
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนชองฟาซนิเซงิวาณิชบํารุง 

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสทิธิ์เขาศกึษาตอระดับช้ันประถมศกึษาปท่ี  1   ประจําปการศกึษา  2562 

---------------------------------------------------------------- 

 ตามที่ทางโรงเรียนชองฟาซินเซิงวาณิชบํารุงไดดําเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนเพื่อเขาศึกษาตอระดับ 

ช้ันประถมศึกษาปที่  1  ปการศึกษา  2562  ไปแลวนั้น ใหนักเรียนที่มีรายช่ือดังนี้  ติดตอชําระคาธรรมเนียม   

ณ  หองการเงิน  และรายงานตัวนักเรียน  ณ  หองทะเบียน  ตึกอํานวยการ  ช้ัน  2(ฝงระดับประถม – มัธยม) 

ภายในวันท่ี  7 – 8  มกราคม  พ.ศ.  2562 ชวงเชา เวลา  08.30 – 11.00 น. ชวงบาย เวลา  12.30 – 15.30 น. 

จึงขอใหนักเรียนที่มีช่ือตามประกาศนี้  มาตามวันเวลาที่กําหนดใหถาไมปฏบิัติตามประกาศนี้จะถือวาสละสิทธิ์ในเขา

ศึกษาตอในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  1  ปการศึกษา  2562 

 

ประถมศึกษาปที่  1  หองเรียนตนแบบภาษาจีน 

 

ท่ี 

เลขประจําตัว

ประเมินพัฒนาการ 

ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 13 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ แซหล ี  

2 19 เด็กหญิง อัจฉราวด ี เพชรพงษ  

3 45 เด็กหญิง ญารนิดา นุมกรรณ  

4 46 เด็กหญิง ชนมพิชา ไชยเดช  

5 48 เด็กชาย กติติศักดิ ์ ปญญรัศม์ิ  

6 103 เด็กชาย อธปิ ทุมา  

7 104 เด็กหญิง ภัทรฤทัย คํากอง  

8 133 เด็กชาย ภูมิพัฒน จติกวินทพิย  

9 161 เด็กหญิง ณัฏฐณชิา ปนทอง  

 

ตดิสํารอง  หองเรียนตนแบบภาษาจีน (รอตดิตอกลับหลังวันที่  14  มกราคม  2562  เปนตนไป) 

 

ท่ี 

เลขประจําตัว

ประเมินพัฒนาการ 

ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 146 เด็กหญิง ธัญนจริา บุญชวย  

2 43 เด็กหญิง ศานกิุณ ศริธินะโชต ิ  

3 166 เด็กชาย พชร แซหยาง  

 



 

ประถมศึกษาปที่  1  หองเรียนปกติ 

 

ท่ี 

เลขประจําตัว

ประเมินพัฒนาการ 

ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 1 เด็กหญิง อัยยรดา วรรณเลศิ  

2 2 เด็กหญิง ญาณศิา สุการาม  

3 5 เด็กชาย กมลวัฒน มูลแกว  

4 6 เด็กหญิง ณัฐชยา วุฒิศลีวัต  

5 8 เด็กหญิง จติตภัิสร เตชะกฤตธรีนันท  

6 14 เด็กหญิง อชิรญาณ ใจมุข  

7 15 เด็กหญิง ณติานันท จันทรจรงิ  

8 16 เด็กชาย พงษธารนิ ชะวรรณส ุ  

9 21 เด็กหญิง ฐานมญ แสงบุญเรอืง  

10 22 เด็กหญิง ภัทรธดิา ออดี  

11 24 เด็กชาย คุณานนท ขัตกิุล  

12 25 เด็กหญิง ธนัฏฐนัน ปฏิพัทธิ ์  

13 26 เด็กหญิง ณัฐวลัญช เสาวธรีะ  

14 28 เด็กชาย ศุตคุณ ลอืชัย  

15 32 เด็กชาย ชานนท ปยธรรมดํารง  

16 33 เด็กชาย จริภัทร จติตะไพบูลย  

17 34 เด็กหญิง กมลลักษณ คลองแคลว  

18 35 เด็กหญิง กนกชนัน ศรวีชัิย  

19 36 เด็กชาย กฤตนิ ปากด ี  

20 39 เด็กหญิง กวนิธิดา สมใจด ี  

21 47 เด็กหญิง จริาพร ถาแกว  

22 49 เด็กชาย เมธศีลิป หลอวงศ  

23 52 เด็กชาย สริวชิญ กติติบรสิุทธิ ์  

24 54 เด็กชาย กตีาร ทะนนิ  

25 55 เด็กชาย ศวิเรศว ไชยชมภู  

26 59 เด็กชาย ธนภัทร คําประเสริฐ  

27 62 เด็กหญิง ชญานุช เอ่ียมซ้ิว  

28 63 เด็กหญิง สุทธลิักษณ เช้ือสุข  

29 64 เด็กหญิง ภัทรวรรณ พันธเพชร  

30 65 เด็กหญิง จทิฐการณ เพียรชนะ  



 

ท่ี 

เลขประจําตัว

ประเมินพัฒนาการ 

ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

31 68 เด็กหญิง ชนัญญา แสงทอง  

32 69 เด็กชาย ภูรเิดช ปรกึษา  

33 70 เด็กหญิง สรนิทรวร ี วัฒนพันธ  

34 71 เด็กหญิง อินทุพิมพ ทพิยเลศิ  

35 72 เด็กหญิง ปุณญฒิฎา วัฒนสัตย  

36 79 เด็กชาย รณกฤต วงศหนอ  

37 80 เด็กหญิง ชมพูนุชนาฏ เกดิแกว  

38 82 เด็กหญิง ดรัลพร ศรเีที่ยง  

39 83 เด็กชาย ธเิบศ คาน  

40 84 เด็กหญิง ณัฐปภัสร ศรวีชัิย  

41 86 เด็กชาย กันตพงษ เล็กวงษธนสนิ  

42 88 เด็กชาย กฤษณะ อุดม  

43 91 เด็กหญิง นวฉัตร เกตุชิต  

44 92 เด็กหญิง วภิวาน ี มะโนสบื  

45 93 เด็กหญิง วภิาวนิ ี มะโนสบื  

46 94 เด็กชาย ภูมิพัฒน แซตงิ  

47 95 เด็กหญิง ณราวด ี คันธะ  

48 102 เด็กหญิง วนชิยชยา มหาไม  

49 106 เด็กหญิง เขมิตา จันทรมนต  

50 111 เด็กชาย เอกอนันต ผกามาศ  

51 112 เด็กชาย ธนภัทร คุณารักษ  

52 114 เด็กหญิง มนัญชยา เจรญิลิ้วสกุล  

53 116 เด็กชาย ธนภัทร ชนาวุฒิชูโชค  

54 117 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ อาศัยบุญ  

55 118 เด็กชาย อัครชัย เตชะนาทรานนท  

56 119 เด็กหญิง อดศิา นาใจ  

57 121 เด็กชาย พนม ตุยสมุทร  

58 124 เด็กชาย ธรีเดช ปนหนอย  

59 125 เด็กหญิง อภิสรา เพาะบุญ  

60 126 เด็กชาย ณัทปรเมษฐ ฉัตรแกวกรวัฒน  

61 129 เด็กชาย พรษิฐ ชาเทพ  

62 130 เด็กหญิง ทอฝน ลาพิงค  



 

 

 

ตดิสํารอง  ประถมศกึษาปท่ี  1  หองเรียนปกต ิ(รอตดิตอกลับหลังวันที่  14  มกราคม  2562  เปนตนไป) 

 

 

ประกาศ  ณ   วันที่   26  ธันวาคม   พ.ศ.  2561 

 

ลงช่ือ 

       ( นางคลายจันทร  จริัชยากร ) 

                           ผูอํานวยการ 

   โรงเรยีนชองฟาซินเซิงวาณชิบํารุง 

 

 

ท่ี 

เลขประจําตัว

ประเมินพัฒนาการ 

ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

63 132 เด็กชาย ภคิน มงคลธนภัทร  

64 141 เด็กชาย ณพรรฒ คําเสาร  

65 142 เด็กหญิง กัญญาพัชร เสกิละ  

66 151 เด็กหญิง ธดิารัตน จรูญโรจน ณ อยุธยา  

67 156 เด็กหญิง ทปีกา สวัสดีนฤมล  

68 160 เด็กหญิง มาวสิา มหาครอง  

69 163 เด็กชาย อทติยพงษ พิบูลอาลักษณ  

70 164 เด็กหญิง ณัฐติกาญจน นริันดรสวัสดิ ์  

71 165 เด็กหญิง พิมธญาฎา พีรอภิพัฒน  

72 172 เด็กชาย ภณทวิา พุมนคิม  

73 175 เด็กหญิง กานตสนิ ี จอมใจปอ  

ท่ี 

เลขประจําตัว

ประเมินพัฒนาการ 

ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 61 เด็กหญิง วรีญิทรดา สุธะกาล  

2 155 เด็กหญิง สโรชา ขุนศรวีรราช  

3 27 เด็กชาย ธณวรรธน บุญชวย  

4 67 เด็กหญิง วชิราลักษณ อินตะคํา  

5 139 เด็กหญิง ชนัญชิดา บุญเปง  



 

 

 

ประกาศโรงเรียนชองฟาซนิเซงิวาณิชบํารุง 

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสทิธิ์เขาศกึษาตอระดับช้ันมัธยมศกึษาปท่ี  1   ประจําปการศกึษา  2562 

---------------------------------------------------------------- 

 ตามที่ทางโรงเรียนชองฟาซินเซิงวาณิชบํารุงไดดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขาศึกษาตอระดับช้ัน 

มัธยมศึกษาปที่  1  ปการศึกษา  2562  ไปแลวนั้น ใหนักเรียนที่มีรายช่ือดังนี้  ติดตอชําระคาธรรมเนียม   

ณ  หองการเงิน  และรายงานตัวนักเรียน  ณ  หองทะเบียน  ตึกอํานวยการ  ช้ัน  2(ฝงระดับประถม – มัธยม) 

ภายในวันท่ี  9 - 10  มกราคม  พ.ศ.  2562 ชวงเชา เวลา  08.30 – 11.00 น. ชวงบาย เวลา  12.30 – 15.30 น. 

จึงขอใหนักเรียนที่มีช่ือตามประกาศนี้  มาตามวันเวลาที่กําหนดใหถาไมปฏบิัติตามประกาศนี้จะถือวาสละสิทธิ์ในเขา

ศึกษาตอในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1  ปการศึกษา  2562 

 

มัธยมศึกษาปท่ี  1  (หองเรียนตนแบบภาษาจีน) 

 

 

 

ท่ี เลขประจําตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 2 เด็กชาย ภาคภูมิ แสงคํา  

2 11 เด็กหญิง อธชิา อุนใจ  

3 25 เด็กชาย จริพัฒน เสนปน  

4 33 เด็กชาย รชฎ มัชฌมาศนนท  

5 34 เด็กชาย ณัฐธัชธรรม พงษธนัชเดชนารา  

6 35 เด็กชาย วรุตม กองมงคล  

7 39 เด็กหญิง พิมพวภิา เลาหม่ี  

8 52 เด็กชาย ธนกฤต ฝนปวน  

9 92 เด็กหญิง นวิารนิ โกษฐเพชร  

10 93 เด็กหญิง สุพิชญา ไชยวงค  

11 99 เด็กชาย กัณฑกว ี ปนรอด  

12 106 เด็กหญิง วรัญญา สุขสวัสดิ ์  

13 114 เด็กหญิง กษณญีกรณ สนิธุสกุลชัย  

14 182 เด็กชาย เสฏฐพงศ บุนนาค  

15 192 เด็กหญิง พิชชานันท โคว  

16 161 เด็กหญิง ณษิฐณัชชา ยอดมานันท  



มัธยมศึกษาปท่ี  1  (หองเรียนปกติ)  สําหรับนักเรียนที่มาจากโรงเรียนตาง ๆ 

 

ท่ี เลขประจําตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 9 เด็กหญิง อภิสรา ณ. นาน  

2 18 เด็กชาย นภัสดล วงคศักดิ์ศร ี  

3 19 เด็กหญิง อรชพร กําจรเวทย  

4 29 เด็กหญิง ศริกาญจน เปรมบัญญัต ิ  

5 30 เด็กหญิง สริอินงค เปรมบัญญัต ิ  

6 38 เด็กชาย ศุภกร ปนธนวรากร  

7 40 เด็กหญิง พิราภรณ กาเรอืง  

8 42 เด็กชาย เปนไท บรรเทา  

9 44 เด็กชาย สุวทิวัฒน กัณทาทรัพย  

10 45 เด็กชาย ณฐนน ปฐมพงศณต  

11 67 เด็กหญิง ประภาวด ี ทวอีภิรดขีวัญ  

12 73 เด็กชาย ภานุพงศ สายแกว  

13 82 เด็กชาย พิพัฒนพงษ วบิูลยมา  

14 115 เด็กชาย กันตธรี ศรอิีนทรนพ  

15 129 เด็กหญิง สุพิชฌาย โปธะสงิห  

16 131 เด็กชาย ราชพฤกษ กุสุลปญโญ  

17 132 เด็กชาย ธนบัตร สสีด  

18 133 เด็กหญิง สุพิชชา เปงเสา  

19 136 เด็กชาย ณัฐกรณ สุขสําราญ  

20 138 เด็กชาย ชุตพินธ ขันต ี  

21 143 เด็กชาย ชนธัณ นนทผล  

22 145 เด็กชาย ธฤต วงศสําราญ  

23 147 เด็กชาย ชยางกูร ชัยแกว  

24 156 เด็กหญิง คุณัญญา ฟูวงคสทิธิ ์  

25 158 เด็กหญิง นภิาวรรณ สงิหแกว  

26 160 เด็กหญิง ธันยพร อายุม่ัน  

27 162 เด็กชาย ภูวนิท อาชีพบรสิุทธิ ์  

28 164 เด็กชาย ชัยมงคล วงคสถาน  

29 171 เด็กหญิง กรภัทร ทศิกระโทก  

30 172 เด็กหญิง พิงคนรารัตน ขัดผาบ  

31 176 เด็กชาย ธรีภาพ เจรญิสุข  

 

 



 

ท่ี เลขประจําตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

32 177 เด็กชาย ภัทรพล มูละวงศ  

33 186 เด็กชาย ภาณุพงศ แซหลี ่  

34 193 เด็กหญิง แพรผกา เพ็ญกาสทิธิ ์  

35 194 เด็กชาย สุวจิักร จันทะเสน  

36 195 เด็กหญิง สาวรักษ เลาวาง  

37 196 เด็กชาย ธนภัทร แซหยาง  

38 198 เด็กชาย เดชพนต มูลแกว  

39 201 เด็กหญิง ณัฐณชิา อูปเสาร  

40 202 เด็กชาย ณัฐชัย ชัยศร ี  

41 203 เด็กชาย กฤษณกร พรหมมินตะ  

42 205 เด็กชาย ณัฐดนัย ชัยบาล  

43 206 เด็กชาย ธนพัฒน เหมยนอย  

44 213 เด็กหญิง ภควดี ตะอุนเมือง  

45 216 เด็กหญิง จันทกานต หลากาศ  

 

 

 

ตดิสํารอง  มัธยมศกึษาปท่ี  1  หองเรียนปกต ิ (รอติดตอกลับหลังวันที่  14  มกราคม  2562  เปนตนไป) 

ท่ี เลขประจําตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 96 เด็กชาย ศฤษฎพนธ เศรษฐวรกุล  

2 174 เด็กหญิง ชนัญชิดา ไชยวงค  

3 17 เด็กหญิง กฤตมิา จันทรทพิย  

4 74 เด็กชาย พงศพณชิ เลศิกาญจนพิพัฒน  

5 217 เด็กหญิง ดรุณาพร ปตภัิคนุกุล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มัธยมศึกษาปท่ี  1  (หองเรียนปกติ)  สําหรับนักเรียนโรงเรียนชองฟาซินเซิงวาณิชบํารุง 

 

ท่ี เลขประจําตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 1 เด็กชาย กฤตธิ ี ปนชัย  

2 3 เด็กชาย กวนิ ทองศริ ิ  

3 4 เด็กหญิง ธนญิา ปนทะรส  

4 6 เด็กหญิง ธนพร นลิสุวรรณ  

5 8 เด็กชาย ภูมิพัฒน รัตนวัฒน  

6 10 เด็กชาย สรศักดิ ์ ทองนะวงสินธุ  

7 12 เด็กหญิง อรุณ ี หาญอวยพรเลศิ  

8 13 เด็กหญิง ชนากานต โมตาล ี  

9 14 เด็กหญิง สุชัญญา ตาลาน  

10 15 เด็กหญิง พรรษมล แกวมูล  

11 16 เด็กชาย อชิระ วงคชัยเดช  

12 20 เด็กชาย สบิทศิ กันทะปน  

13 22 เด็กชาย ศวิกร ช่ืนชม  

14 23 เด็กชาย คชาชีวะ พงศพานชิ  

15 24 เด็กชาย กฤษฎา ฟองแกว  

16 27 เด็กหญิง นวภิิญย หงษพิทักษกุล  

17 28 เด็กหญิง สุธาสนิ ี สุธาชัย  

18 32 เด็กหญิง กรวรรณ กองมณ ี  

19 36 เด็กหญิง ปยะวรรณา จุลละปยะ  

20 37 เด็กชาย ภาณุพงศ อินตะ  

21 41 เด็กหญิง ณชิกานต ศรวีชัิย  

22 43 เด็กหญิง กฤตกิา กาวแีวน  

23 46 เด็กชาย ธนภัทร คีรคุีณธรรม  

24 48 เด็กหญิง ลภัสรฏา ปญยองทราย  

25 49 เด็กหญิง วลิัตติกา จวรรณเกษร  

26 50 เด็กหญิง ชโนทัย วันชัยพัฒนา  

27 51 เด็กหญิง มณรีัตน แสนยาเกยีรตคุิณ  

28 53 เด็กชาย พิทักษพงศ ใหมปา  

29 54 เด็กชาย อัครพนธ วังวรรณรัตน  

30 56 เด็กหญิง พัชร ี หมองปง  

31 57 เด็กหญิง ปุณณภา ไชยวังษา  

32 58 เด็กหญิง สริกิร ถานอย  

33 59 เด็กหญิง ชนกานต บุญนามน  



 

ท่ี เลขประจําตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

34 60 เด็กหญิง นธิกิานต ศรวีชัิย  

35 61 เด็กหญิง ปณชนษิฐ สุรยิะวงควรรณ  

36 62 เด็กชาย ราชพฤกษ อุปนันท  

37 63 เด็กชาย ธัญวชิญ แกวมหาวัน  

38 65 เด็กหญิง วริัลพัชร ยนืบุญ  

39 68 เด็กชาย ศรัณยวทิย ไฝบุญ  

40 69 เด็กชาย พนธกร พันธุอุโมงค  

41 70 เด็กชาย ธณภัทร แกลวกลา  

42 75 เด็กหญิง ภัคจรีา รวีรีะกุล  

43 76 เด็กชาย ณัฐพล รุจวัิฒนพงศ  

44 78 เด็กชาย ทนิภัทร เลาล ี  

45 79 เด็กชาย สริภัทร เลาล ี  

46 83 เด็กหญิง หัทยา ประกัน  

47 84 เด็กหญิง รสริน ฤทธิ์อนันต  

48 87 เด็กหญิง สานฝน พรมสะตอง  

49 88 เด็กชาย ธนัชพงศ ปยะอิทธพิงศ  

50 89 เด็กชาย ศริวนิทร โชตเิอ่ียม  

51 90 เด็กชาย ดลลชา ยั่งยนื  

52 91 เด็กหญิง ณัฏฐณชิา คําโมง  

53 94 เด็กหญิง นริชา อินดวง  

54 95 เด็กชาย จริวัฒน ดมดอก  

55 97 เด็กชาย นริัตตศิัย สุรยิโสภา  

56 98 เด็กชาย ชญานนท มณขัีตยิ  

57 100 เด็กชาย พีรพัฒน มหายศ  

58 102 เด็กชาย ภูวรักษ สุกนิ  

59 104 เด็กชาย รามวงศ ลําดวง  

60 109 เด็กชาย ภูรณิัฐ พันธุอุโมงค  

61 110 เด็กหญิง จริาพร ปาพันธ  

62 111 เด็กชาย วสิฐิ วังมูล  

63 112 เด็กชาย ปกรณยศ ประธานราษฎร  

64 113 เด็กชาย ศริากร หลนิ  

65 118 เด็กชาย กฤตภาส ธารเหลอืงทอง  

66 117 เด็กชาย ภัทรดล สกุลชัยวงค  

 



 

ท่ี เลขประจําตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

67 119 เด็กหญิง ปาณติา จันทรแจม  

68 120 เด็กชาย ณรกร ศรเีมือง  

69 122 เด็กชาย พีรภัทร งามชาต ิ  

70 123 เด็กชาย รชฏ ปญญาส ุ  

71 124 เด็กชาย พิสษิฐ ภูพูลทรัพย  

72 125 เด็กชาย ณฐกร สุทธะนะ  

73 126 เด็กชาย คมกรชิ ปนตา  

74 130 เด็กหญิง ฉัตรชนก ทองสุวรรณรัตน  

75 137 เด็กหญิง ขอขวัญ ทาเจรญิศักดิ ์  

76 144 เด็กชาย ปุญยวรี คําแสน  

77 148 เด็กหญิง อรนดิา แซลี้  

78 150 เด็กหญิง ภาวนิ ี แสนชัย  

79 167 เด็กชาย ไอศูรย คําเรอืงฤทธิ ์  

80 173 เด็กชาย พงศธร สมศร ี  

81 179 เด็กชาย สุรวัจ บุญญประภา  

82 184 เด็กหญิง อภิชญา แสนเหลยีว  

83 197 เด็กชาย สริวชิญ ปนแกว  

84 199 เด็กชาย ศิรพัิชร เพ่ิมพูลพิพัฒน  

85 200 เด็กชาย รัฐศาสตร สุขจันทร  

86 204 เด็กชาย อินทนนท อินทรศร ี  

87 210 เด็กชาย ธนาธปิ ศรเีลย  

 

 

 

 

ประกาศ  ณ   วันที่   26  ธันวาคม   พ.ศ.  2561 

 

ลงช่ือ      

       ( นางคลายจันทร  จริัชยากร ) 

      ผูอํานวยการโรงเรยีนชองฟาซินเซิงวาณชิบํารุง 

 

 



 


