   เด็กชายวันชนะ  อุทุมโภค         
10   เด็กชายเศวตโชติ  ไกรสมุทร         
11   เด็กชายสมคิด  แก้วศรี         
12   เด็กชายสหรัฐ  ฉัยริต         
13   เด็กชายสันติภาพ  ปานนลิ         
14   เด็กชายอรรคนิตย์  เหมินทสูตร         
15   เด็กหญิงซากีนะห์  ทิสา         
16   เด็กหญิงฐิติพร   รุ่งโรจน์         
17   เด็กหญิงนิด  นวล         
18   เด็กหญิงพัทธนันท์  โสภา         
19   เด็กหญิงวัลณิษา  นาคพร         
20   เด็กหญิงศิรประภา  เพียรประเสริฐ         
21   เด็กหญิงสร้อยสุดา  ภู่พันธุ ์         
22   เด็กหญิงเสาวคนธ์  เสนะโกวร         
23  เด็กหญิงอนุศรา  เภาโกร     
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โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/4    ปีการศึกษา 2563 

เลขที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล         
1   เด็กชายกันกรากร  ชูศิริ         
2   เด็กชายกันตพัฒน์  ขุนสนธ ิ         
3   เด็กชายชนิตพล  จำปาพันธ ์         
4   เด็กชายธนากร  ไกรนิวรณ์         
5   เด็กชายปฏิภพ  สังข์เอียด         
6   เด็กชายปภังกร  เป็ดแก้ว         
7   เด็กชายพีระพัฒน์  ภูมิมาโนช         
8   เด็กชายภัทรดนัย  โสมานนัท์         
9   เด็กชายรัตนพล  คณาวนิค         
10   เด็กชายสกาย  สง่างาม         
11   เด็กชายอนัส  ชชูื่น         
12   เด็กหญิงกรกนก  ทิคุนันท์         
13   เด็กหญิงกษมา  พันธุพานิช         
14   เด็กหญิงกัลยรัตน์  สนิทมาก         
15   เด็กหญิงชมพู่         
16   เด็กหญิงธีรกันย์  ไชยริปู         
17   เด็กหญิงบงกช  สวัสด์ิวารี         
18   เด็กหญิงบุญยรัตกลิน  ชูชื่น         
19   เด็กหญิงปิยดา  ธรรมครบุรี         
20   เด็กหญิงมะลิ  -         
21   เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญรอด         
22   เด็กหญิงวิภาดา  ชัชวิล         
23  เด็กหญิงสุวิมล  เจริญราช     
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โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1    ปีการศึกษา 2563 

เลขที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล         
1   นายชุมพล  ศรีสุข         
2   นายภูบดินทร์  รัตนประไพ         
3   นายสังข์ เจาะสุนทร         
4   นายอภิณัฐ  หุนสนธิ         
5   นายหรั่ง แคน         
6   นางสาวณัฏฐ์นรี  เกินกระโทก         
7   นางสาวกรกมล  ธนะประสพ         
8   นางสาวกันธิชา  สุขประเสริฐ         
9   นางสาวกาญน์กมล  เสนะโกวร         
10   นางสาวฐิติมา  จุฬาวัลย์         
11   นางสาวณัฏฐนิช  แทนกุดเรือ         
12   นางสาวณัฐมน  แต้สมบูรณ์         
13   นางสาวธันยกานต์  จรัญญากร         
14   นางสาวธิดารัตน์  โรจนพันธ ์         
15   นางสาวนภัส  วงษ์อยู่         
16   นางสาววรรณา  วงษ์สวัสด์ิ         
17   นางสาวภคพร  ชนะสิทธิ์         
18   นางสาวศรัญญา  ป้อมอารินทร์         
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โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/2    ปีการศึกษา 2563 

เลขที ่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล         
1   นายวุฒิพงษ์  แดงสมสะอาด         
2   นายพัชรพล  สุวรรณ         
3   นายวาทิตพงษ์  เสริฐศรี         
4   นายสุพัฒน์  กูลพฤกษ ี         
5   นายชนกานต์  บุญพรม         
6   นายชิษนุชา  สามัญ         
7   นายณัฐวัตร  คำเพชร         
8   นายเนตรนที  ใจสุทธิ         
9   นายพรเทพ  วรรณโกสิทธิ์         
10   นายนิติกร  บุนนาค         
11   นายวรรณชัย  เกิดโมลี         
12   นายอภิรักษ์  สุวิชัย         
13   นางสาวกาญจนา  พิมพ์บูลย์         
14   นางสาวจันทร์จิรา  คงศรีดี         
15   นางสาวพัชรินทร์ คำอินทร์         
16   นางสาวศศิวิมล  ผาคำลือ         
17   นางสาวปัณฑารีย์  สิมาตรา         
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โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/3    ปีการศึกษา 2563 

เลขที ่ เลขประจำตัว ช่ือ - สกุล         
1   นายอภิรกัษ์  ประกรศร ี         
2   นายสุทธิรักษ ์ วิบูลย์ดล         
3   นายณัฐพงษ์  คณาวนิค         
4   นายจริวัฒน ์ เมฆวะทัต         
5   นายชัยวัฒน ์ ยาค ู         
6   นายธนพงษ ์ สนุัศ         
7   นายพุฒพิงศ ์ มณีแสง         
8   นายศอดิก  ถนอมวงษ ์         
9   นายอภิชาติ  ประกรศร ี         
10   นายอภิรักษ์  สุขเกษม         
11   นายก่อพงศ ์ อัมระปาล         
12   นายโกวิทย์  ศรีมงคล         
13   นายถริวุฒิ  แสงย้อย         
14   นายภรณ์เทพ  อินทรา         
15   นายมนตร ี เริงสำราญ         
16   นายวงศกร  รักษาภักด ี         
17   นายวรันธร  จันทโกวิทย์         
18   นายวุฒิภัทร  ถนอมวงษ ์         
19   นายอุทิศ  -         
20   นายอนุสรณ์  จังคพานชิย์         
21   นายพงศกร  แก้วตะวัน         
22   นายจริชัย  ประศาสน์ศลิป ์         
23  นายธนกฤต  ปลดปลดิ     
24  นางสาวนนิัทนนัท์  ติวสันต ์     
25  นางสาวคณุัญญา  สิญญานันท์     

 

QR-Code Line Group 

 


