
 

 

 

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 

รายชื่อนักเรียนที่มสีิทธิเ์ข้าศึกษาต่อระดับชั้นเตรยีมอนุบาล   ประจำปีการศึกษา  2563    

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

 ตามที่ทางโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงได้ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา  2563  ไปแล้วนั้น ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังนี้   ติดต่อชำระค่าธรรมเนียม             

(ณ ห้องการเงิน)  พร้อมรายงานตัว (ณ ห้องทะเบียน) ตึกอำนวยการ  ชั้น 2  (ฝั่งระดับประถม – มัธยม)  

ภายในวันที่ 6 - 7 มกราคม พ.ศ. 2563 ช่วงเช้า เวลา 08.30–11.00น. และช่วงบ่าย เวลา 12.30–15.30 น. 

จึงขอให้นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศนี้  มาตามวันเวลาที่กำหนดให้    

(ถ้าไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้จะถือว่าได้สละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นเตรียมอนุบาล) 

 
ชั้นเตรียมอนุบาล 

 
ที่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 0001 เด็กชาย กรกวี มุลเอก  
2 0002 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ ทับดวง  
3 0003 เด็กหญิง เฟอร์นี ่ โก  
4 0004 เด็กชาย อัครพงศ์ อินทนนท์  
5 0005 เด็กชาย ณัฐปภัทร์ ทองมงคลกุล  
6 0006 เด็กชาย ธีรวัฒน์ พฤฒิชัยวิบูลย์  
7 0007 เด็กหญิง กนกวรรณ วงศ์จันทร์  
8 0008 เด็กหญิง พัทรศยา นิธิธรรมธรณ์  
9 0009 เด็กหญิง บัณฑติา ปันใหว  
10 0010 เด็กหญิง นันท์นิชา สุรการ  
11 0011 เด็กชาย วุฒิภัทร มหาวัง  
12 0012 เด็กชาย จักรภพ สายบัว  
13 0014 เด็กหญิง วาเลนไทน์ บุญเฉลียว  
14 0015 เด็กชาย นภทัร เปี่ยมสุข  
15 0016 เด็กหญิง ปรียาพร ประเพ็ญธง  
16 0018 เด็กชาย ปิตกิร วงค์วุฒิ  
17 0019 เด็กหญิง จริัชญา สมเทศ  
18 0020 เด็กหญิง กันยากาญจน์ ดวงจันทร์ตุ้ย  
19 0021 เด็กชาย คณพศ แซ่ต้วน  



 
 

ที่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
20 0022 เด็กหญิง พิมพน์ภัสสรา ใจเจริญภัทร  
21 0023 เด็กหญิง ปิยะพัชร จักรแก้ว  
22 0025 เด็กชาย ภูมพิัฒน์ ปริชานิ  
23 0026 เด็กชาย ไอศวรรย์ รัตพนัส  
24 0027 เด็กหญิง สิรพิัฒน์ศร มณีวรรณ์  
25 0029 เด็กหญิง สุภัสสร จริะวงษ์  
26 0030 เด็กหญิง ณัฐพัชร์ ชินารักษ์  
27 0031 เด็กชาย ปิตพิงษ์ จะสอ  
28 0032 เด็กหญิง จริัชญา รินสินจ้อย  
29 0033 เด็กหญิง ศริภัสสร จำปาทอง  
30 0034 เด็กชาย เตชติ สุตา  
31 0036 เด็กหญิง พิมพ์นารา พิชญ์พิจารณ์  
32 0037 เด็กหญิง ธมนภรณ์ ยะอารี  
33 0038 เด็กชาย วิช่ัน ภูวดลวัชรกุล  
34 0039 เด็กชาย กิตติพฒัน์ พิรักษ์  
35 0043 เด็กชาย ภาคภูมิ ปาละมี  
36 0045 เด็กหญิง ชนัญชติา อุตสุภา  
37 0046 เด็กหญิง ณภชนก ไชยคุณา  
38 0048 เด็กหญิง ชนัญชดิา ใหม่อ่อง  
39 0049 เด็กหญิง ธิญาดา จริะวรันธร  
40 0050 เด็กหญิง ชมชนก ตาสัก  
41 0051 เด็กชาย ธนกร วินติวรรณ  
42 0052 เด็กชาย กวินภัทร สุวัฒนภัทรสกุล  
43 0053 เด็กหญิง สุมิตรตรา สุจรติ  
44 0054 เด็กหญิง รินรดา นะรากุล  
45 0055 เด็กหญิง แก้วเกล้า เงินทองดี  
46 0058 เด็กชาย พีรวิชญ์ เลอไพบูลย์เลิศ  
47 0059 เด็กหญิง ณัฎฐารยา ฟองงาม  
48 0060 เด็กชาย กฤติเดช ชูวัฒนเกียรติ  
49 0061 เด็กชาย ณภัทร อินต๊ะวิกูล  
50 0062 เด็กหญิง ปราณิสา ชัยลอม  

 
 



 
 

ที่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
51 0063 เด็กชาย จริเมธ จันแก้ว  
52 0064 เด็กหญิง นิจจภัทร์ เชดิชูตระกูลทอง  
53 0065 เด็กชาย รชฎ ตะพาบน้ำ  
54 0066 เด็กชาย กานต์นธิิ ไกลถิน่  
55 0067 เด็กชาย สารัช สาตราภัย  
56 0068 เด็กหญิง มาธิกา เตชะนาทรานนท์  
57 0069 เด็กหญิง อัสมาภรณ์ ไตรศรีศิลป์  
58 0071 เด็กชาย ภฑิล นารินทร์ทอง  
59 0074 เด็กชาย ธีทัต ดำรงเลิศจนิดา  
60 0075 เด็กหญิง ภูรติา ณฐิธนารัฐ  
61 0078 เด็กชาย ชยพล ปัญญา  
62 0081 เด็กชาย วิรากร นรชาติสุนทร  
63 0083 เด็กหญิง ภัสร์ศศญิ์ สันโรงพิน  

 
 

 

ประกาศ  ณ   วันที่   25  ธันวาคม   พ.ศ.  2562 

 

ลงช่ือ 

       ( นางคล้ายจันทร์  จิรัชยากร ) 

                           ผูอ้ำนวยการ 

                                                                     โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 

รายชื่อนักเรียนที่มสีิทธิเ์ข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาล  1   ประจำปีการศึกษา  2563     

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

 ตามที่ทางโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงได้ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ระดับชั้นอนุบาล 1  ปีการศึกษา  2563  ไปแล้วนั้น ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังนี้   ติดต่อชำระค่าธรรมเนียม             

(ณ ห้องการเงิน)  พร้อมรายงานตัว (ณ ห้องทะเบียน) ตึกอำนวยการ  ชั้น 2 (ฝั่งระดับประถม – มัธยม)  

ภายในวันที่ 6 - 7 มกราคม พ.ศ. 2563 ช่วงเช้า เวลา 08.30–11.00น. และช่วงบ่าย เวลา 12.30–15.30 น. 

จึงขอให้นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศนี้  มาตามวันเวลาที่กำหนดให้    

(ถ้าไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้จะถือว่าได้สละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาล 1) 

 

ชั้นอนุบาล  1 
 

ที่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 0001 เด็กหญิง ซือฉี หวง  

2 0008 เด็กหญิง พิชา ฐานะทิพยา  
3 0009 เด็กหญิง รมนิทร์ตรา สันติอโนทัย  
4 0010 เด็กชาย ณัฐภัทร บุญธรรม  
5 0018 เด็กชาย วุฒิภัทร โลมาสม  
6 0019 เด็กหญิง นภษร บุญชุม  
7 0020 เด็กหญิง ศุภพิชชา จตินารินทร์  
8 0021 เด็กหญิง กุลณิชา ปักษีสุวรรณ  
9 0023 เด็กหญิง ปภาฎา มาตระกูล  
10 0025 เด็กหญิง สุพิชญา จันทรายศ  
11 0031 เด็กหญิง วีรนิท์รดา ศริิวโิรจน์  

12 0032 เด็กชาย พงศ์ศรัณย์ นันต๊ะเสน  
13 0033 เด็กหญิง กัญยาณี กล่ำอยู่  
14 0036 เด็กชาย กิตชพัชน์ ตะยะพงค์  
15 0042 เด็กหญิง เนตรนรา เนตรใส  
16 0046 เด็กชาย กันต์ณภัทร คำกาน  
17 0048 เด็กชาย นิพฐิพัทธ์ หลวงสุทิพย์  
18 0049 เด็กชาย อภวิัฒ สัจมนตรี  



 
ที่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
19 0054 เด็กหญิง กัญญาภัทร แดนเจรญิ  
20 0055 เด็กหญิง ธนกาญจน์ วรรณสมพร  
21 0057 เด็กชาย อภวิิชญ์ น้ำใจตรง  
22 0059 เด็กชาย พิทวัส แซ่หยาง  
23 0060 เด็กชาย พาวนิ บัวลอย  
24 0061 เด็กหญิง ดาริน บริสุทธิ ์  
25 0065 เด็กชาย ฐปนรรย์ จันทรมณี  
26 0067 เด็กหญิง ณหทัย กันสุทธิ  
27 0070 เด็กชาย พีรดนย์ แซ่หยาง  

28 0072 เด็กหญิง ณัพฐธิกา ภู่เหล็ก  
29 0074 เด็กชาย ชนกพล เรือนพรหม  
30 0076 เด็กชาย นัธทวัฒน์ มะโน  
31 0081 เด็กหญิง กัญจณัฐฐ์ หมอกมุงเมอืง  
32 0089 เด็กชาย สมาร์ท สิงหวิสัยธร  
33 0094 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ เจริญเดช  
34 0095 เด็กหญิง นันทัชพร วงศ์กุลรัตนศิริ  
35 0096 เด็กหญิง พาขวัญ สรสิริ  
36 0113 เด็กหญิง ชัญญาภัค อินปั๋นแก้ว  
37 0117 เด็กหญิง พริรสิา ถาเตียม  

38 0123 เด็กหญิง ชญาภา ห่านหิรัญ  
39 0129 เด็กหญิง พัชรนิทร์ ลิ่วอุดม  
40 0137 เด็กหญิง ญาดา สาสัตย์  
41 0140 เด็กชาย ทีนัฐกรณ์ วิโรจน์ศศิธร  
42 0141 เด็กชาย จริัฏฐ์ ปิงโกดก  
43 0142 เด็กชาย กันทรากร เมืองแก้ว  
44 0145 เด็กชาย สิรวชิญ์ ศรพีิมพ์ใจ  
45 0147 เด็กชาย ภูวดล บุตรโคตร  
46 0153 เด็กหญิง อรุณฉาย สมบูรณ์ไชย  
47 0158 เด็กหญิง พชรวรรณ สายไทย  

48 0162 เด็กหญิง ณปภัช ปาลี  
49 0163 เด็กหญิง ฤทัยภัทร สามชูศรี  
50 0166 เด็กหญิง นวิยา ไกรจันทร์  

 
 



 
ที่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
51 0168 เด็กหญิง สุภาวดี มากมีชัย  
52 0172 เด็กหญิง พิรวรนิท์ พิสกุล  
53 0175 เด็กหญิง พิชญาภา เมธัสรัตสกุล  
54 0177 เด็กชาย นันทพัทธ์ แดงมาลี  
55 0178 เด็กชาย ณภัทร ศรหีะวงษ์  
56 0183 เด็กหญิง อรจริา แสนมี่  
57 0186 เด็กชาย ธัชทฤต สินประวัติ  
58 0192 เด็กหญิง นันท์ลภัส ยศสันเทียะ  
59 0193 เด็กหญิง อัฏษราภัส ฟองดวง  

60 0194 เด็กชาย พิชญ์พิศุทธ์ เดชะ  
61 0195 เด็กหญิง ณิชาภทัร ธนาภรณ์  
62 0198 เด็กชาย นาราภัทร นาน้อย  
63 0200 เด็กชาย ญาณวุฒิ สุยะใหญ่  
64 0202 เด็กชาย กิตติกวิน ทาเปิน้  
65 0203 เด็กชาย กฤตานนท์ ใจแก้วทิ  
66 0204 เด็กหญิง นัทธมน หล่อวงศ์  
67 0216 เด็กหญิง ลลัลล ์ ดำรงเลิศจนิดา  

 
 

 

ประกาศ  ณ   วันที่   25  ธันวาคม   พ.ศ.  2562 

 

ลงช่ือ 

       ( นางคล้ายจันทร์  จิรัชยากร ) 

                           ผูอ้ำนวยการ 

                                                                      โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 

รายชื่อนักเรียนที่มสีิทธิเ์ข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาล  2   ประจำปีการศึกษา  2563    

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

 ตามที่ทางโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงได้ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ระดับช้ันอนุบาล 2  ปีการศึกษา  2563  ไปแล้วนั้น ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังนี้  ติดต่อชำระค่าธรรมเนียม      

(ณ ห้องการเงิน)  พร้อมรายงานตัว (ณ ห้องทะเบียน) ตึกอำนวยการ  ชั้น 2 (ฝั่งระดับประถม – มัธยม)  

ภายในวันที่ 6 - 7 มกราคม พ.ศ. 2563 ช่วงเช้า เวลา 08.30–11.00น.และช่วงบ่าย เวลา 12.30–15.30 น. 

จึงขอให้นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศนี้  มาตามวันเวลาที่กำหนดให้   

(ถ้าไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้จะถือว่าได้สละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาล 2) 

 

ชั้นอนุบาล 2 
 

ที่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 0013 เด็กชาย กันต์ธีร ์ นำ้ดอกไม้  
2 0029 เด็กชาย ปุริม ต๊ะสู้  
3 0037 เด็กชาย ณฐพงศ์ ปินทา  
4 0043 เด็กชาย ธนัชดล กานต์ศริิสมบัติ  
5 0053 เด็กชาย ปรัชญา ดิษฐ์เหมอืน  
6 0064 เด็กชาย ณฐกฤต เตชะ  
7 0087 เด็กหญิง นัฐศิกานต์ ภัทรตนัย  
8 0093 เด็กหญิง ณัฐธภรณ์ ปาลี  
9 0097 เด็กหญิง ปรีชญา อินทร์ประเสริฐ  
10 0131 เด็กหญิง วรัชยา มูลสถาน  
11 0135 เด็กหญิง รวินทร์วรกานต์ ปัญโญใหญ่  
12 0146 เด็กชาย วรกร ศรยีาบ  
13 0148 เด็กหญิง นววรรณ หล้ายา  
14 0150 เด็กหญิง วรพิชชา นาคะป่า  
15 0157 เด็กหญิง อรอินทุ์ ณัทอุทัยรุ่งเรือง  
16 0159 เด็กชาย วชรกฤษ ศรสีุข  
17 0161 เด็กหญิง ชญานิศ จายเรอืน  
18 0191 เด็กชาย ภาณุภัทร แก้วฟอง  

 



 

 

ที่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
19 0196 เด็กชาย ธันยพัฒน์ สิรนิันทชล  
20 0197 เด็กหญิง ปรียาธิดา ทาโน  

 

 
 
ประกาศ  ณ   วันที่   25  ธันวาคม   พ.ศ.  2562 

 

ลงช่ือ 

       ( นางคล้ายจันทร์  จิรัชยากร ) 

                           ผูอ้ำนวยการ 

                                                                     โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 

รายชื่อนักเรียนที่มสีิทธิ์ประเมินพัฒนาการ  พร้อมสัมภาษณ์  และสถานที่ประเมินพัฒนาการ 

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาล  3   ประจำปีการศึกษา  2563     

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

 ตามที่ทางโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงได้ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ระดับช้ันอนุบาล 3  ปีการศึกษา  2562  ไปแล้วนั้น ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังนี้  ติดต่อชำระค่าธรรมเนียม          

(ณ ห้องการเงิน)  พร้อมรายงานตัว (ณ ห้องทะเบียน) ตึกอำนวยการ  ชั้น 2 (ฝั่งระดับประถม – มัธยม)  

ภายในวันที่ 6 - 7 มกราคม พ.ศ. 2563 ช่วงเช้า เวลา 08.30–11.00น.และช่วงบ่าย เวลา 12.30–15.30 น.   

จึงขอให้นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศนี้  มาตามวันเวลาที่กำหนดให้   

(ถ้าไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้จะถือว่าได้สละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาล 3) 

 

ชั้นอนุบาล 3 
 

ที่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 0004 เด็กหญิง ปุณญิศา แซ่หลิน  
2 0005 เด็กหญิง ธัญญาภัคดิ์ สารเงิน  
3 0026 เด็กหญิง วรวลัญช์ มณีจักร์  
4 0030 เด็กชาย ออสติน จนมาลังค์  
5 0045 เด็กชาย ณฐกร ธรรมมา  
6 0047 เด็กชาย วชริวิชญ์ เกติ  
7 0062 เด็กหญิง กชพร กลีบเมฆ  
8 0063 เด็กชาย นราวิชญ์ คำสูง  
9 0066 เด็กหญิง พิชญศิณี อะติวัตธนากานต์  
10 0075 เด็กหญิง พรรณปภรณ์ อินสันทราย  
11 0082 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ สมรูป  
12 0084 เด็กหญิง ธนาภา จรีะเดชะกุล  
13 0086 เด็กชาย สิระ วชริธิติพล  
14 0098 เด็กหญิง พิชญา สมสา  
15 0102 เด็กหญิง ลลิดา เรืองยศ  
16 0103 เด็กหญิง วิรัญชนา หนิวงศ์  
17 0104 เด็กชาย ณัฐบดินทร์ โณกันที  
18 0109 เด็กหญิง จรรยพร ปิงเมืองเหล็ก  



 
ที่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
19 0116 เด็กหญิง นันท์นภัส มหาวงค์  
20 0143 เด็กหญิง อมลรดา ศรีสุข  
21 0152 เด็กหญิง พิมพ์วลัญช์ กัณทวงศ ์  
22 0154 เด็กหญิง มินตรา ศรสีวัสดิ์  
23 0155 เด็กชาย ธีรดนย์ อายุมั่น  
24 0171 เด็กชาย บรรพต กิติเรอืงแสง  
25 0184 เด็กหญิง ธัญรดา วรรณคำ  
26 0185 เด็กชาย พอเพียง เมืองมาหล้า  
27 0201 เด็กหญิง อรนลิน นิลบรรพต  

28 0207 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ กรุงมณี  
29 0218 เด็กหญิง ฉู่ฉี หวง  
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