
ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีสมัครเข้าเรียนโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม 
 

โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเช่ียว 
 
 
 
 
 

 
  

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล 
1 เด็กชายกริณฑา  ทิมทอง 
2 เด็กชายชัชวาล  อินนา 
3 เด็กชายทวีศักดิ์  ฉัตรพุก 
4 เด็กชายธรชาต  เกตุถาวร 
5 เด็กชายประเสริฐ  นาคสกุล 
6 เด็กชายรัตนพล  คณาวนิค 
7 เด็กชายวันชนะ  อุทุมโภค 
8 เด็กชายสหรัฐ  ฉัยริต 
9 เด็กชายอดิศร  ชัยเชียงเอม 
10 เด็กชายอติวิชญ์  วังเจริญ 
11 เด็กหญิงแก้วตา  มีบุญ 
12 เด็กหญิงญาริศา  สุนทรสวัสด์ิ 
13 เด็กหญิงดวงฤทัย  จันทร์เขียว 
14 เด็กหญิงนัสรีย์  จีนแช่ม 
15 เด็กหญิงภัทรดา  ถนอมวงษ์ 
16 เด็กหญิงภูวัสยา  ริตศิลา 
17 เด็กหญิงสมิหา  โสมานันท์ 
18 เด็กหญิงสุดใจ  บำประดิษฐ์ 
19 เด็กหญิงอรัญญา  อิ่มทะสาร 
20 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ถนอมวงษ์ 



โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 
 
  

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล 
1 เด็กชายเจนวิทย์  ศิลาอาสน์ 
2 เด็กชายชนิตพล  จำปาพันธ์ 
3 เด็กชายปฏิภพ  สังข์เอียด 
4 เด็กชายปภังกร  เป็ดแก้ว 
5 เด็กชายปัญญา  - 
6 เด็กชายภัทรดนัย  โสมานันท์ 
7 เด็กหญิงกษมา  พันธุพานิช 
8 เด็กหญิงกำเนิดพลอย  ทองดี 
9 เด็กหญิงเกวลิน  สมบัติบูรณ์ 
10 เด็กหญิงขนิษฐา  ฮ่อการกูล 
11 เด็กหญิงจีรรินทร์  แสงสุวรรณ 
12 เด็กหญิงนันทิชา  พันธุนาคิน 
13 เด็กหญิงบูรนี  นาว ี
14 เด็กหญิงพัชรีพร  พงค์สกุล 
15 เด็กหญิงพัทธนันท์  โสภา 
16 เด็กหญิงเพชราภรณ์  จันเหลือง 
17 เด็กหญิงมะลิ  - 
18 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญรอด 
19 เด็กหญิงรีรอซา  เฮม 
20 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ระวังผิด 
21 เด็กหญิงวัลณิษา  นาคพร 
22 เด็กหญิงศิรประภา  เพียรประเสริฐ 



โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

1 เด็กชายกันกรากร  ชูศิริ 
2 เด็กหญิงวนิชญา  ท่าพริก 
3 เด็กหญิงฐิติพร  รุ่งโรจน ์
4 เด็กหญิงนันทิตา  จำปาสูง 
5 เด็กชายพงษ์พัฒน์  จันทเสน 
6 เด็กชายธนากร  ไชยวงษ์ 
7 เด็กชายนัฐพัชร์  สังข์ผาด 
8 เด็กชายธนวัต  วิจิตรจรรยา 
9 เด็กชายศตวรรษ  แอ่นนอก 
10 เด็กชายตรอน  - 
11 เด็กหญิงนิด  นวล 
12 เด็กหญิงสิดานี  ผูกศิริ 
13 เด็กชายดี  ชาสุชาติ 
14 เด็กหญิงสุวิมล  เจริญราช 
15 เด็กหญิงปรัญชา  บัวจันทร์ 
16 เด็กหญิงเสาวคนธ์  เสนะโกวร 
17 เด็กหญิงประภาพร  รอดอยู ่
18 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สนิทมาก 
19 เด็กชายสันติภาพ  ปานนิล 
20 เด็กชายพงศธร  แก้วผสม 
21 เด็กชายอนัส  ชูช่ืน 
22 เด็กหญิงฟ้าใส  กิ๋ม 
23 เด็กหญิงนริษศรา  ธนะประสพ 
24 เด็กชายนวน  สังข์ทอง 
25 เด็กหญิงอภิญญา หินดำ 
26 เด็กหญิงลลิตา สมบัติบูรณ์ 
27 เด็กหญิงกรกนก ทิคุนันท์ 
28 เด็กหญิงวิภาดา ชัชวิล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล 
29 เด็กหญิงมนัสนันท์ สังข์ผาด 
30 เด็กหญิงบุญยรัตกลิน ชูช่ืน 
31 เด็กหญิงบงกช สวัสด์ิวารี 
32 เด็กหญิงสร้อยสุดา ภู่พันธุ์ 
33 เด็กหญิงนภสร พงษ์ตะลุง 



โรงเรียนศูนย์ปัญจวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล 
1 เด็กชายจิรายุทธ กลีบบานเย็น 
2 เด็กชายณัฐพล ปลอดโปร่ง 
3 เด็กชายเต้ย ทองดี 
4 เด็กชายทักษพงษ์ สินธุนาคิน 
5 เด็กชายธนากร ไกรนิวรณ์ 
6 เด็กชายนพรัตน์ สมัครพันธุ์ 
7 เด็กชายนฤพงษ์ แพทย์คุณ 
8 เด็กชายเปรมกมล สืบสังข์ 
9 เด็กชายพนธกร ไทยประเสริฐ 
10 เด็กชายสิงหราช ประศาสน์ศิลป์ 
11 เด็กชายอุดมรักษ์ รสเกษร 
12 เด็กชายโอน ทองดี 
13 เด็กหญิงกัณฐิกา สาสิงห์ 
14 เด็กหญิงชมพูนุช ขันธุวาร 
15 เด็กหญิงทรรศิกา อิ่มอุรัง 
16 เด็กหญิงธัญชนก แซ่ฉือ 
17 เด็กหญิงนิสร วงษ์อยู ่
18 เด็กหญิงนิสา ลาย 
19 เด็กหญิงพิชญา สุมะนังกุล 
20 เด็กหญิงสุกัญญา รสเกษร 
21 เด็กหญิงอินทิรา จินตกานนท์ 



โรงเรียนวัดแหลมมะขาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล 
1 เด็กหญิงอนุศรา เภาโกร 
2 เด็กชายพีระพัฒน์ ภูมิมาโนช 
3 เด็กหญิงชนกนันท์ นิพะสัง 
4 เด็กชายสกาย สง่างาม 
5 เด็กหญิงภัทรดา วิลันโท 
6 เด็กหญิงซากีนะห์ ทิสา 
7 เด็กชายเสฏฐวุฒิ ตุงควาร 
8 เด็กหญิงฐิติยา เชาวน์ดี 
9 เด็กชายตุลยวัต วรรณโรหิต 



โรงเรียนบ้านเนนิดินแดง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล 
1 เด็กชายธนวิชญ์ นิลฉวี 
2 เด็กหญิงชมพู่ 
3 เด็กชายเจตพล เทียนน่วม 



โรงเรียนนอกเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล 
1 เด็กชายเศวตโชติ ไกรสมุทร (โรงเรียนสุนันทาวิทยา) 
2 เด็กชายอรรคนิตย์ เหมินทสูตร (โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม) 
3 เด็กชายอนุชิต ว่องไว (โรงเรียนไสวนันทวิทย์) 
4 เด็กหญิงอรสา กรวยทรัพย์ (โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน) 
5 เด็กชายสมคิด แก้วศรี (โรงเรียนบ้านคลองพร้าว) 
6 เด็กชายวีรภาพ ลัทธิเดช (โรงเรียนอนุบาลตราด) 
7 เด็กหญิงปิยธิดา ธรรมครบุรี (โรงเรียนกิตติวิทยา) 
8 เด็กชายคิมหันต์ ชัชวิล (โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น) 



นักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

1 นางสาวณัฏฐ์นรี เกินกระโทก 
2 เด็กชายชุมพล ศรีสุข 
3 เด็กชายณัฐพงษ์ คณาวนิค 
4 เด็กชายพัชรพล สุวรรณ 
5 เด็กชายภูบดินทร์ รัตนประไพ 
6 เด็กชายวาทิตพงษ์ เสริฐศรี 
7 เด็กชายวุฒิพงษ์ แดงสมสะอาด 
8 เด็กชายสังข ์เจาะสุนทร 
9 เด็กชายสุทธิรักษ์ วิบูลย์ดล 
10 เด็กชายสุพัฒน์ กูลพฤกษี 
11 เด็กชายอภิณัฐ หุนสนธิ 
12 เด็กหญิงกรกมล ธนะประสพ 
13 เด็กหญิงกันธิชา สุขประเสริฐ 
14 เด็กหญิงกาญจนา พิมพ์บูลย์ 
15 เด็กหญิงกาญน์กมล เสนะโกวร 
16 เด็กหญิงฐิติมา จุฬาวัลย์ 
17 เด็กหญิงณัฏฐนิช แทนกุดเรือ 
18 เด็กหญิงณัฐมน แต้สมบูรณ์ 
19 เด็กหญิงธันยกานต์ จรัญญากร 
20 เด็กหญิงธิดารัตน์ โรจนพันธ์ 
21 เด็กหญิงนภัส วงษ์อยู ่
22 เด็กหญิงวรรณา วงษ์สวัสด์ิ 
23 เด็กชายไกรสร กิ่งสาร 
24 เด็กชายจันนา ทองดี 
25 เด็กชายจิรวัฒน์ เมฆวะทัต 
26 เด็กชายชนกานต์ บุญพรม 
27 เด็กชายชัยวัฒน์ ยาคู 
28 เด็กชายชิษนุชา สามัญ 



ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล 
29 เด็กชายณัฐวัตร คำเพชร 
30 เด็กชายธนพงษ์ สุนัศ 
31 เด็กชายนาดิส หัสเสม 
32 เด็กชายเนตรนที ใจสุทธิ 
33 เด็กชายพรเทพ วรรณโกสิทธิ์ 
34 เด็กชายพุฒิพงศ์ มณีแสง 
35 เด็กชายเมธา น้อมศาสน์กุล 
36 เด็กชายศอดิก ถนอมวงษ์ 
37 เด็กชายอภิชาติ ประกรศรี 
38 เด็กชายอภิรักษ์ สุขเกษม 
39 เด็กชายอัจฉริยะ เข็มขาว 
40 เด็กหญิงจันทร์จิรา คงศรีดี 
41 เด็กหญิงภคพร ชนะสิทธิ์ 
42 เด็กหญิงศรัญญา ป้อมอารินทร ์
43 เด็กชายก่อพงศ์ อัมระปาล 
44 เด็กชายโกวิทย์ ศรีมงคล 
45 เด็กชายถิรวุฒิ แสงย้อย 
46 เด็กชายนิธิกร บุนนาค 
47 เด็กชายภรณ์เทพ อินทรา 
48 เด็กชายมนตรี เริงสำราญ 
49 เด็กชายวงศกร รักษาภักดี 
50 เด็กชายวรรณชัย เกิดโมลี 
51 เด็กชายวรันธร จันทโกวิทย์ 
52 เด็กชายวุฒิภัทร ถนอมวงษ์ 
53 เด็กชายหรั่ง แคน 
54 เด็กชายอภิรักษ์ สุวิชัย 
55 เด็กชายอุทิศ - 
56 เด็กหญิงนินัทนนัท์ ติวสันต์ 
57 เด็กหญิงพัชรินทร์ คำอินทร์ 



 ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล 
58 เด็กหญิงศศิวิมล ผาคำลือ 
59 เด็กหญิงอริสา จุตินานนท์ 
60 เด็กชายอนุสรณ์ จังคพานิชย์ 
61 เด็กชายพงศกร แก้วตะวัน 
62 เด็กหญิงปัณฑารีย์ สิมาตรา 
63 เด็กชายอภิรักษ์ ประกรศรี 
64 เด็กชายธนกฤต ปลดปลิด 
65 นายจิรชัย ประศาสน์ศิลป์ 
66 เด็กหญิงคุณัญญา สิญญานันท์ 


