
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนชองฟาซนิเซงิวาณิชบํารุง 

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสทิธิเ์ขาศกึษาตอระดับช้ันเตรียมอนุบาล   ประจําปการศกึษา  2562 

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

 ตามที่ทางโรงเรียนชองฟาซินเซิงวาณิชบํารุงไดดําเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนเพื่อเขาศึกษาตอระดับ 

ช้ันเตรียมอนุบาล  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

ศึกษาตอในระดับช้ันเตรียมอนุบาล  ปการศึกษา  2562 

 

เตรียมอนุบาล 

 

ท่ี เลขประจําตัว

ประเมินพัฒนาการ 

ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 1 เด็กหญิง อัจฉรา แองเจลา อรุณฤกษ  

2 2 เด็กชาย นพรุจ ิ จุนตระกูล  

3 3 เด็กหญิง ญาณชิศา สบบง  

4 4 เด็กชาย ณัฏฐชัย สุวรรณประเสรฐิ  

5 5 เด็กหญิง พิชญาภา คําเจรญิ  

6 6 เด็กหญิง เตชิน ี ศรสีุโข  

7 7 เด็กหญิง ปวรศิา เทพานนท  

8 8 เด็กชาย นันทวัชร ภูธรใจ  

9 9 เด็กหญิง ปุญญิศา ศริปิาน  

10 10 เด็กชาย อรรณพพล บุนนาค  

11 11 เด็กชาย ปกปอง ประเพ็ญธง  

12 12 เด็กหญิง กัลรวีร แดงชวง  

13 13 เด็กหญิง ไอรนิ พงศมนัสพร  

14 14 เด็กหญิง ภัทรานษิฐ เปรมเสถยีร  

15 16 เด็กชาย อตเิทพ คําเส็ดสัก  

16 18 เด็กชาย ชโนทัย ฉันททัตกุล  

17 19 เด็กหญิง พิมพวไิล ตันสมบูรณ  

 



 

ท่ี เลขประจําตัว

ประเมินพัฒนาการ 

ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

18 20 เด็กหญิง รวสิา วันตา  

19 23 เด็กหญิง พิชญทัฬห คเวสกสุกุล  

20 24 เด็กชาย ภคิน ใจแกวหลวง  

21 25 เด็กชาย ศักดินันท แซฟุง  

22 26 เด็กชาย ธนกฤต จันทรกอง  

23 27 เด็กหญิง มลลดา เที่ยงใจ  

24 28 เด็กหญิง กชพร การขยันกจิ  

25 29 เด็กหญิง อารยีา ปยสุรประทปี  

26 30 เด็กหญิง พิมพมาดา บุญศร ี  

27 31 เด็กหญิง สมฤทัย ขาวมะล ิ  

28 34 เด็กชาย ชิษณุพงศ อ่ินคํา  

29 36 เด็กหญิง ขวัญจริา สุรนิทรปา  

30 41 เด็กหญิง ภูรดิา แกวโมราเรอืงฤทธิ ์  

31 42 เด็กชาย กฤตกร กุยแกว  

32 43 เด็กหญิง คีตภัทร สุต ิ  

33 44 เด็กชาย จักรวาล พิชวงค  

34 47 เด็กหญิง ชนัญชิดา อุตมะ  

35 48 เด็กหญิง ลดาภัทรทรา จันบัวลา  

36 50 เด็กหญิง พิชญดา แชมภู  

37 51 เด็กชาย ปตชินน ภัทรปรชีาวงศ  

38 53 เด็กชาย ภีมภาคิน คําวงค  

39 56 เด็กหญิง หวังซือถงิ แสนเปง  

40 57 เด็กชาย ชัยกร แซหลี ่  

41 58 เด็กชาย ธนวนิท สถาน  

42 59 เด็กหญิง แกวเกลา นามทพิย  

43 60 เด็กหญิง ณธนิดิา อนุรักษชัยวทิย  

44 61 เด็กหญิง ชัชชญา เที่ยงจันตา  

45 62 เด็กหญิง กวนิธิดา ประกอบสุข  

46 65 เด็กหญิง ลัลลลณิย ยอดญาตไิทย  

47 67 เด็กหญิง รวนิันท ปนรส  

48 68 เด็กชาย อธปิ กันทะธง  

 

 



 

 

ประกาศ  ณ   วันที่   26  ธันวาคม   พ.ศ.  2561 

 

ลงช่ือ 

       ( นางคลายจันทร  จริัชยากร ) 

                           ผูอํานวยการ 

 โรงเรยีนชองฟาซินเซิงวาณชิบํารุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนชองฟาซนิเซงิวาณิชบํารุง 

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสทิธิเ์ขาศกึษาตอระดับช้ันอนุบาล  1   ประจําปการศกึษา  2562 

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

 ตามที่ทางโรงเรียนชองฟาซินเซิงวาณิชบํารุงไดดําเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนเพื่อเขาศึกษาตอระดับ 

ช้ันอนุบาล 1  ปการศึกษา  2562  ไปแลวนั้น ใหนักเรียนที่มีรายชื่อดังนี้  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

ศึกษาตอในระดับช้ันอนุบาล  1  ปการศึกษา  2562 

 

อนุบาล  1 

 

ท่ี เลขประจําตัว

ประเมินพัฒนาการ 

ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 1 เด็กชาย รชต ฟาริด ชัยยาโน  

2 3 เด็กชาย ศักยอดุลย อดุลยสุข  

3 8 เด็กหญิง พชิรา กติ ิ  

4 9 เด็กหญิง นลนินภิา ราเสรมิวัน  

5 10 เด็กหญิง ปณติา ศรสีุทธิเศวต  

6 12 เด็กชาย วัชรนิทร กันธาส ี  

7 13 เด็กชาย นัทฐกฤต เตชะกฤตธรีนันท  

8 15 เด็กหญิง สุชานันท กนกวบิูลยศร ี  

9 16 เด็กชาย อดเิทพ มณธีรรมวงษ  

10 17 เด็กหญิง ณัฐชยา จุมปา  

11 18 เด็กหญิง ชญานทพิย ถาเปนบุญ  

12 19 เด็กหญิง ภัควลัญชญ ธนสทิธิ์สุนทร  

13 23 เด็กหญิง อิงษญามัตฐ อุทัยเลศิ  

14 24 เด็กหญิง มัชฌมิา เลศิมัลลกิาพร  

15 28 เด็กชาย กฤตนน กฤตธรีะโรจน  

16 29 เด็กชาย สชิฌณวุฒิ ชํานาญเดชสกุล  

17 31 เด็กหญิง วชิญาดา ชัยสุภาพ  

 



 

ท่ี เลขประจําตัว

ประเมินพัฒนาการ 

ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

18 33 เด็กหญิง จนิญชนภิา พลอยสงศร ี  

19 34 เด็กชาย พสษิฐ ยะปา  

20 38 เด็กชาย ศลีพัต ปญญาแดง  

21 39 เด็กหญิง ณัฏฐธดิา สริโิชครตามณ ี  

22 40 เด็กหญิง นันทนภัส แซลิ้ม  

23 42 เด็กหญิง ฎรนิรัตน สนิชัยอนันท  

24 43 เด็กหญิง ศุภิสรา พุมโพธิ์  

25 46 เด็กชาย ศรัณยภัทร ลอืเกรียงไกร  

26 50 เด็กชาย พิสษิฐ ทนันตไชย  

27 51 เด็กหญิง เอวารนิทร อภิชญาโภคากุล  

28 52 เด็กหญิง เหวนิถิง โตห  

29 55 เด็กหญิง ฤชู ศรสีอาด  

30 59 เด็กหญิง ชญานศิ อนันตะ  

31 60 เด็กหญิง นชิาภา พวกอินแสง  

32 61 เด็กชาย ชนกันต บระกจิ  

33 63 เด็กหญิง สกุลสริญี สริมิหาสกุล  

34 64 เด็กหญิง สกุณสริยิ สริมิหาสกุล  

35 68 เด็กชาย ปุญญพัฒน วงคขัน  

36 69 เด็กหญิง นภัสภรณ พวงมาลา  

37 72 เด็กหญิง ศุภพิชญ ดอกจันทรา  

38 73 เด็กหญิง อภิลณาภรณ ชนะศุภพาณชิย  

39 74 เด็กชาย จติระพี เพชรมณทีวสีิน  

40 80 เด็กชาย อจลวชิญ สุจติต  

41 84 เด็กชาย ธนภัทร สุระสะ  

42 85 เด็กชาย ชนสษิฎ ปนทอง  

43 90 เด็กหญิง ลปิดา สอ้ิงแกว  

44 91 เด็กชาย ชลากร ไชยอาราม  

45 98 เด็กหญิง นรสิรา เขียวแกว  

46 101 เด็กชาย วรีภัทร ทองกูล  

47 105 เด็กหญิง พิชญาภัค ยอดยา  

48 106 เด็กชาย พิชญะ ศริ ิ  

49 108 เด็กหญิง ฑัญฌารัตน อาศัยบุญ  

 



 

ท่ี เลขประจําตัว

ประเมินพัฒนาการ 

ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

50 109 เด็กชาย คณวัฒน สุจา  

51 110 เด็กชาย กฤษณรัตน เมธาธนานนท  

52 111 เด็กชาย จักริน บุญศวิะรักษษา  

53 112 เด็กชาย พงศภัค แกวตา  

54 113 เด็กชาย กัญจน ยาวลิาศ  

55 114 เด็กชาย กาญจน ยาวลิาศ  

56 115 เด็กชาย ปตชินม ภัทรปรชีาวงศ  

57 117 เด็กชาย ฉัตรธรณวัชร เสนาจติร  

58 120 เด็กหญิง ณฐวร แมตสบิสอง  

59 121 เด็กชาย ภาคิน จนิดาพล  

60 124 เด็กชาย ฮโิระฟุมิ ฮายาชิ  

61 125 เด็กชาย กตัญู ปญยองทราย  

62 129 เด็กชาย สทิธชัิย ลิ้มตระกูล  

63 131 เด็กหญิง ฐติชิญาณ เจรญิภิมาลย  

64 132 เด็กหญิง ณภัทรวรัญญ นามภูมิมี  

65 138 เด็กชาย วชิรญาณ จันทรวัฒนากุล  

66 140 เด็กชาย ปณพัฒน พิเชียรสุนทร  

67 141 เด็กหญิง นันณภัชสรณ กรสุวรรณ  

68 142 เด็กหญิง ปณณภรณ สุภาศร ี  

69 144 เด็กชาย พีรัชชัย ศรยีาบ  

70 152 เด็กหญิง ชีวาพร ไชยกอ  

71 154 เด็กชาย ธนบด ี สัมพันธ  

72 156 เด็กหญิง ธนัชชา ฝนปาหมุน  

73 159 เด็กหญิง กัญชรญิา แซจื้อ  

74 160 เด็กชาย จรีวชิญ แสงเพชรวัฒนกุล  

75 164 เด็กชาย อภิภัทร เหล็กสมบูรณ  

76 168 เด็กชาย ธนะพจน พุฒินันทนวรกุล  

77 169 เด็กชาย วรีภัทร ธรรมยศ  

78 172 เด็กหญิง ปราณตระพี สทิธไิชย  

79 174 เด็กชาย ภาสกรณ สมเสยีว  

 

 

 



ประกาศ  ณ   วันที่   26  ธันวาคม   พ.ศ.  2561 

 

ลงช่ือ 

       ( นางคลายจันทร  จริัชยากร ) 

                           ผูอํานวยการ 

    โรงเรยีนชองฟาซินเซิงวาณชิบํารุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนชองฟาซนิเซงิวาณิชบํารุง 

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสทิธิเ์ขาศกึษาตอระดับช้ันอนุบาล  2   ประจําปการศกึษา  2562 

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

 ตามที่ทางโรงเรียนชองฟาซินเซิงวาณิชบํารุงไดดําเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนเพื่อเขาศึกษาตอระดับ 

ช้ันอนุบาล 2  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

ศึกษาตอในระดับช้ันอนุบาล  2  ปการศึกษา  2562 

 

อนุบาล  2 

 

ท่ี เลขประจําตัว

ประเมินพัฒนาการ 

ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 4 เด็กชาย ยศชนนิทร สมุทรความ  

2 5 เด็กชาย ภัทรพล คําเจรญิ  

3 6 เด็กชาย เศรษฐพงศ ปูรกิา  

4 22 เด็กหญิง ณัฐวรา เสาวธรีะ  

5 25 เด็กหญิง ฐติวิรดา ลอืชัย  

6 86 เด็กชาย เสฏฐพงษ แซหล ี  

7 118 เด็กชาย ธนวนิท แซเจอว  

8 153 เด็กชาย ณัฎฐชัย จันดาเบา  

9 162 เด็กหญิง ธัญทพิย มานมุงศลิป  

10 163 เด็กหญิง ธารกิา มานมุงศลิป  

11 177 เด็กชาย พีระพัชร ภูม่ัง  

 

ประกาศ  ณ   วันที่   26  ธันวาคม   พ.ศ.  2561 

 

ลงช่ือ 

       ( นางคลายจันทร  จริัชยากร ) 

                           ผูอํานวยการ 

 โรงเรยีนชองฟาซินเซิงวาณชิบํารุง 

 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนชองฟาซนิเซงิวาณิชบํารุง 

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสทิธิเ์ขาศกึษาตอระดับช้ันอนุบาล  3   ประจําปการศกึษา  2562 

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

 ตามที่ทางโรงเรียนชองฟาซินเซิงวาณิชบํารุงไดดําเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนเพื่อเขาศึกษาตอระดับ 

ช้ันอนุบาล 3  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

ศึกษาตอในระดับช้ันอนุบาล  3  ปการศึกษา  2562 

 

อนุบาล  3 

 

ท่ี เลขประจําตัว

ประเมินพัฒนาการ 

ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 14 เด็กหญิง สรินิทรา วงคไชย  

2 20 เด็กหญิง ศรินิทพิย แสงปญญา  

3 21 เด็กหญิง ภัทราวด ี อินทรวร  

4 26 เด็กหญิง พัทธราภรณ ใจตขิะ  

5 30 เด็กชาย มานา เทพกอม  

6 32 เด็กชาย ณัทเดช ปาลพสษิฐ  

7 36 เด็กหญิง พรพิมล วังคีร ี  

8 44 เด็กหญิง พรรณาภรณ อวมคํา  

9 48 เด็กหญิง รวสิรา แซโก  

10 49 เด็กหญิง ปุญณศิา กระจายศร ี  

11 58 เด็กชาย ณัฐดนัย ลู  

12 62 เด็กชาย กฤดชิากร สริมิหาสกุล  

13 65 เด็กชาย ธราเทพ ออนหวาน  

14 75 เด็กชาย นนทพัทธ พฤกษทยานนท  

15 76 เด็กหญิง จริัชยา จงสุขวรากุล  

16 77 เด็กหญิง ฉัตรชนก อุปนันท  

17 78 เด็กหญิง ฉันชนก อุปนันท  

18 79 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ไชยโย  

 



 

ท่ี เลขประจําตัว

ประเมินพัฒนาการ 

ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

19 81 เด็กหญิง แพรพันวา อารศีรสีม  

20 83 เด็กชาย อิทธพัิทธ แซเลา  

21 89 เด็กชาย พิชุตม นอยเรอืง  

22 92 เด็กชาย ปุณยวัจน ปญญา  

23 96 เด็กหญิง พิมพลภัส ปญญา  

24 97 เด็กหญิง ปานชีวา ลุมลกึ  

25 99 เด็กหญิง อนงคพรรณ งามพรอม  

26 122 เด็กหญิง ปานตะวัน ปาลี  

27 135 เด็กหญิง ฐานดิา วริะราช  

28 137 เด็กชาย พงศพันธุ ศรนีุกูล  

29 150 เด็กชาย ฌางชานน หาญตระกูล  

30 151 เด็กหญิง ธันยกานต มากา  

31 157 เด็กหญิง ปรณีาภา ตยิะชนานนท  

32 158 เด็กชาย นทนท ี โกมลรัตน  

33 161 เด็กชาย ธนากร มานมุงศลิป  

34 170 เด็กชาย จริาย ุ ธรรมยศ  

35 171 เด็กชาย ธนภัทร ปาลี  

36 175 เด็กชาย จริาภิวัฒน ไชยพันธ  

 

 

 

ประกาศ  ณ   วันที่   26  ธันวาคม   พ.ศ.  2561 

 

ลงช่ือ      

       ( นางคลายจันทร  จริัชยากร ) 

      ผูอํานวยการโรงเรยีนชองฟาซินเซิงวาณชิบํารุง 

 


