
 

 

 

ประกาศโรงเรียนชองฟาซนิเซงิวาณิชบํารุง 

รายช่ือนักเรียนท่ีมสีทิธิ์เขาศกึษาตอระดับช้ันมัธยมศกึษาปท่ี  4   ประจําปการศกึษา  2562     

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

 ตามที่ทางโรงเรียนชองฟาซินเซิงวาณิชบํารุงไดดําเนินการสัมภาษณนักเรียนเพื่อเขาศึกษาตอระดับช้ัน 

มัธยมศึกษาปที่  4  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  มาตามวันเวลาที่กําหนดใหถาไมปฏบิัติตามประกาศนี้จะถือวาไดสละสิทธิ์  

ในการเขาศึกษาตอในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ปการศึกษา  2562 

 

ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี  4แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 

 

ท่ี เลขประจําตัว ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 

1 1 เด็กชาย ศรัทธาภพ ภัทรนริันดรกูล  

2 2 เด็กชาย เจตนกนก บัวทอง  

3 6 เด็กหญิง ปณฑติา แกวกันทา  

4 7 เด็กชาย ปรมะ วไิลวรรณ  

5 8 เด็กชาย ปนพงศ กุลยิ่งรุงเรอืง  

6 11 เด็กชาย ศรัทธา รุจริวมิล  

7 16 เด็กหญิง เพชรญาดา ดวงธติวิงษ  

8 17 เด็กชาย สรวชิญ คําแปง  

9 25 เด็กชาย จริภัทร ขอบป  

10 31 เด็กชาย เทวนิทร เวคีวทิยา  

11 38 เด็กชาย ศุภศลิ โตกําแพง  

12 40 เด็กชาย วนากุล แกวดวง  

13 41 เด็กชาย ปวรศิ อินแมมอก  

14 44 เด็กชาย พีรวัส ทพิยประจักร  

15 52 เด็กหญิง สุตรีรัตน สังขเงิน  

16 56 เด็กหญิง นธิพิร ศรฝีน  

17 58 เด็กชาย อัฏฐวุฒิ ศรสีมุทร  

18 61 เด็กชาย ภูมิใจ จูฑะพุทธ ิ  

19 63 เด็กชาย ศุภณัฐ พรมมา  



 

ท่ี เลขประจําตัว ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 

20 68 เด็กชาย ศรนารายณ รัตนสมบัต ิ  

21 74 เด็กหญิง พัชรธดิา พิบูลย  

22 80 เด็กชาย อรรถกร คันธวงศ  

23 81 เด็กชาย ตฤณ จันธมิา  

24 82 เด็กชาย ณัฐพัทธ ชินสนธิกุล  

25 83 เด็กชาย ภูฤทธิ ์ ฉันทมังคลาการ  

26 85 เด็กชาย วรเมธ ธดิ ี  

27 88 เด็กชาย เดนบรพัิฒฐ เที่ยงแท  

28 91 เด็กหญิง ภูมรนิทร อุดมจรัสเดช  

29 94 เด็กชาย พงศกร ยาสกุล  

30 96 เด็กชาย คณุตม แซกง  

31 115 เด็กหญิง รัญชิตา ไชยมณ ี  

32 โควตา เด็กชาย กรนิทร วงษประเสรฐิ  

33 โควตา เด็กชาย อังกฤษ ทองขันธ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี  4  แผนการเรียนศิลป – ภาษาจีน 

 

ท่ี เลขประจําตัว ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 

1 4 เด็กชาย พงศอมร วงศด ี  

2 5 เด็กชาย ธนกร เพ็งมาวัน  

3 9 เด็กชาย ภูเศรษฐ ี แกวเกษ  

4 10 เด็กชาย พีรพัฒน ภิรมย  

5 12 เด็กชาย สถาพร กันธมิา  

6 14 เด็กชาย กติตภูิมิ ทวช่ืีน  

7 15 เด็กชาย ฐติฐิาภณ เพ่ิมพระธรรมกุล  

8 18 เด็กชาย เศรษฐดา ศรสีงคราม  

9 19 เด็กหญิง อรจริา ครองสุข  

10 20 เด็กหญิง พิชชาภา สมบูรณชัย  

11 21 เด็กชาย รุจกิร คํามูลบุญ  

12 22 เด็กหญิง พิมสุภางค เปงเครอื  

13 23 เด็กหญิง อารรีัตน วงคจันทร  

14 24 เด็กชาย ศุภกฤต สุรวิงค  

15 26 เด็กหญิง รมฉัตร เลยีวหริัญ  

16 27 เด็กหญิง ดอกคูณ เฮยีงหลา  

17 28 เด็กชาย กนกพล บุนนาค  

18 29 เด็กหญิง ณัฏฐกิา แกวใจ  

19 30 เด็กชาย อานุภาพ พัฒนพิชัย  

20 33 เด็กชาย ภคพล สมปาน  

21 34 เด็กหญิง ธนพร เมืองมูล  

22 35 เด็กหญิง ฐติริัตน รัตนไชย  

23 37 เด็กชาย พัฒนรัชช สวางพัฒนกุล  

24 39 เด็กชาย ธรีะวัฒน แมนยํา  

25 42 เด็กชาย พีรภัทร ขัตกิุล  

26 45 เด็กหญิง จดิาภา เชาวนสริวิรีกุล  

27 46 เด็กชาย รุจนโรจน อาวาส  

28 48 เด็กชาย นัธทวัฒน ชุตธิรรมวัฒน  

29 53 เด็กหญิง กรรธกิาร คําภูษา  

30 54 เด็กชาย วภิพ หวง  

31 55 เด็กชาย จริวุฒิ รัตนกรสกุล  

32 57 เด็กหญิง รังศนิ ี สุภาศร ี  



 

ท่ี เลขประจําตัว ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 

33 69 เด็กชาย ณัฐ ศลิปานนท  

34 70 เด็กหญิง ณัฐชนก ดาวประกาย  

35 72 เด็กหญิง ภาสนิี คําปน  

36 75 เด็กหญิง กานตณศิา ตันฑเรอืงศร ี  

37 84 เด็กหญิง กัญญารัตน ระตา  

38 89 เด็กชาย ชินดนัย ภัคโสทรวงศ  

39 93 เด็กชาย พีรดนย อมรศักดิ ์  

40 100 เด็กชาย จณิณะ ณ ลําพูน  

41 106 นาย ปยวัจน พรมตนวงษ  

42 107 เด็กชาย กองภวัฐพงษ ตั๊งเจรญิสกุล  

43 108 เด็กหญิง เบญญา เรอืงรัตนภัณฑ  

44 110 เด็กชาย ทักษณิ มีซอง  

45 111 นางสาว สุวมิล สนิลี ่  

46 112 นางสาว กัญญาภัค ตรยีะวรางพันธ  

47 122 เด็กชาย ชยุตพงค เลศิธรรมพิรยิะ  

48 123 นางสาว วลิาสนิ ี พงศไพรสณฑ  

 

ตดิสํารองมัธยมศกึษาปท่ี  4   แผนการเรียนศลิป – ภาษาจีน  (รอตดิตอกลับหลังวันที่ 14 มกราคม 2562 เปนตนไป) 

ท่ี เลขประจําตัว ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 

1 67 นางสาว เพ็ญพิชชา กติตชัิยณรงค  

2 92 เด็กชาย ธัญพิสษิฐ แซตัง้  

3 102 เด็กชาย กานต มวงผล  

 

 

ประกาศ  ณ   วันที่   3  มกราคม   พ.ศ.  2562 

 

ลงช่ือ  

       ( นางคลายจันทร  จริัชยากร ) 

      ผูอํานวยการโรงเรยีนชองฟาซินเซิงวาณชิบํารุง 


