
 

 

 

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณชิบำรุง 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชัน้ อนุบาล 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 

 

 

 

 

 



 

ที่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 2 เด็กหญิง ณัชชา สาวงค์ตุ้ย  

2 4 เด็กชาย พงศ์พิทยะ ตั้งตระกูลกันธา  

3 5 เด็กหญิง อริสรา งามเปี่ยม  

4 7 เด็กชาย ธีธัช โสภา  

5 8 เด็กหญิง เปมิกา วิชัยศึก  

6 9 เด็กหญิง เปรมยุดา วิชัยศึก  

7 10 เด็กหญิง พอเพียง บุญสา  

8 12 เด็กชาย พชรพล ไชยมงคล  

9 13 เด็กหญิง ปาณิสรา ชาบัวน้อย  

10 14 เด็กชาย ปุญญาพัฒน์ จติปลืม้  

11 15 เด็กหญิง ณัฏฐ์พัชร์ ตรวีัชรารัตน์  

12 16 เด็กหญิง ธัญญพัทธ ์ ยศสันเทียะ  

13 18 เด็กหญิง วรวลัญช์ จติต์ตานุสาตร์  

14 19 เด็กชาย ธิติวัชน์ ดีเลิศศิรกิุล  

15 21 เด็กชาย เตชนิท์ เตชะตา  

16 24 เด็กชาย ภูดศิ ลุงกู่  

17 25 เด็กหญิง พัศฏ์ธนันท์ มณีขัติย์  

18 26 เด็กหญิง หทัยรักษ์ พนาวรานันท์  

19 32 เด็กหญิง ญาตา ศรสีอาด  

20 33 เด็กหญิง ญาดาภา ศรสีอาด  

21 35 เด็กหญิง จริภา พลฤทธิ ์  

22 37 เด็กหญิง โชติกา เลิศสุคนธ์  

23 38 เด็กหญิง อภชิญา ภาคีฉาย  

24 40 เด็กชาย พันธุ์ธัช บุษดาคำ  

25 43 เด็กชาย ศรัณย์ภัทร โนพี  

26 44 เด็กหญิง ปักษาศลิป์ อนุรักษ์  

27 45 เด็กหญิง ณิชานาฎ ชมภูแก้ว  

28 46 เด็กหญิง จริัชญา สุนทรชาติ  

29 47 เด็กชาย พัชร์ปพน ลือเกรียงไกร  

30 49 เด็กชาย ศริากร ศรกีงพาน  

 



 

ที่ เลขใบสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

31 51 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พรโสภณ  

32 54 เด็กหญิง เบญจมาภรณ ์ อ่อนหลวง  

33 57 เด็กชาย ธีร์พิพัฒน ์ นวลศรี  

34 58 เด็กชาย ศุภกานต์ สมงาม  

35 60 เด็กหญิง ปุณณดา ฟุ้งวทิยา  

36 66 เด็กชาย โชติภณ ลีร้ัตนกุล  

37 67 เด็กหญิง จันทรารัตน์ แซ่ว่าง  

38 102 เด็กชาย พิรัชย์ภวินท์ ไชยเนตร  

39 103 เด็กหญิง อิงฟ้า เถื่อนถ้ำ  

40 104 เด็กหญิง ณลิตา กันสุทธิ  

41 105 เด็กชาย กฤษกร ธิยา  

42 106 เด็กหญิง วรัญญา มามุ่งปณิธาน  

43 109 เด็กหญิง อลิสา ศลิาจันทร์  

44 110 เด็กชาย วิชญ์วศินต์ สกุลวงศา  

45 114 เด็กชาย อรุษ จริพลวัตร  

46 115 เด็กชาย กฤษกร วงศ์วรรณ์  

47 119 เด็กชาย จักรกุล จนิดา  

48 121 เด็กชาย ณคุณ ปันแปง  

49 123 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ สุมังสะ  

50 125 เด็กชาย กรณพัฒน์  วรรณมณ ี    คำพจน์  

 

ประกาศ  ณ   วันที่   15  ธันวาคม   พ.ศ.  2564 

 

ลงช่ือ 

       ( นางคล้ายจันทร์  จิรัชยากร ) 

                           ผูอ้ำนวยการ 

                                                                     โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 

 

 

 

 


