
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 

รายชื่อนักเรียนที่มสีิทธิเ์ข้าศึกษาต่อ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ประจำปีการศึกษา  2563     

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

 ตามที่ทางโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงได้ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่   1   ปีการศึกษา  2563  ไปแล้วนั ้น ให้นักเรียนที ่ม ีรายชื ่อดังนี ้  ติดต่อชำระ

ค ่ าธรรมเน ียม(ณ ห ้องการเง ิน)   พร ้อมรายงานตัว  (ณ ห ้องทะเบ ียน)  ต ึกอำนวยการ  ช ั ้ น  2                      

(ฝั่งระดับประถม – มัธยม)  ภายในวันที่  8 – 9  มกราคม พ.ศ. 2563 ช่วงเช้า เวลา 08.30–11.00 น. และ

ช่วงบ่าย เวลา 12.30–15.30 น. จึงขอให้นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศนี้  มาตามวันเวลาที่กำหนดให้    

(ถ้าไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้จะถือว่าได้สละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1) 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ห้องเรียนต้นแบบภาษาจีน 
  

ที ่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 0012 เด็กหญิง ภัทรชาภรณ์ แซ่ลี้  

2 0023 เด็กหญิง ชัญญานุช อัศวเสรีรัตน์  

3 0039 เด็กหญิง ณิชาภา อินทะวงค์  

4 0047 เด็กชาย พงศ์กฤษฏิ ์ อมรพันธุ์บดีกุล  

5 0101 เด็กหญิง ณัฐชา หลิน  

6 0113 เด็กหญิง ภัทรสุชา เป็งเรอืน  

7 0127 เด็กชาย จรงิ เพิ่มพัฒนากุล  

8 0164 เด็กหญิง ปุริมปรัชญ์ ธีรฤชากร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ห้องเรียนปกติ   
  

ที ่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 0005 เด็กหญิง สุทธิกานต์ เสวตกุล  

2 0006 เด็กชาย ลัญฉกร ภัยพิลัย  

3 0009 เด็กชาย ณัฐพงษ์ พฤฒิชัยวิบูลย์  

4 0010 เด็กชาย ภัคกร แซ่ลี้  

5 0014 เด็กชาย ณัฐพัชร์ เบ็ญชา  

6 0016 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา คงคล่อง  

7 0029 เด็กชาย เมธาวิน พัยชะอุน  

8 0030 เด็กหญิง กุลนิษฐ์ จันต๊ะตึง  

9 0031 เด็กชาย พีรพัฒน์ กุณามี  

10 0032 เด็กหญิง ศรญิญา เรืองทอง  

11 0033 เด็กชาย ธันยพัฒน์ กันทะทา  

12 0034 เด็กหญิง กมลฉัตร มูลอิ่น  

13 0036 เด็กชาย ปภาวิชญ์ ตันจนิะ  

14 0038 เด็กหญิง ภัทรวดี วงค์แว่น  

15 0043 เด็กชาย วุฒิภัทร หมื่นศรี  

16 0045 เด็กหญิง ฐิติมา รักคุ้ม  

17 0049 เด็กหญิง ณภัทรลดา สุพรหมมา  

18 0054 เด็กหญิง กวินธิดา ปินตาเสน  

19 0055 เด็กชาย ปุณณภพ ศรไีม้  

20 0057 เด็กหญิง ณัฐพัชร์ เสรีจารุวัฒน์  

21 0059 เด็กหญิง วชริญาณ์ ชีวรัตนพงษ์  

22 0060 เด็กชาย สุทิวัส ลุงใจ  

23 0062 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ขุนแข็ง  

24 0063 เด็กชาย ปภังกร แซ่ชัน้  

25 0067 เด็กหญิง ฐิตาพร กันทวงค์  

26 0070 เด็กหญิง วิภาดา พรมวงศ์  

27 0071 เด็กหญิง มีนนภัส มิ่งโมฬี  

28 0073 เด็กชาย เจตน์สฤษฏิ ์ พรมทา  

29 0075 เด็กชาย กฤษติการ์ เนตรทิพย์  

30 0077 เด็กชาย ศุภณัฐ สุ่นหมื่นไวย  

31 0078 เด็กชาย พรรณศักดิ์ พิทักษ ์  

32 0079 เด็กหญิง มนัญญา วงค์คม  

 



 

ที ่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
33 0080 เด็กหญิง กุลริศา สัพโส  

34 0081 เด็กชาย ศรัณญ์ภัทร ประสพโชควัฒนา  

35 0082 เด็กหญิง ฐิติพรรณ ส่องแสง  

36 0084 เด็กชาย ธนวัฒน์ นนทธรรม  

37 0086 เด็กหญิง ณิชาภัทร สุพารัต  

38 0088 เด็กหญิง สุฏาพัชร แก้วภา  

39 0090 เด็กชาย พีรวัส บุญญประภา  

40 0099 เด็กชาย รัชชานนท์ วีรวิทย์ชัย  

41 0100 เด็กชาย อณพรรธน์ เอกวรรณ์  

42 0102 เด็กหญิง พัชรมัย ลิ่วอุดม  

43 0103 เด็กชาย ธัญญ์กรพัฒน์ จันทร์หอม  

44 0108 เด็กหญิง วรภัควลัญชญ์ เทียนเลาแสน  

45 0109 เด็กชาย ศวิปกรณ์ อ่ำกร่าง  

46 0114 เด็กหญิง ยิหวา อินไชย  

47 0118 เด็กหญิง วันเวลา สิทธิชายงาม  

48 0120 เด็กชาย พีรวิชญ์ ไชยเมอืงช่ืน  

49 0128 เด็กหญิง พิชญาภา ทาอาจ  

50 0129 เด็กชาย ชยุตม์ บุญประเสริฐ  

51 0131 เด็กชาย ธนภัทร บุญศรี  

52 0134 เด็กหญิง ภริัญญา ไทยกรณ์  

53 0136 เด็กชาย ปรุฬห์ชัย ทองทัพ  

54 0141 เด็กหญิง กนกพิชญ์ ไชยยา  

55 0143 เด็กชาย จริพงค์ ตาอุโมงค์  

56 0146 เด็กชาย พุทธคุณ คงยืน  

57 0147 เด็กหญิง กวินธิดา จันทร์ต๊ะตุ้ย  

58 0150 เด็กชาย ฑฆีวัฒน์ มาภาพ  

59 0153 เด็กชาย ศุภกร ไชยนันต์  

60 0156 เด็กชาย กิตติศักดิ ์ ชินกถาชัยโรจน์  

61 0157 เด็กชาย ชวิศ ทะดวงสอน  

 

 

 

 

 



 

ติดสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ห้องเรียนปกติ (ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับ หลังวันที่ 13 มกราคม  2563)   
 

ที ่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 0092 เด็กชาย พชร สีโยราช  

2 0091 เด็กหญิง พิมพ์ชยา อริยภูติวัฒน ์  

3 0085 เด็กชาย คุณภัทร กันไชย  

4 0152 เด็กชาย ภูมินันท ์ จิตกวินทิพย ์  

5 0142 เด็กชาย ศุภวัฒน์ จำปาอิ่ม  

 

 

 

 

ประกาศ  ณ   วันที่   25  ธันวาคม   พ.ศ.  2562 

 

ลงช่ือ 

       ( นางคล้ายจันทร์  จิรัชยากร ) 

                           ผูอ้ำนวยการ 

                                                                      โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 

รายชื่อนักเรียนที่มสีิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1   ประจำปีการศึกษา  2563     

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

 ตามที่ทางโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงได้ดำเนินการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2563  ไปแล้วนั้น ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังนี้ ติดต่อชำระค่าธรรมเนียม

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

ภายในวันที่ 8 – 9 มกราคม พ.ศ. 2563 ช่วงเช้า เวลา 08.30–11.00 น.และช่วงบ่าย เวลา 12.30–15.30 น. 

จึงขอให้นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศนี้  มาตามวันเวลาที่กำหนดให้                       

(ถ้าไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้จะถือว่าได้สละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 (รร.ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง)   

ห้องเรียนต้นแบบภาษาจีน  
 

ที ่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 0015 เด็กชาย อิทธิชล ยิบมันตะสิริ  

2 0017 เด็กหญิง ศุภนิดา ธิมาลัย  

3 0031 เด็กหญิง ปิ่นปภาอัฑฒ์ พันเดช  

4 0042 เด็กชาย ฐิติพงศ์ สุเมตติกุล  

5 0043 เด็กชาย ปัญญาภรณ์ คุณาชีวะ  

6 0046 เด็กชาย วัฒนศลิป์ จันทร์ตาเงิน  

7 0047 เด็กชาย บุณยกร พฤกษ์ทยานนท์  

8 0054 เด็กชาย ชัยวัฒ ปรีดา  

9 0056 เด็กชาย จตุพร มาลารัตน์  

10 0057 เด็กชาย พชร วัชรบวรโชติ  

11 0066 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ อรุณประภารัตน์  

12 0067 เด็กหญิง ศุภัชชา ธีรทองกุล  

13 0069 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ กอบบุญมา  

14 0072 เด็กชาย นิธิกรณ์ จันทะมูล  

15 0079 เด็กชาย ธีรภัทร ศริิรุ่งเรอืงชัย  

16 0083 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา กิจรักษา  

 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 (รร.ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง)   
ห้องเรียนปกต ิ

  
ที ่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 0001 เด็กชาย อิทธิเดช แซ่หยาง  

2 0002 เด็กชาย วัชรพล ตั้งศักดิ์สถิตย์  

3 0004 เด็กชาย วชริวิทย์ ทองใส  

4 0005 เด็กชาย พัชรณัฐ มีมานะ  

5 0006 เด็กชาย สิรวทิย์ ยิ่งคุณ  

6 0007 เด็กชาย ภควัต ศรวีิชัย  

7 0008 เด็กหญิง ปริชญา สุขช่วย  

8 0009 เด็กชาย อภนิันท์ ฉันทะ  

9 0010 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สุทธะ  

10 0011 เด็กหญิง วรัชยา วิบูลริทธิ ์  

11 0012 เด็กหญิง พิมพ์นารา แซ่โค้ว  

12 0013 เด็กหญิง วรรษมนพร หวงสุวรรณากร  

13 0018 เด็กหญิง พีรดา ไชยยาวุฒิ  

14 0019 เด็กหญิง กานต์พิชชา เทพเกาะ  

15 0020 เด็กชาย ภัทรกร สุภาจันทร์สุข  

16 0022 เด็กชาย พุทธคุณ เจริญยศ  

17 0023 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ ครุฑจันทร์  

18 0024 เด็กหญิง สิรยิากร ค๊ะณาระต๊ะ  

19 0025 เด็กชาย พงค์พล เป็งลอื  

20 0026 เด็กชาย ณิธิศ มะปรางค์  

21 0027 เด็กชาย วรากร แซ่อึ้ง  

22 0028 เด็กชาย นภัสกร สวัสดิ์สันติสุข  

23 0029 เด็กชาย จริเดช จอมโพธิ ์  

24 0032 เด็กชาย เอือ้อังกูล ภูมสิิทธิโชค  

25 0033 เด็กชาย นนทกร แสงดี  

26 0034 เด็กชาย ชัชพงศ์ เทพทอง  

27 0035 เด็กหญิง จติรา ชื่นดวง  

28 0036 เด็กชาย ณฐพัชร มหาไม้  

29 0037 เด็กชาย ธีรภัทร มงคลสิทธิ ์  

30 0039 เด็กหญิง สุกัญญา ไชยวงค์  

 



 
 

ที ่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
31 0040 เด็กชาย กฤษดาพงศ์ นามชื่น  

32 0044 เด็กชาย วรธันย์ ทุงยู  

33 0045 เด็กชาย สุวิจักขณ์ กิติวิริยกุล  

34 0048 เด็กหญิง ศริิกานต์ นัดไธสง  

35 0049 เด็กชาย รัชชานนท์ คำจุกัน  

36 0050 เด็กชาย นิโคล่า อาบิเว่น  

37 0051 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ เทพคุ้ม  

38 0052 เด็กชาย พงษ์ปณต จันทบุปผา  

39 0053 เด็กชาย ธีรเมธ แซ่โค้ว  

40 0055 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ทรายแก้ว  

41 0058 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ สุวรรณบด  

42 0060 เด็กชาย ภัทรภัณท์ วงค์ฝาย  

43 0061 เด็กชาย ชัยธนา ทาทิพย์  

44 0062 เด็กหญิง อารีรัตน์ อินต๊ะหล้า  

45 0063 เด็กชาย อภวิิชญ์ ป้อมฝ้ัน  

46 0065 เด็กชาย พงษภัทร ชูวัฒนกุล  

47 0068 เด็กชาย ณัฐพล อินสวรรค์  

48 0070 เด็กหญิง วิชาดา บุญเพิ่ม  

49 0071 เด็กชาย วชริวิทย์ พรมมาพงษ์  

50 0074 เด็กหญิง ปราณปริยา เพชรช่ืนสกุล  

51 0076 เด็กหญิง เฌอริดา เสนกาศ  

52 0077 เด็กหญิง พัชรัศศ์ ไทยลา  

53 0080 เด็กชาย ศรัณยพงษ์ เลิศสุวรรณทรัพย์  

54 0081 เด็กหญิง อาธิชา เตชะการุณ  

55 0085 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ สุจา  

56 0086 เด็กชาย เหมลักษณ์ เลิศธรรมพิรยิะ  

57 0087 เด็กชาย พลวรรธน์ ชาวคำเขต  

58 0090 เด็กหญิง มิตราภา จริะวิณิจ  

59 0091 เด็กชาย ภัทร ธนันชัย  

60 0092 เด็กหญิง กิติญาดา วัชรวรีกุล  

 
 



 
ที ่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
61 0093 เด็กชาย ศุภณัช จะตุเทน  

62 0094 เด็กหญิง จตุรพร วรรณคำ  

63 0095 เด็กชาย ธีธัช พูลทาจักร์  

64 0096 เด็กชาย กฤตพรต ถาบุญ  

65 0097 เด็กหญิง ภัทรานษิฐ์ บุรีคำ  

66 0098 เด็กชาย ธนพิสษิฐ์ ศรวีรรณ์  

67 0099 เด็กชาย เทวิล มีชูวาศ  

68 0100 เด็กหญิง ธมน พุ่มไม้  

69 0101 เด็กหญิง กมลชนก บุญยศยิ่ง  

70 0103 เด็กชาย ธรรมไช วุ้ยยื้อ  

71 0104 เด็กชาย ธนภูมิ จงกิตติสกุล  

72 0105 เด็กชาย พชร ตาขันทะ  

73 0106 เด็กชาย ณัฐชนน สุริยา  

74 0107 เด็กชาย ทักษ ์ พานเพชรสุขุม  

75 0108 เด็กชาย รัญชน์ สกุลทักษิณ  

76 0109 เด็กหญิง พิชญธิดา พันธุ์อุโมงค์  

77 0111 เด็กชาย ภูมวิณิชย์ พิบูลอาลักษณ์  

78 0112 เด็กชาย เมธี ญาณะ  

79 0113 เด็กชาย เมธา ญาณะ  

80 0114 เด็กหญิง จริชยา โอชูกิจ  

81 0116 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ โพธิ์หอม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ทีม่าจากโรงเรียนอื่น ๆ 

  
ที ่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 0153 เด็กชาย ธงชัย แก้วจำรงค์  

2 0158 เด็กหญิง ณัฐษดา ทักษิณกำเนดิ  

3 0159 เด็กชาย ฐนา วัฒนพันธ์  

4 0160 เด็กหญิง วรรษชล วิเศษจุมพล  

5 0161 เด็กชาย ธนัชชา กานต์ศริิสมบัติ  

6 0163 เด็กหญิง กาสะลอง รูปขจร  

7 0165 เด็กหญิง ธัญกมล ใจอักษร  

8 0166 เด็กชาย ชยานันต์ แซ่ซิ  

9 0168 เด็กชาย สิทธินนท์ ทิงาเครือ  

10 0173 เด็กชาย เคดามัส ทวีอภริดีวโิรจน์  

11 0178 เด็กชาย สนามชัย คุณรังษี  

12 0179 เด็กชาย ธนวัฒน์ ฤาชัย  

13 0185 เด็กหญิง พีรนันท์ ประชาเรือนรัศมี  

14 0186 เด็กชาย มณฑล ตระกูลกิจมงคล  

15 0190 เด็กหญิง พิชยา รุ่งจิตสถาพร  

16 0191 เด็กหญิง กัญญารัตน์ เข็มทอง  

17 0197 เด็กหญิง อภชิญา แซ่หลิว  

18 0200 เด็กหญิง บุณยพีร ์ ไชยคำหล้า  

19 0203 เด็กชาย แทนไท บรรเทา  

20 0204 เด็กหญิง ธัญชนก คลีนเพ็ง  

21 0208 เด็กหญิง ณัฐรภา ไชยสาคร  

22 0213 เด็กหญิง ธัญรดา วงศ์หล้า  

23 0214 เด็กหญิง ณัชชา โคกาวา  

24 0215 เด็กหญิง บัณฑติา สารการ  

25 0218 เด็กหญิง อังคณา แซ่เฉิ่ง  

26 0219 เด็กหญิง ปิณฑิรา อุทัยสา  

27 0225 เด็กหญิง ภทรพรรณ ผวิผัน  

28 0227 เด็กชาย เทพกร พลอยกระจ่างศรี  

29 0228 เด็กหญิง พนิชญา สมพฤกษ์  

30 0231 เด็กหญิง ญาณนิท์ วิวรรธโนภาส  

 



 
 

ที ่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
31 0232 เด็กหญิง คีร์ตาชลี พิมพ์เดช  

32 0234 เด็กหญิง ฉันชนก ก้างออน  

33 0235 เด็กหญิง ธิดาภัทร นามพุธ  

34 0237 เด็กหญิง พิชญธิดา เขื่อนศรี  

35 0238 เด็กหญิง อินทิรา กิติกาศ  

36 0240 เด็กหญิง พิทยนาฎ จันทะสนิธุ์  

37 0241 เด็กหญิง สุรีพร วิญญาเงอืก  

38 0244 เด็กหญิง โฉมสิร ี เสนาคำ  

39 0246 เด็กหญิง ศริิรัตน์ กาจง  

40 0257 เด็กหญิง ธัญชนก มูลรังษี  

41 0258 เด็กชาย รัฐธรรมนูญ จักขุเรือง  

 
 

ติดสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มาจากโรงเรียนอื่น ๆ   
(ทางโรงเรียนจะติดต่อกลบั หลังวันที่ 13 มกราคม  2563)   

  
ที ่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 0229 เด็กหญิง ณัฐธิดา ตาเฟื่อง  

2 0251 เด็กชาย บวรรัช มณีศร  

3 0171 เด็กหญิง ศรนิทิพย์ เตจ๊ะ  

4 0194 เด็กชาย ณัฐิวุฒ ิ สดับ  

5 0233 เด็กหญิง จริัชฌา สิงหพันธุ์  

6 0202 เด็กชาย รัฐศาสตร์ ปัญญาคม  

7 0248 เด็กหญิง ณัฐวรา รอดบุญธรรม  

 
 

ประกาศ  ณ   วันที่   25  ธันวาคม   พ.ศ.  2562 

 

ลงช่ือ 

       ( นางคล้ายจันทร์  จิรัชยากร ) 

                           ผูอ้ำนวยการ 

                                                                     โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 


