
เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ

1 7851 เด็กหญิง ทักษอร ฟูแสง

2 7855 เด็กชาย ธฤตธรรม บุญมา

3 7858 เด็กหญิง อัคริมา เทพกิจ

4 7863 เด็กหญิง ศวัลญารัตน์ พัวธนาโชคชัย

5 7877 เด็กหญิง พัชราภรณ์ ปัญญาศิริวงค์

6 7901 เด็กชาย ธนากร โคว

7 7905 เด็กชาย ขุนพลพัฒน์ สายเกิด

8 8151 เด็กหญิง กมลพิชญ์ ภู่สว่าง

9 8155 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ บูรณ์บัณฑิตย์

10 8160 เด็กหญิง วชิราภรณ์ ธีรไพโรจน์

11 8195 เด็กชาย คุณานนต์ ลักษณาเจริญไพศาล

12 8226 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ สุวรรณทวีศรี

13 8551 เด็กชาย ปุณณวิช แสงบุญ

14 8556 เด็กชาย ปฐวี สิทธิฤทธ์ิ

15 8567 เด็กหญิง นาถนภา อุดรโชคชัย

16 8568 เด็กชาย อัศม์เดช ชุณวิรัตน์

17 8585 เด็กชาย พชรนนท์ เตียวสกุล

18 8873 เด็กหญิง ณัฐรดา อภิวงค์งาม

19 8897 เด็กหญิง ณิชนันทน์ จุลพงศ์

20 9124 เด็กหญิง อักษร จีนเนียม

21 9140 เด็กหญิง กัลย์ภัสสรณ์ เจริญสุข

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/1  ปีกำรศึกษำ 2565

โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

ครปูระจ ำชัน้ ม.1/1
ครจัูนจริำ   ทวอีภริดเีพชร

Id-line : 0648744544

Tel: 0648744544



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ

1 7844 เด็กชาย สัณหณัฐ ใจปัญญา

2 7845 เด็กชาย ย้ิม สมใส

3 7848 เด็กหญิง ปริยากร ธรรมชัย

4 7857 เด็กชาย สิรวิชญ์ จงวิทยาดี

5 7876 เด็กชาย ปริญญ์ จันทรมังกร

6 7898 เด็กชาย กันตพัฒน์ โนขัติ

7 8153 เด็กชาย กฤตย์ พิริยะกฤต

8 8154 เด็กหญิง บุณยวีร์ ญาติจอมอนิทร์

9 8169 เด็กชาย ธนากร วัฒนา

10 8172 เด็กหญิง กัญญาพัชร สิงห์คะราช ป.6/3

11 8212 เด็กหญิง ณัฐชานันท์ มูลรังษี

12 8237 เด็กหญิง พัชรมัย จิรพรสวัสด์ิ

13 8560 เด็กหญิง สุทธนุช เวียงวัตร

14 8574 เด็กชาย ปวีณ วาณิชพัฒนา

15 8868 เด็กหญิง อริญชยา ทองอสิสระ

16 8869 เด็กหญิง ณัชชา ดารดาษ

17 8875 เด็กชาย วรวลัญช์ เม็งค า

18 8889 เด็กหญิง วรรณกานต์ สุดใจ

19 8899 เด็กหญิง ภัทรนิดา คีรีนครา

20 9137 เด็กชาย เนติ วรเนติวงศ์

21 9150 เด็กหญิง อุษณีย์ นิลสุวรรณโฆษิต

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/2  ปีกำรศึกษำ 2565

โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

ครปูระจ ำชัน้ ม.1/2
ครหูทัยภัทร   ศรจัีนทรต์ำ

Id-line : 0918588538

Tel: 0918588538



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ

1 7847 เด็กชาย ภีมพัฒน์ ศรีวงค์ไชย

2 7849 เด็กชาย ดลธรัตน์ ปัญญาแก้ว

3 7862 เด็กชาย ศิวกร ฟูมา

4 7885 เด็กชาย ธีรพัตร์ กองอนิทร์

5 7899 เด็กหญิง ปวริศา น้อยตุ่น

6 8161 เด็กชาย มหาสมุทร ชินารักษ์

7 8163 เด็กชาย ปรมัตถ์ แสนมี

8 8179 เด็กชาย โชคชัย อนิตา

9 8210 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ปันมูล

10 8214 เด็กหญิง ณภัทร กิตติคุณสิงขร

11 8243 เด็กหญิง กุลวรินทร์ เชาว์ธ ารงวรรธน์

12 8342 เด็กชาย ณัชไกรวิชญ์ จันต๊ะนาเขต

13 8552 เด็กชาย ธนณัฏฐ์ เรือนทอง

14 8553 เด็กหญิง ดารินยา ศรีวิชัยนันท์

15 8557 เด็กชาย ณัฐภัทร เข็มทอง

16 8580 เด็กชาย บุญฤทธ์ิ สุวรรณ์

17 8743 เด็กชาย ธนกร สุพารัต

18 8870 เด็กชาย ธีรโชติ ญาติฝูง

19 8881 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ จินะเงิน

20 8882 เด็กหญิง ครองขวัญ อนิไผ่

21 8888 เด็กหญิง สุกัญญา อนิต๊ะกอก

22 8890 เด็กหญิง วิมลลักษณ์ กุยแก้ว

23 8894 เด็กหญิง ปุณญาณสิริ วัฒนสัตย์

24 8896 เด็กชาย ภควา จ าปาทอง

25 9103 เด็กชาย ณัฐพากย์ แซ่เต๋ิน

26 9112 เด็กหญิง บุษบามาส เรณูรัตน์

27 9115 เด็กหญิง เจนิศา อนิธนู

28 9116 เด็กหญิง วรรณนภา พันธิแก้ว

29 9120 เด็กชาย ภูสิทธ์ิ จันทร์วรรณ

30 9121 เด็กชาย ธัธชัย ป้ันทอง

31 9126 เด็กชาย ภูษิต พงษ์ปวน

32 9142 เด็กหญิง นทีพร ดวงค า

33 9148 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ถ้ าทอง

34 9179 เด็กชาย ภูริภัทร ตะสะ

35 9189 เด็กหญิง พิรัชญา ต๊ะคัด

36 9190 เด็กหญิง จิรภิญญา หลู่วาณิชย์ตระกูล

37 9199 เด็กชาย ภีมากร มอญแสง

38 9204 เด็กหญิง ศิริภัสสร ศรีสงคราม

39 10069 เด็กหญิง เจตนิพิฐ ยาแปง

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/3  ปีกำรศึกษำ 2565

โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ครปูระจ ำชัน้ ม.1/3
ครบูงกชกร   จอมเตปิน

Tel: 0849878269



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ

1 7853 เด็กชาย พชร ศรีนวล

2 7868 เด็กชาย ถิรวัสส์ โพธ์ิวงศ์

3 7874 เด็กชาย กรกฤต งามชาติ

4 8164 เด็กชาย อติวิชญ์ ต๋าค า

5 8183 เด็กหญิง พิชชาภา ยามช่วง

6 8185 เด็กชาย พรหมพิริยะ พรมมาพงษ์

7 8187 เด็กชาย ฐิติพงค์ ปาลี

8 8200 เด็กชาย อภิชัย วงค์ค ามูล

9 8216 เด็กหญิง ธนิสร สมณะ

10 8229 เด็กชาย สรอรรถ หินเดช

11 8236 เด็กหญิง ชุติปภา จิรพรสวัสด์ิ

12 8242 เด็กชาย ดนุเดช ยาวิชัย

13 8343 เด็กหญิง ภัทรภร วงศ์มีแก้ว

14 8558 เด็กชาย ปฐวี ชมภูแก้ว

15 8559 เด็กหญิง ณัฐณิชา นามไชยยา

16 8564 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ สุวรรณบด

17 8566 เด็กชาย รัตน์ธีร์พัฒน์ ศรีบุตรทอง

18 8581 เด็กชาย บวรวิชญ์ ศรีวิชัยศักด์ิ

19 8583 เด็กชาย สกาย อนิต๊ะแก้ว

20 8865 เด็กหญิง ทรรศนีย์ แสนวาสน์

21 8871 เด็กหญิง นัทธมน มะโนค า

22 8872 เด็กหญิง ณัฐณิชา พิมพ์คีรี

23 8878 เด็กหญิง พิลาสลักษณ์ พรหมมินทร์

24 8884 เด็กชาย ณภัทร มอญเลิศ

25 8885 เด็กชาย ณัฐดนัย มอญเลิศ

26 8898 เด็กชาย สุศิษฏ์ิ สุวรรณสิงหราช

27 9100 เด็กหญิง กวินธิดา จุ่มผัด

28 9106 เด็กหญิง นิศาชล หอมชู

29 9108 เด็กชาย ณัฐพงศ์ แจมปลา

30 9109 เด็กหญิง อภิสรา วรรณเลิศ

31 9114 เด็กหญิง เพชราภา เช้ือสาละวิน

32 9127 เด็กชาย ทัตเทพ ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา

33 9134 เด็กหญิง กัญญาณัฐ กันทะอุโมงค์

34 9136 เด็กหญิง รุจาภา กัณทะวงค์

35 9143 เด็กหญิง กัลยรัตน์ ค าโมง

36 9144 เด็กชาย รัฐกรณ์ กุณะแสงค า

37 9151 เด็กชาย ญาณฌาณ พิณราษฎร์

38 9205 เด็กหญิง เฟลิเชีย เดสติน่ี เดวิส

39 9213 เด็กหญิง อมิธิฌา ศรีบุญเรือง

40 10077 เด็กหญิง เบญญาภา ปันมูล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/4  ปีกำรศึกษำ 2565

โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

ครปูระจ ำชัน้ ม.1/4
ครณัูฐพร  สบืกนัทอง
Id-line : 0994964522

Tel: 0994964522



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ

1 7846 เด็กหญิง พรรณพัชร พิชัยพลภัทร

2 7869 เด็กชาย ณิธัศ เนตตกุลขจรลาภ

3 8156 เด็กชาย นราธิป ปานเจริญ

4 8168 เด็กหญิง ธิตฤทัย โปธิกลาง

5 8170 เด็กหญิง นภัส หาญใจ

6 8191 เด็กหญิง ณัฐณิชา ผัดอูป

7 8246 เด็กหญิง ภัทรลภา ดาวงษ์

8 8572 เด็กหญิง ทอฝัน สิริสุรโชค

9 8575 เด็กชาย ขจรเกียรติ สุภาค า

10 8578 เด็กชาย พลัง โพธิสาขา

11 8584 เด็กชาย หริส หอมดวง

12 8586 เด็กหญิง เปรมรดา ฟองทา

13 8892 เด็กหญิง โมนิกา วรัชญา มาเยียร์

14 9085 เด็กหญิง เกษมณี เตียนยอด

15 9131 เด็กชาย วรินทร อุดดง

16 9132 เด็กหญิง ชุตินันท์ ภิญโญจิตร

17 9208 เด็กชาย ปาล ประดับรัตน์

18 9219 เด็กหญิง กวินทิพย์ วงศ์อาษา

19 9222 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ อักษรโศภณพันธ์ุ

20 11630 เด็กหญิง สรารมณ์ สุวรรณาภา นร.ใหม่

21 11631 เด็กหญิง ณัฐณิชา อัครชัยอังกูร นร.ใหม่

22 11632 เด็กชาย ธนกฤต บัวตูม นร.ใหม่

23 11637 เด็กชาย อรุณวิชญ์ ฮาดเนาลี นร.ใหม่

24 11643 เด็กชาย พีรเศรษฐ์ สงวนสัตย์ นร.ใหม่

25 11645 เด็กชาย ธนารินทร์ บุญศรี นร.ใหม่

26 11648 เด็กชาย ธนวินท์ ไชยอรุณวิทย์ นร.ใหม่

27 11649 เด็กชาย ณภัทร เรืองเลิศศิริ นร.ใหม่

28 11650 เด็กหญิง ภัทรนิษฐ์ ธนะชัยอนันต์ นร.ใหม่

29 11653 เด็กหญิง จิรัญญา จริยนันทศิริ นร.ใหม่

30 11656 เด็กชาย ยศกร บุญจี นร.ใหม่

31 11665 เด็กหญิง ทิชากร บุญน า นร.ใหม่

32 11673 เด็กชาย ก้องกรวิชญ์ เบญจพรพงศ์ นร.ใหม่

33 11676 เด็กชาย พิทักษ์พงษ์ แซ่ว่าง นร.ใหม่

34 11678 เด็กหญิง ญาดาร์ สายวงค์ปัญญา นร.ใหม่

35 11692 เด็กชาย อุไทย หลิวถาวร นร.ใหม่

36 11696 เด็กหญิง ศุภพรรษา ธรรมเดช นร.ใหม่

37 11698 เด็กชาย พีรวิชญ์ จอมพันธ์ นร.ใหม่

38 11709 เด็กหญิง กฤตติกา ดอกจันทร์ นร.ใหม่

39 11713 เด็กชาย ปรัตถกร สุพศินธนารัตน์ นร.ใหม่

40 11718 เด็กชาย ธนภัทร ทัศนิจ นร.ใหม่

41 11722 เด็กหญิง กานต์รวี โสกันเกตุ นร.ใหม่

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/5  ปีกำรศึกษำ 2565

โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

ครปูระจ ำชัน้ ม.1/5
ครชูมพนุูช   ใจแกว้

Tel: 0835811305



เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ

1 7859 เด็กชาย วรภาส ธารเหลืองทอง

2 8157 เด็กชาย พงค์ดนัย เทวิน

3 8162 เด็กหญิง ปรายฝน เมืองแสน

4 8188 เด็กหญิง ภัทรธมน จายเขียว

5 8197 เด็กหญิง สิรินดา วงค์ค าปัน

6 8211 เด็กหญิง พิมพ์ลภัทร ปัญญาแฝง

7 8213 เด็กหญิง ชนัญชิดา พ่ึงประเสริฐพานิช

8 8227 เด็กชาย ทวีคูณ น ามะ

9 8239 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ ปันทะรส

10 8587 เด็กชาย กรวิชญ์ ขัดปิน

11 8726 เด็กชาย ณัฐพันต์ เจือสุทธยากร

12 8866 เด็กชาย นนทกานต์ สมธรรม

13 8887 เด็กชาย พัทธดนย์ จงสุขวรากุล

14 8893 เด็กชาย ฐิติวัสส์ มะธุ

15 8900 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ แสงปัน

16 8902 เด็กหญิง อารดา อุทรา

17 9119 เด็กชาย ธนพล นกแล นร.ใหม่

18 9192 เด็กหญิง จินดาภรณ์ พนันกุ

19 9200 เด็กหญิง พรรณภัทร วัฒนา

20 9633 เด็กชาย ฌอนรัตน์ เสนกาศ

21 11633 เด็กชาย เดชา แซ่หล่ี นร.ใหม่

22 11641 เด็กชาย ธนกฤต กันธรรม นร.ใหม่

23 11644 เด็กชาย ชัยอนันต์ ตันเจริญ นร.ใหม่

24 11646 เด็กหญิง สุภัสสร มีจุ่ม นร.ใหม่

25 11647 เด็กหญิง ณัฐชานันท์ โตวิวัฒน์สกุล นร.ใหม่

26 11652 เด็กหญิง พิฐชญาณ์ ถาวรจิรายุพัชร์ นร.ใหม่

27 11654 เด็กชาย กิตต์ิธเนศ วงศ์วัชรธนาวุฒิ นร.ใหม่

28 11660 เด็กชาย วชิรวิช แซ่ภู นร.ใหม่

29 11662 เด็กหญิง เบญญา โสภา นร.ใหม่

30 11663 เด็กชาย ธราดล อนิตาวงค์ นร.ใหม่

31 11669 เด็กหญิง พุดธิดา นาชัยภูมิ นร.ใหม่

32 11675 เด็กชาย ชลธาร เตชะเลิศพนา นร.ใหม่

33 11677 เด็กหญิง พรทิวา ยูลึ นร.ใหม่

34 11689 เด็กหญิง ชุติมา ขาวแก้ว นร.ใหม่

35 11695 เด็กหญิง อภิชญา กุณะแสงค า นร.ใหม่

36 11697 เด็กชาย อภินันท์ ข้าวก่ า นร.ใหม่

37 11707 เด็กชาย เปียหลุย์จี ซีอาร์โร่ นร.ใหม่

38 11711 เด็กหญิง มนัชญา ศรีวิชัย นร.ใหม่

39 11715 เด็กหญิง พิมพ์ลภัทธ์ิ วิเศษสินธ์ุ นร.ใหม่

40 11720 เด็กหญิง ศุภิศรา ภูมณี นร.ใหม่

41 11721 เด็กชาย ธนพล ไทยเอื้อ นร.ใหม่
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