
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณชิบำรุง 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 

ประจำปีการศึกษา  2565    

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

  

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดเชยีงใหม่ ยังต่อเนื่อง จึงทำให้ทาง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชยีงใหม่ ได้กำหนดมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก (จำนวน 100 

คนขึน้ไป) ไว้อย่างเคร่งครัด อีกทั้งประชาชนทั่วไปตลอดจน   ผูเ้ข้ารับการประเมินคัดเลือกเข้าเรียน ยังไม่สามารถรับฉีด

วัคซีนอย่างทั่วถึง 

ทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นว่าเพื่อลดการรวมกลุ่มกิจกรรมจำนวนมากจึงขอแจ้งยกเลิกการประเมินคัดเลือกเข้า

เร ียนระด ับช ั ้นปฐมว ัย ( เตร ียมอน ุบาล - อน ุบาล 3) และระด ับประถมศ ึกษาป ีท ี ่  1  ป ีการศ ึกษา 2565                             

ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ซึ่งตามกำหนดการรับสมัครเดิม วันที่ 15 ธันวาคม 2564 จะเป็นการประกาศรายชื่อ

นักเรียนเพื่อรับการประเมินคัดเลือก แต่ทางโรงเรียนขอปรับเปลี่ยนเป็นการประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้า

เรยีนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 แทน 

*** ดังน้ันขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อนักเรยีน และเมื่อมีรายชื่อตามประกาศฯ ขอให้ผู้ปกครอดำเนินการ

ดังน้ี 

1. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่เคยแจ้ง) ณ ห้องการเงนิ ช้ัน 2 ตกึอำนวยการ       

   เวลา 9.00 – 11.00 น. และเวลา 13.00 – 15.00 น. ในวันท่ี 5 - 7 มกราคม 2565  

2. นำใบเสร็จรับเงนิที่ชำระค่าธรรมเนียมฯ ยื่นหอ้งทะเบียนเพื่อกรอกเอกสารรายงานตัวนักเรียน                     

    ปีการศกึษา 2565 ณ ห้องทะเบียน ช้ัน 2 ตึกอำนวยการ  เวลา 9.00 – 11.00 น. และเวลา 13.00 -15.00 น.  

    ในวันที่ 5-7 มกราคม 2565 

3. เสร็จสิ้นขั้นตอนการรายงานตัว 

 

หมายเหตุ :  

- หากไม่สามารถมาตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสทิธิ์การเข้าเรียนปีการศกึษา 2565 ยกเว้น กรณีที่มคีวาม 

   เสี่ยงด้านการเฝา้ระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  ให้แจ้งงานทะเบียนล่วงหน้า  

   อย่างนอ้ย 3 วัน ก่อนถึงกำหนดเพื่อนัดหมายใหม่ตามความเหมาะสมต่อไป 

 - หากมีข้อซักถามสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-105075 ต่อ 201 

 

 

 

 



 

ห้องเรียนต้นแบบภาษาจีน 

 

ที่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 4 เด็กหญิง ธมนวรรณ ตันตเิวชภูมิ  

2 8 เด็กหญิง วรวลัญช์ ใบยา  

3 52 เด็กชาย สุกฤต หลวงหล้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห้องเรียนปกต ิ

  

ที่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 2 เด็กชาย ศักดิ์ศรณ์ ธาตุอินจันทร์  

2 3 เด็กชาย ชื่นชีวนิ สุภาวงศ์  

3 5 เด็กชาย พิรวิชญ์ สุขใส  

4 6 เด็กหญิง ธราภรณ์ ทองดี  

5 11 เด็กหญิง กัญนัษชาวีย์ สมภาร  

6 12 เด็กหญิง จริณัฐ อังศุสิงห์  

7 14 เด็กชาย อาชวิน เกษราษฎร์  

8 15 เด็กหญิง ไอศวรรย์ ทำอินแก้ว  

9 16 เด็กชาย กุมุท พัฒน์ภัทรสกุล  

10 17 เด็กชาย ปุณณพัฒน์ ศรไีม้  

11 18 เด็กหญิง ณภัทร มณีวรรณ  

12 20 เด็กหญิง กานต์ธิดา จันทร์ต๊ะตุ้ย  

13 21 เด็กชาย อาชวิน ใจกว้าง  

14 22 เด็กหญิง ปัญฑารีย์ มณีวรรณ์  

15 23 เด็กชาย จักรภัทร มงคลทิพย์  

16 26 เด็กชาย วรินทร ปัญจไชยา  

17 27 เด็กชาย ธีรภัทร กองราช  

18 28 เด็กชาย ณัฐชนนท์ นามจินา  

19 29 เด็กชาย ชินกฤต ทานันท์  

20 31 เด็กชาย ธนกฤต รีวรีะกุล  

21 32 เด็กชาย รัตนากร ล้อเจรญิ  

22 33 เด็กหญิง ณัฐธิดา ใจยวน  

23 34 เด็กชาย ไชยวงค์ ดวงนาลี  

24 35 เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ สมเกตุ  

25 36 เด็กชาย เวณณ์ จิ่นซี เหลียง  

26 37 เด็กหญิง ชนิศา ทะดวงสอน  

27 38 เด็กหญิง กัญญาภัค ปาลี  

28 40 เด็กชาย ธนากร ศรบีุษย์  



 

ที่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

29 41 เด็กหญิง วิชญาพร กันทา  

30 42 เด็กหญิง โชติกา ลีร้ัตนกุล  

31 43 เด็กชาย กรินทร์ ใจคำ  

32 45 เด็กชาย ณัฏฐกัณฐ์ ภคโชตสิัจจะ  

33 46 เด็กชาย วีรภัทร จอมทัน  

34 51 เด็กหญิง ณัทชลิดา เทพนารนิ  

35 54 เด็กหญิง เพชรพราว แป้นแก้ว  

36 55 เด็กหญิง ปพิชญา ศรจีา  

37 56 เด็กหญิง อันติกา จันทร์ตาธรรม  

38 57 เด็กหญิง ปนัดดา สาระวรรณา  

39 58 เด็กชาย ชัยชนะ ปินนา  

40 60 เด็กชาย ปุณณวิช อุปันโน  

41 61 เด็กชาย ณัฐราวุฒิ ต๊ะทา  

42 62 เด็กชาย ศุภกร จันทร์ฟอง  

43 64 เด็กหญิง ครองขวัญ นำโพธิ์เจริญพร  

44 65 เด็กชาย ณัฐดนัย สุภารักษ์  

45 66 เด็กชาย นภัทร คงยืน  

46 67 เด็กชาย พชรพล บุรีแก้ว  

47 68 เด็กชาย รพีพงศ์ แก้วเมืองมูล  

48 69 เด็กชาย ธีรภัทร งามมาก  

49 70 เด็กหญิง ณัฐณิชา จันทร์สม  

50 71 เด็กชาย พีรวิชญ์ สมพงษ์  

51 72 เด็กชาย ณัฏฐพล เครื่องนันตา  

52 73 เด็กหญิง พิชญาภา เอกวรรณ์  

53 74 เด็กชาย กฤษณพงศ์ กาวีบัว  

54 76 เด็กหญิง กชพรพัฐ บรรทจิตร  

55 77 เด็กชาย ชนธัญ แซ่หมื่อ  

56 78 เด็กหญิง ศรัญรัตน์ มณีศักดิ์  

57 79 เด็กชาย ธนวินท์ ตาดำนิล  



 

ที่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

58 80 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ปิงคะยอม  

59 81 เด็กชาย ธนะวรรธน์ ชาญศึก  

60 82 เด็กชาย ภควัต ตะหมัง  

61 83 เด็กชาย กวีกร สถานเดิม  

62 84 เด็กชาย นฤบดินทร์ อินทวงศ์  

63 85 เด็กหญิง นิชาภา ทาใจ  

64 86 เด็กหญิง กัญณพัชร ดวงฤทธิ์  

65 88 เด็กหญิง นันทรัตน์ ตาปัน  

 

 

ประกาศ  ณ   วันที่   15  ธันวาคม   พ.ศ.  2564 

 

ลงช่ือ 

       ( นางคล้ายจันทร์  จิรัชยากร ) 

                           ผูอ้ำนวยการ 

                                                                      โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 


