
เลขท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 11854 เด็กชาย นันทวัฒน์ สุภาวงศ์

2 11855 เด็กชาย ธีร์จุฑา อา่งทอง

3 11856 เด็กชาย ฐิตินันท์ เมธัสรัตสกุล

4 11857 เด็กชาย สารลิขิต ค าบุญสูง

5 11858 เด็กชาย ปุณณวรรธน์ ปันธิ

6 11859 เด็กชาย วชรธร ใหม่เขียว

7 11860 เด็กหญิง ธชกร ใคร้ยงค์

8 11861 เด็กหญิง ชนันญภัค คะอูป

9 11862 เด็กหญิง ปุณณดา สมฤทธ์ิ

10 11863 เด็กหญิง แซมหม่ี ออง เป่ียมศักดา

11 11864 เด็กหญิง ชุติมณฑน์ ตาแสงร้อย

12 11865 เด็กหญิง กิรณา ดอกจันทร์

13 11866 เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ ปัญทะรัตน์

14 11867 เด็กชาย ภูริษพัชร์ ค าเพียว
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  โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

นางภานุมาศ ทรายเเกว้
ครปูระจ าชัน้เตรยีมอนุบาล/1
โทรศพัท:์084-3737931

id line:mamkabi



เลขท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 11868 เด็กชาย บุรณมี โตจา

2 11869 เด็กชาย ศิริโชค สุทธิ

3 11870 เด็กชาย กวินภพ แซ่จือ

4 11871 เด็กชาย เตชสิทธ์ิ เสาร์แก้ว

5 11872 เด็กชาย ปัณณธร ละค ามา

6 11873 เด็กหญิง เฌอมาวีร์ มีคุณ

7 11874 เด็กหญิง ธัญญ์วรัตน์ พิรักษ์

8 11875 เด็กหญิง ณัฐสินี เลิศผาสุข

9 11876 เด็กหญิง ณัชชานันท์ ปันทา

10 11877 เด็กชาย ธิติบดินทร์ ตุ้ยวงศ์

11 11878 เด็กหญิง วริยา ภูรีทรงยศ

12 11879 เด็กชาย คณาธิป ท้าวภิบาล

13 11880 เด็กหญิง ภัทราวดี วงศ์มา

รำยช่ือนักเรียนช้ันเตรียมอนุบำล /2  ปีกำรศึกษำ 2565

  โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

นางสาว ทชิญาดา  วงคจ์ักร์
ครปูระจ าชัน้เตรยีมอนุบาล/2
โทรศพัท ์: 086-188-1714

id line : nannanjoop



เลขท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 11484 เด็กหญิง พนาภัสสร  สมฤทธ์ิ

2 11485 เด็กชาย อัครรัตน์  ปฏิพัฒนากุล

3 11488 เด็กชาย  ธนายุทธ  ตาแสงร้อย

4 11496 เด็กหญิง จรรยมณฑน์ วงค์สูน

5 11513     เด็กหญิง   โพธิยา  แซ่หลี

6 11518 เด็กหญิง อัญชนา ธรรมขันธ์

7 11519 เด็กหญิง ปณิตา เมฆวงศ์

8 11523 เด็กชาย ธงชัย ยาชะวะนา

9 11526 เด็กชาย ภูว์ฤณ พันทอง

10 11539 เด็กชาย ณัณฐพัชร์ สีนวลใหญ่

11 11775 เด็กชาย ศิรากร ศรีกงพาน

12 11776 เด็กชาย ธนาธิป พาจรทิศ

13 11777 เด็กชาย กรณพัฒน์ วรรณมณี ค าพจน์

14 11778 เด็กชาย ศุภกานต์ สมงาม

15 11779 เด็กชาย วิชญ์ภาส ไชยชมภู

16 11780 เด็กหญิง ศนิตาภัทร์ โตสุวรรณ์

17 11781 เด็กหญิง ภูริชชา พิมสาร

18 11782 เด็กหญิง พัศฏ์ธนันท์ มณีขัติย์

19 11783 เด็กหญิง โชติกา เลิศสุคนธ์

20 11784 เด็กหญิง ณัชชา สาวงค์ตุ้ย

21 11785 เด็กหญิง วรวลัญช์ จิตต์ตานุสาตร์

22 11786 เด็กหญิง องิฟ้า เถ่ือนถ  า

23 11787 เด็กหญิง โพธิญา แซ่หลี

24 11788 เด็กหญิง พัศมณฑ์ วิเศษพงศา

25 11789 เด็กชาย ฉันทวิชช์ จันทร์ศิริ

26 11790 เด็กหญิง อภิชญา จันทร์เป็ง

27 11791 เด็กหญิง ลินลดา ค าป๊อก

28 11792 เด็กหญิง จิราภา รัชการ

รำยช่ือนักเรียนช้ันอนุบำล  1/1  ปีกำรศึกษำ 2565

  โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

นางสาว สริวิมิล ใจตรง
ครปูระจ าชัน้ : อนุบาล1/1
โทรศพัท ์: 098-4799261
id line : som0979381201



เลขท่ี เลขประจ ำตัว หมำยบเหตุ

1 11486 เด็กหญิง ณัฏฐิกา ธรรมวรรณ

2 11491 เด็กหญิง ธัญรดา ยาโน

3 11492 เด็กชาย จิตตพัฒน์ ใจวังเย็น

4 11493 เด็กชาย ปัณณพัฒน์ มะธุ

5 11495 เด็กหญิง ธัญญพัทธ์ ยศสันเทียะ

6 11507 เด็กหญิง กรรณิการ์ หยาง

7 11522 เด็กหญิง วรปรัชญ์ อนิทร์ปาน

8 11524 เด็กหญิง กัญญาวีร์ นามจินา

9 11529 เด็กหญิง ธัญทิพย์ ปวงค า

10 11540 เด็กหญิง นันท์นภัส มะโน

11 11544 เด็กชาย ชัยกฤต ไชยวงค์

12 11793 เด็กชาย ธนภัทร ยืนบุญ

13 11794 เด็กชาย การัณยภาส ก าเนิดศิริ

14 11795 เด็กชาย อรุษ จิรพลวัตร

15 11796 เด็กชาย ธีธัช โสภา

16 11797 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ประทุมพล

17 11798 เด็กชาย ภูเบศ จมมา

18 11799 เด็กหญิง ชญาภา รักพงษ์

19 11800 เด็กหญิง พลอยไพลิน แซ่ม่อ

20 11801 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ สุมังสะ

21 11802 เด็กหญิง จิรัชญา สุนทรชาติ

22 11803 เด็กหญิง วรัญญา มาม่ังปณิธาน

23 11804 เด็กหญิง ณลิตา กันสุทธิ

24 11805 เด็กชาย ณัฏฐพัชร์ ตั งศิริสัมฤทธ์ิ

25 11806 เด็กชาย พรรบภัทร์ อนิสันทราย

26 11807 เด็กหญิง ณิชานันท์ กมลทิพย์ตระกูล

27 11808 เด็กชาย พรหมพิริยะ จุลรัตนมณี

28 11809 เด็กหญิง สุพิชญา คุณารัชตสกุล
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  โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

นางสาว สายชล  ไพอปุรี
ครปูระจ าชัน้ : อนุบาล 1/2
โทรศพัท ์: 084-6585741
id line : saichondadeedow



เลขท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 11487 เด็กชาย กวินศักด์ิ แสนโซ้ง

2 11497 เด็กชาย ปุญญาพัฒน์ จิตปลื ม

3 11498 เด็กชาย วรพล วรรณภิละ

4 11500 เด็กหญิง พลอยลิลิณ วงศ์ร้อย

5 11500 เด็กหญิง พลอยลิลิณ วงศ์ร้อย

6 11502 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชา ชัยมงคล

7 11527 เด็กชาย ณพลพัฒน์ สายเกิด

8 11534 เด็กชาย กษิดิศ จิตรัตน์

9 11541 เด็กชาย ภัทรพล ไชยชนะ

10 11545 เด็กหญิง นงนภัส นวลศรี

11 11547 เด็กหญิง สุวิชญา ชาวเมืองดี

12 11550 เด็กหญิง ณญาดา บัวชาว

13 11810 เด็กชาย ติณภพ แซ่ซัง

14 11811 เด็กชาย เตชินท์ เตชะตา

15 11812 เด็กชาย ธิติวัชน์ ดีเลิศศิริกุล

16 11813 เด็กชาย ปารเมศ ประทุมสิทธ์ิ

17 11814 เด็กชาย พิรัชย์ภวินท์ ไชยเนตร

18 11815 เด็กหญิง เพชรรัตน์ สุภาวงศ์

19 11816 เด็กหญิง ปกิตตา ถิรจงวัฒนา

20 11817 เด็กหญิง รัญชิดา กันทาสุวรรณ์

21 11818 เด็กหญิง อริสา งามเป่ียม

22 11819 เด็กหญิง ปุณณดา ฟุ้งวิทยา

23 11820 เด็กหญิง เบญจมาภรณ์ ออ่นหลวง

24 11821 เด็กหญิง รพีพรรณ แก้วเมืองมูล

25 11822 เด็กหญิง ธัญวลัย ต๊ะเสี ยว

26 11823 เด็กชาย นวิน ดวงค า

27 11824 เด็กหญิง ปาลิฎา มาตระกูล

รำยช่ือนักเรียนช้ันอนุบำล  1/3  ปีกำรศึกษำ 2565

  โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

นางสาววจิติรา  ชยัลงัการ์
ครปูระจ าชัน้อ.1/3
โทร 0931931428
iD line 0931931428



เลขท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 11489 เด็กชาย ณัฏฐกิตต์ิ ชัยพรหมมา

2 11490 เด็กหญิง บุญทิวา แซ่หลี

3 11494 เด็กหญิง ชญานุช โถดอก

4 11494 เด็กหญิง ชญานุช โถดอก

5 11503 เด็กชาย กรินทร์ มังกรอัสวกุล

6 11520 เด็กชาย ไท่หลิน หยู

7 11525 เด็กชาย ปิยพัทธ์ รอดทุกข์

8 11530 เด็กหญิง ชญานนท์ ทองเลิศ

9 11531 เด็กชาย พงศ์พิทยะ ตั งตระกูลกันธา

10 11533 เด็กหญิง ชนันดา วรรัตนวัชร

11 11535 เด็กหญิง วรัญญา กันธิมา

12 11553 เด็กหญิง พิมพ์พิศา จันทรมังกร

13 11825 เด็กชาย ปฐวี แซ่หยาง

14 11826 เด็กชาย ภูดิศ ลุงกู่

15 11827 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พรโสภณ

16 11828 เด็กชาย พฤกษา ตระกูลอุดมศรี

17 11829 เด็กหญิง ฌิรินทร์ สุภัคคุณธรรม

18 11830 เด็กหญิง หรรษา ถนอมศักด์ิ

19 11831 เด็กหญิง หทัยรักษ์ พนาวรานันท์

20 11832 เด็กหญิง จิรภา พลฤทธ์ิ

21 11833 เด็กหญิง พอเพียง บุญสา

22 11834 เด็กหญิง ณิชานาฎ ชมภูแก้ว

23 11835 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ธีรอังคณานนท์

24 11836 เด็กหญิง ปาณิสรา ชาบัวน้อย

25 11837 เด็กชาย กิตติกวิน ค าสมุทร

26 11838 เด็กชาย อภิกฤช แซ่ลี 

27 11839 เด็กชาย ทิโมธี ปาราเล หาญเมือง
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  โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

นางสาว ทพิยว์รรณ  นลิสวุรรณ
ครปูระจ าชัน้ : อนุบาล 1/4
โทรศพัท ์: 089-851-2587

id line : 0898512587



เลขท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 11501 เด็กหญิง ณัชพร ณ วรรณไทย

2 11509 เด็กชาย จิรายุ สุยะเรือง

3 11510 เด็กหญิง สุภัสสรา สถิตเลิศสกุล

4 11511 เด็กชาย สุทธา ปาลีเลียม

5 11512 เด็กชาย ธีรพัฒน์ เตียวตระกูล

6 11517 เด็กหญิง กัญฐ์ลภัส แปงปวน

7 11521 เด็กชาย ปุณณภพ ชูยศ

8 11528 เด็กหญิง เหมือนดาว เทพา

9 11532 เด็กหญิง อภิชญา ภาคีฉาย

10 11537 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เขียวฮ่าม

11 11538 เด็กหญิง พชรพล ไชยมงคล

12 11542 เด็กชาย ธีร์ทัตค์ ทาทอง

13 11546 เด็กหญิง กัญญาพัชร บัวชุม

14 11840 เด็กชาย จักรกุล จินดา

15 11841 เด็กชาย กฤษกร วงศ์วรรณ์

16 11842 เด็กชาย กฤษกร ธิยา

17 11843 เด็กชาย ศรัณย์ภัทร โนพี

18 11844 เด็กชาย ธนดล แก้วใจ

19 11845 เด็กหญิง มนฤทัย กาวิโล

20 11846 เด็กหญิง อเลน่า แวน เดอ เวน ทวีอภิรดีวิโรจน์

21 11847 เด็กหญิง จันทรารัตน์ แซ่ว่าง

22 11848 เด็กหญิง อลิสา ศิลาจันทร์

23 11849 เด็กหญิง กัญญ์พิชญา ไชยวรรณ

24 11850 เด็กหญิง ปักษาศิลป์ อนุรักษ์

25 11851 เด็กชาย อภิธาร กาญจนศิริ ศรีนวล

26 11852 เด็กชาย ธีร์พิพัฒน์ นวลศรี

27 11853 เด็กหญิง วรุณสิริ ปรีชาโรจน์

รำยช่ือนักเรียนช้ันอนุบำล  1/5  ปีกำรศึกษำ 2565

  โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

นางสาวอจัฉรา หลา้เต็น
ครปูระจ าชัน้: อนุบาล 1/5
โทรศพัท:์ 099 268 3999

Id line: packkyammy



เลขท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 11095 เด็กหญิง บัณฑิตา ปันใหว

2 11101 เด็กชาย ไอศวรรย์ รัตพนัส

3 11102 เด็กหญิง สิริพัฒน์ศร มณีวรรณ์

4 11110 เด็กหญิง สุมิตรตรา สุจริต

5 11119 เด็กหญิง นัทณรินทร์ สุขสวัสด์ิ

6 11122 เด็กชาย บรรยวัสถ์ ดวงแก้ว

7 11126 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ ทับดวง

8 11127 เด็กหญิง เฟอร์น่ี โก

9 11130 เด็กหญิง นันท์นิชา สุรการ

10 11136 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ปริชานิ

11 11141 เด็กชาย กิตติพัฒน์ พิรักษ์

12 11142 เด็กหญิง ชนัญชิตา อุตสุภา

13 11563 เด็กหญิง ณัชชานันท์ นาคเกษม

14 11567 เด็กชาย พีระ แซ่หยาง

15 11396 เด็กหญิง ณัฐริสา พร้อมธงชัย

16 11397 เด็กหญิง นิสิตา ค าปัญญา

17 11398 เด็กชาย นนท์นภัสร์ กิจโชติธ ารง

18 11399 เด็กหญิง พิมพ์พิมล เอ็งไพบูลย์

19 11401 เด็กหญิง ญาณิศา พรรณลาภ

20 11402 เด็กหญิง กัญญพัชร สุริวรรณ

21 11403 เด็กชาย ปัญญาพัฒน์ ชมดวง

22 11404 เด็กหญิง กวินกานต์ ใจชุ่มใจ

23 11405 เด็กชาย ภูมิรพี ไชยเวช

24 11406 เด็กหญิง ลัลลลิล เป็งศรี

25 11407 เด็กหญิง กชกร สุยะ

26 11408 เด็กชาย กิตติศักด์ิ แพงลม

27 11409 เด็กหญิง พิชญธิดา ก่ิงไทร

28 11410 เด็กชาย ณัณหณัฐ มหาวันแจ่ม

29 11756 เด็กชาย ภูมิภัทร สิริสืบ

30 11757 เด็กหญิง ปุริมปรัชญ์ ค านาง

31 11758 เด็กหญิง พิชญานันท์ ธนวัฒน์กันยากุล

32 11759 เด็กหญิง กุลชญา ออสโล

รำยช่ือนักเรียนช้ันอนุบำล  2/1  ปีกำรศึกษำ 2565

  โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

นางสาววาสนา มลุเอก
ครปูระจ าชัน้ : อนุบาล2/1
โทรศพัท ์: 086-4187449

id line : Nokwads



เลขท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 11094 เด็กหญิง กนกวรรณ วงศ์จันทร์

2 11096 เด็กชาย จักรภพ สายบัว

3 11098 เด็กหญิง จิรัชญา สมเทศ

4 11103 เด็กหญิง ณัฐพัชร์ ชินารักษ์

5 11105 เด็กชาย เตชิต สุตา

6 11131 เด็กชาย วุฒิภัทร มหาวัง

7 11135 เด็กหญิง ปิยะพัชร จักรแก้ว

8 11137 เด็กหญิง สุภัสสร จิระวงษ์

9 11144 เด็กหญิง ชมชนก ตาสัก

10 11147 เด็กชาย กฤติเดช ชูวัฒนเกียรติ

11 11153 เด็กชาย ชยพล ปัญญา

12 11169 เด็กชาย กลวัช ภิษฐ์โศพงศ์

13 11564 เด็กชาย พร้อมพงศ์ ใจชื น

14 11569 เด็กหญิง ณัฐมน ไชยวัฒน์เจริญสุข

15 11413 เด็กหญิง ณธิดา ไทยปิยะ

16 11414 เด็กหญิง อัณณ์ณิชา อาจหาญ

17 11415 เด็กหญิง กนกพิชญ์ เมืองช่ืน

18 11417 เด็กหญิง วรวลัญช์ ธนสิทธ์ิสุนทร

19 11418 เด็กชาย จุฑาวัฒน์ สิงคะลิง

20 11419 เด็กหญิง มีนา ไชยศรี

21 11420 เด็กชาย ชนันธนัท ชัยชมภู

22 11421 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ปาลีศรี

23 11422 เด็กหญิง พรรวินท์ แก้วค าดี

24 11423 เด็กหญิง วีรินท์รดา ก๋องค า

25 11424 เด็กชาย ธีรภัทร พิพัฒน์วงศ์ชัย

26 11425 เด็กหญิง อัฐภิญญา หงษ์ศรี

27 11426 เด็กชาย คณิศร สุดใจ

28 11427 เด็กหญิง กันติชา ไชยมงคล

29 11428 เด็กชาย อธิวิชญ์ ก่อเจริญชัย

30 11429 เด็กหญิง เซลีน แวนเดอเวน ทวีอภิรดีวิโรจน์

31 11760 เด็กชาย ศุภโชค ดวงนาลี

32 11761 เด็กหญิง จิญาดา จาตุรพาณิชย์

33 11762 เด็กหญิง ธันยารัตน์ ค าฝ้ัน

34 11763 เด็กชาย นฤบดินทร์ ปินตาเสน

รำยช่ือนักเรียนช้ันอนุบำล  2/2  ปีกำรศึกษำ 2565

  โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

นางสาวฤทธ ี  จนีะ
ครปูระจ าชัน้ อ.2/2
โทร 0895559836
iD line 0895559836



เลขท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 11093 เด็กชาย ธีรวัฒน์ พฤฒิชัยวิบูลย์

2 11106 เด็กหญิง ธมนภรณ์ ยะอารี

3 11108 เด็กหญิง ณภชนก ไชยคุณา

4 11109 เด็กหญิง ธิญาดา จิระวรันธร

5 11118 เด็กชาย วิรากร นรชาติสุนทร

6 11124 เด็กชาย สุกฤษฏ์ิพงษ์ สุวรรณภัค

7 11128 เด็กชาย ณัฐปภัทร์ ทองมงคลกุล

8 11129 เด็กหญิง พัทรศยา นิธิธรรมธรณ์

9 11133 เด็กหญิง ปิติกร วงค์วุฒิ

10 11139 เด็กหญิง จิรัชญา รินสินจ้อย

11 11149 เด็กชาย จิรเมธ จันแก้ว

12 11151 เด็กหญิง มาธิกา เตชะนาทรานนท์

13 11430 เด็กหญิง ณิฐิฏา วชิรางกุล

14 11431 เด็กหญิง ณปภัช จันทรส

15 11432 เด็กหญิง พรชนก ปัญญาวิชัย

16 11433 เด็กชาย วชรภฤศ มนูญผล

17 11434 เด็กหญิง ปภาดา พยุงวงษ์

18 11435 เด็กชาย พิทักษ์ไทย ชมถ่ิน

19 11436 เด็กหญิง นาราชา อนิทยศ

20 11437 เด็กชาย ชนกันต์ ขันโท

21 11438 เด็กชาย ปัญวิโมกข์ อัครชัยศุภค์

22 11439 เด็กหญิง ณรินทิพย์ ตาเบ้า

23 11440 เด็กหญิง ชัชชญา ฤกษ์สตรี

24 11441 เด็กชาย ณภัทร สุภาค า

25 11442 เด็กชาย ณัฐกฤต ตระกูลศรี

26 11443 เด็กหญิง วริษฐา วิพรรณศาสตร์

27 11444 เด็กหญิง ปิยธิดา สมบูรณ์

28 11445 เด็กชาย นนธวัช ชมภูพื น

29 11446 เด็กหญิง มชชกร ปกรณ์ปิงเมือง

30 11447 เด็กหญิง พิมพ์ชนก หลิน

31 11764 เด็กชาย สิรวิชญ์ เขียวสาตร์

32 11765 เด็กหญิง จิณณ์ณฐา ยอดมหาวรรณ

33 11766 เด็กหญิง ช่ืนชีวา สุภาวงศ์

รำยช่ือนักเรียนช้ันอนุบำล  2/3  ปีกำรศึกษำ 2565

  โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

นางสเุพยีร อ านา
ครปูระชัน้ อนุบาล 2/3

เบอรโ์ทร  093-1370245
id line  093-1370245



เลขท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 11092 เด็กชาย อัครพงศ์ อนิทนนท์

2 11097 เด็กหญิง วาเลนไทน์ บุญเฉลียว

3 11112 เด็กชาย พีรวิชญ์ เลอไพบูลย์เลิศ

4 11114 เด็กหญิง ประภานิช เชิดชูตระกูลทอง

5 11116 เด็กหญิง อัสมาภรณ์ ไตรศรีศิลป์

6 11134 เด็กหญิง กันยากาญจน์ ดวงจันทร์ตุ้ย

7 11140 เด็กหญิง พิมพ์นารา พิชญ์พิจารณ์

8 11143 เด็กหญิง ชนัญชิดา ใหม่ออ่ง

9 11145 เด็กชาย กวินภัทร สุวัฒนภัทรสกุล

10 11154 เด็กชาย อารัญ จัยสิน

11 11156 เด็กหญิง ขวัญระมิงค์ กองมูล

12 11448 เด็กหญิง นวภัสร์ ไกรทอง

13 11449 เด็กหญิง กนกรัตน์ ศรีสุวรรณ

14 11450 เด็กชาย กันต์ณพัชญ์ มณีวรรณ

15 11451 เด็กหญิง ณัฐมน เชียงนวล

16 11452 เด็กหญิง ดารินทร์ดวงดาว แซ่ว่าง

17 11453 เด็กชาย รัชชานนท์ แสงใส

18 11454 เด็กชาย ร็อคเวล ลี

19 11455 เด็กหญิง อนัญญา เดชอูป

20 11456 เด็กหญิง นาราภัทร ปัญญา

21 11457 เด็กชาย ศุภณัฐ ถูกแผน

22 11458 เด็กหญิง จิดาภา อุปค า

23 11459 เด็กชาย ฟู่  เหว่ย โอวี  ฟอง

24 11460 เด็กชาย ชนาธิป วงศ์ไชย

25 11461 เด็กหญิง อมลวรรณ กฤษณะดิลก

26 11462 เด็กหญิง อชิรญา ฝ้ันพรหม

27 11463 เด็กชาย พีรดนย์ ทวีจิตติรัตน์

28 11464 เด็กหญิง ร่มธรรม โนนค า

29 11465 เด็กชาย เฉลิมกาญจน์ สุขศรีขาว

30 11767 เด็กชาย ภานุวัฒน์ อ ึงตระกูล

31 11768 เด็กหญิง ขวัญจิรา แยส่อ

32 11769 เด็กหญิง ศิวรรยา กุนะ

33 11770 เด็กหญิง ภณิตา กุณวงค์

รำยช่ือนักเรียนช้ันอนุบำล  2/4  ปีกำรศึกษำ 2565

  โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

นางสาว เกษศรินิทร ์สภุาศรี
ครปูระจ าชัน้ : อนุบาล 2/4
โทรศพัท ์: 086-193-2775

id line : zalapaonamrin



เลขท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 11091 เด็กชาย กรกวี มุลเอก

2 11107 เด็กชาย ภาคภูมิ ปาละมี

3 11115 เด็กชาย รชฏ ตะพาบน  า

4 11120 เด็กหญิง กัญญาภัค เครือวงศ์

5 11123 เด็กหญิง เขมิกา กล่ินทอง

6 11125 เด็กหญิง ณัฐปรานต์ เตโชฬาร

7 11132 เด็กชาย นภัทร เป่ียมสุข

8 11146 เด็กหญิง รินรดา นะรากุล

9 11148 เด็กหญิง ปราณิสา ชัยลอม

10 11155 เด็กหญิง ชมพูนุท คูศิริสิน

11 11157 เด็กชาย วรเศรษฐ์ จันต๊ะรังษี

12 11159 เด็กหญิง ปภาดา ถนอมสุวรรณ

13 11466 เด็กหญิง ปุณิกา ปฏิพัทธ์ิ

14 11467 เด็กหญิง ปุณิกา ปรารมภ์

15 11468 เด็กชาย ณรัฐกรณ์ หน่อชาย

16 11469 เด็กหญิง นภาวรรณ์ แซ่หล่ี

17 11470 เด็กหญิง สิรินทรา คุณาดิเรก

18 11471 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ แก้วตา

19 11472 เด็กชาย ภูธิป์พัฒน์ ชมบ ารุง

20 11473 เด็กชาย ปวีณวัช รุจนเสรี

21 11474 เด็กหญิง พิชญธิดา เกล่ือนสันเทียะ

22 11476 เด็กชาย อาทิวราห์ เยาวโยธิน

23 11477 เด็กหญิง สิริกร ลิ มสกุลศิรัตนะ

24 11478 เด็กชาย ภูวิศ ย่ังเปา

25 11479 เด็กหญิง พิชามญช์ุ ค าโพธ์ิ

26 11480 เด็กชาย กิตติพงศ์ ทนันชัย

27 11481 เด็กหญิง ศรุตยา ราชสีห์

28 11483 เด็กหญิง ณาราชา สุวัตนนาคิน

29 11771 เด็กชาย แจ็กสัน ออง เป่ียมศักดา

30 11772 เด็กหญิง วิสา แสงงาม

31 11773 เด็กหญิง ณพัชชนันท์ ละค ามา

32 11774 เด็กชาย ภูวรินทร์ กัญจา

รำยช่ือนักเรียนช้ันอนุบำล  2/5  ปีกำรศึกษำ 2565

  โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

นางสาววลิาศนิยี ์ภธูรใจ
ครปูระจ าชัน้ อ.2/5

โทรศพัท:์ 098-0177440
id line: vila-la



เลขท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 10714 เด็กชาย กฤตกร กุยแก้ว

2 10715 เด็กหญิง คีตภัทร สุติ

3 10719 เด็กชาย ชัยกร แซ่หล่ี

4 10723 เด็กหญิง ทิพธิดา สุขดี

5 10734 เด็กชาย นพรุจิ จุนตระกูล

6 10740 เด็กชาย ชโนทัย ฉันท์ทัตกุล

7 10744 เด็กหญิง มลลดา เท่ียงใจ

8 10747 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ อิ่นค า

9 10748 เด็กหญิง ภูริดา แก้วโมราเรืองฤทธ์ิ

10 10754 เด็กหญิง แก้วเกล้า นามทิพย์

11 10757 เด็กชาย ณัฎฐวี มีลาภ

12 10758 เด็กชาย คณาธิป สุขดี

13 10760 เด็กชาย ธนัตถ์บดี จี ทา

14 10761 เด็กหญิง วิภาดา เบ็ญชัย

15 10997 เด็กชาย ฐิติวัชร์ พิมพา

16 10998 เด็กหญิง ศุภพิชชา จิตนารินทร์

17 11020 เด็กชาย ฐปนรรย์ จันทรมณี

18 11027 เด็กชาย นาราภัทร นาน้อย

19 11031 เด็กหญิง พิชญธิดา ไฝ่บุญ

20 11044 เด็กหญิง สุภาวดี มากมีชัย

21 11053 เด็กหญิง รมินทร์ตรา สันติอโนทัย

22 11055 เด็กชาย พงศ์ศรัณย์ นันต๊ะเสน

23 11064 เด็กชาย กฤตานนท์ ใจแก้วทิ

24 11078 เด็กหญิง พริริสา ถาเตียม

25 11088 เด็กหญิง ดังใจฝัน แสงจักร

26 11089 เด็กหญิง ชุติมาพร ศรีนวล

27 11724 เด็กชาย ธนทรัพย์ ยอดน  าค า

28 11725 เด็กชาย ไท ทวีอภิรดีวิโรจน์

29 11726 เด็กหญิง กฤตพร โปธิสัน

30 11727 เด็กหญิง อารยา สุกใส

31 11728 เด็กชาย สรรชัย ชัยสิทธ์ิ

32 11729 เด็กหญิง ภัสสร เกียไพโรจน์

รำยช่ือนักเรียนช้ันอนุบำล  3/1  ปีกำรศึกษำ 2565

  โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

นางสาวมะลวิัลย ์ แกว้เจรญิ
ครปูระจ าชัน้ อ.3/1

โทรศพัท:์ 081-5511659
id line: 0817836130tiktok



เลขท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 10701 เด็กชาย ณัฏฐชัย สุวรรณประเสริฐ

2 10710 เด็กชาย ธฤตภณ จันทร์ก๋อง

3 10721 เด็กหญิง ลัลลลิณย์ ยอดญาติไทย

4 10727 เด็กชาย ณภัทร ศรีหะวงษ์

5 10746 เด็กหญิง สมฤทัย ขาวมะลิ

6 10752 เด็กชาย ภีมภาคิน ค าวงค์

7 10766 เด็กชาย นพรุจ รชนีกร

8 10767 เด็กชาย อัษศดิณย์ ใจบุญ

9 11004 เด็กหญิง ชญาภา ห่านหิรัญ

10 11006 เด็กหญิง ฤทัยภัทร สามชูศรี

11 11012 เด็กชาย กลวัชร สุวรรณ์

12 11016 เด็กชาย ณัฐภัทร บุญธรรม

13 11026 เด็กหญิง นันท์ลภัส ยศสันเทียะ

14 11030 เด็กชาย ธีรัตม์ วงค์อุน่ใจ

15 11034 เด็กหญิง ญาณิศา อิ่มชม

16 11037 เด็กชาย อภิวัฒ สัจมนตรี

17 11045 เด็กหญิง อัฎษราภัส ฟองดวง

18 11046 เด็กชาย ญาณวุฒิ สุยะใหญ่

19 11049 เด็กชาย วิชญ ทาเกิด

20 11054 เด็กหญิง ปภาฎา มาตระกูล

21 11057 เด็กหญิง ดาริน บริสุทธ์ิ

22 11060 เด็กชาย ทีนัฐกรณ์ วิโรจน์ศศิธร

23 11070 เด็กชาย อัษฎากรณ์ แสงเมือง

24 11079 เด็กชาย จิรัฎฐ์ ปิงโกดก

25 11083 เด็กหญิง ทยิดา อัธยา

26 11730 เด็กชาย พิภพภัทร ค าบุญเกิด

27 11731 เด็กชาย ณภพ มหาวงศ์นันท์

28 11732 เด็กหญิง ขรินทร์ทิพย์ วิจิตรคงตระกูล

29 11733 เด็กหญิง กัลยพัชรภรณ์ พิรักษ์

30 11734 เด็กหญิง ธาวินี ภูมณี

31 11735 เด็กหญิง ณิชานันท์ หมอจา

32 11736 เด็กชาย ธรรมจักร อธิกรธีรพัฒน์

รำยช่ือนักเรียนช้ันอนุบำล  3/2  ปีกำรศึกษำ 2565

  โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

นางสนธยา ธมิาลยั
ครปูระจ าชัน้: อนุบาล 3/2
โทรศพัท:์ 093-1370019

id line:sonone1234567890



เลขท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 10716 เด็กหญิง นพัชร์ฐมณฑ์ เกษมพรธนากูล

2 10717 เด็กชาย ปิติชนน ภัทรปรีชาวงศ์

3 10732 เด็กหญิง กานต์ธิดา ภูยางสิม

4 10735 เด็กหญิง พิชญาภา ค าเจริญ

5 10739 เด็กหญิง กัลรวีร์ แดงช่วง

6 10742 เด็กชาย ภคิน ใจแก้วหลวง

7 10745 เด็กหญิง อารียา ปิยสุรประทีป

8 10751 เด็กหญิง พิชญดา แช่มภู่

9 10764 เด็กชาย ฐตพล เกตุวงศ์

10 10768 เด็กหญิง ณัฐธิดา เพชรช่ืนสกุล

11 10999 เด็กหญิง กัญยาณี กล่ าอยู่

12 11000 เด็กชาย กันต์ณภัทร ค ากาน

13 11002 เด็กหญิง ณัพฐธิกา ภู่เหล็ก

14 11003 เด็กชาย นัธทวัฒน์ มะโน

15 11007 เด็กหญิง อรจิรา แสนม่ี

16 11009 เด็กชาย กรณัฐ ค าแก้ว

17 11018 เด็กชาย นิพิฐพัทธ์ หลวงสุทิพย์

18 11023 เด็กหญิง พัชรินทร์ ล่ิวอุดม

19 11024 เด็กชาย สิรวิชญ์ ศรีพิมพ์ใจ

20 11029 เด็กชาย ธันยพงศ์ สุขไกรไทย

21 11035 เด็กชาย วุฒิภัทร โลมาสม

22 11042 เด็กชาย ภูวดล บุตรโคตร

23 11043 เด็กหญิง อรุณฉาย สมบูรณ์ไชย

24 11048 เด็กชาย พุฒิภัทร ผ่องศรี

25 11052 เด็กหญิง อารียา บุญเรือง

26 11058 เด็กชาย พีรดนย์ แซ่หยาง

27 11076 เด็กหญิง ณหทัย กันสุทธิ

28 11081 เด็กหญิง พิชญาภา เมธัสรัตสกุล

29 11737 เด็กชาย มาวิน ก าป่ันทอง

30 11738 เด็กชาย กษิด์ิเดช กันธาหล้า

31 11739 เด็กหญิง สิริกานต์ ศรีสวรรค์

32 11740 เด็กหญิง ยลธิดา ชมภูแก้ว

รำยช่ือนักเรียนช้ันอนุบำล  3/3  ปีกำรศึกษำ 2565

  โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

นางสาวพัชรนิทร ์  อภวิงค์
ครปูระจ าชัน้:อนุบาล 3/3
โทรศพัท:์ 094-7372495

id line:094 7372495



เลขท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 10704 เด็กชาย อรรณณพพล บุนนาค

2 10709 เด็กหญิง พิชญทัฬห์ คเวสก์สุกุล

3 10711 เด็กหญิง กชพร การขยันกิจ

4 10722 เด็กชาย อธิป กันทะธง

5 10725 เด็กหญิง พุทธิดา ขันเงิน

6 10730 เด็กชาย จิรวัฒน์ ลิย่ีเก

7 10736 เด็กหญิง เตชินี ศรีสุโข

8 10741 เด็กหญิง รวิสา วันตา

9 10750 เด็กหญิง ชนัญชิดา อุตมะ

10 10769 เด็กชาย ธีร์วรา ปาลี

11 11005 เด็กชาย กันทรากร เมืองแก้ว

12 11010 เด็กหญิง ลภัสกร แซ่เตีย

13 11013 เด็กชาย พุฒิพัฒน์ แซ่ม่อ

14 11025 เด็กหญิง นวิยา ไกรจันทร์

15 11032 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ พิลานนท์

16 11038 เด็กหญิง ธนกาญจน์ วรรณสมพร

17 11041 เด็กหญิง พาขวัญ สรสิริ

18 11051 เด็กชาย กัณฐณัฎฐ์ จอมธง

19 11061 เด็กชาย กฤษฎา ยะมาวิรันดร์

20 11063 เด็กหญิง พิรวรินท์ พิสกุล

21 11065 เด็กหญิง นัทธมน หล่อวงศ์

22 11072 เด็กหญิง นภษร บุญชุม

23 11075 เด็กชาย พิทวัส แซ่หยาง

24 11080 เด็กหญิง ณปภัช ปาลี

25 11084 เด็กหญิง มารีน พฤกษ์แก้วกาญจนา

26 11085 เด็กหญิง ปริมธิดา ป๋ันพฤกษ์

27 11087 เด็กชาย กฤติธี กาวิละ

28 11090 เด็กชาย วิชิตพล มาลีการุณกิจ

29 11741 เด็กชาย ชีวานนท์ วงศ์ไชยสิทธ์ิ

30 11742 เด็กชาย ธนวุฒิ พงษ์เย็น

31 11743 เด็กหญิง ธนพร ยะเศษ

32 11744 เด็กหญิง ภัทรศยา สิทธิกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันอนุบำล  3/4  ปีกำรศึกษำ 2565

  โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

นางสาวนันทยิา    ค ้าจนุ
ครปูระจ าชัน้ อ.3/4

โทรศพัท:์ 081-5511659
id line: khruaoy



เลขท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 10703 เด็กหญิง ปุญญิศา ศิริปาน

2 10705 เด็กหญิง นวภัสร์ พงศ์มนัสพร

3 10706 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ เปรมเสถียร

4 10708 เด็กหญิง พิมพ์วิไล ตันสมบูรณ์

5 10724 เด็กชาย ชยพล รัตนนุพงค์

6 10729 เด็กหญิง ณัฐธิดา พงษ์ซ่ือสกุล

7 10733 เด็กหญิง พิชญ์ญา ธนาโภคิน

8 10737 เด็กหญิง ปวริศา เทพานนท์

9 10743 เด็กชาย ศักดินันท์ แซ่ฟุ้ง

10 10749 เด็กชาย จักรวาล พิชวงค์

11 10753 เด็กชาย ธนวินท์ สถาน

12 10759 เด็กหญิง กัญณภัทร เทพสุนทร

13 10762 เด็กชาย จิระพัฒน์ สุวรรณยศ

14 10765 เด็กหญิง รัชนก อริยะเครือ

15 11008 เด็กชาย ธัชทฤต สินประวัติ

16 11015 เด็กชาย บูรณ์พิภพ ปวงแพร่

17 11017 เด็กหญิง กุลณิชา ปักษีสุวรรณ

18 11019 เด็กหญิง กัญญาภัทร แดนเจริญ

19 11022 เด็กหญิง นันทัชพร วงศ์กุลรัตนศิริ

20 11036 เด็กหญิง ณัฎฐญารินทร์ ไกรวศิน

21 11039 เด็กชาย เสฏฐพัฒน์ แซ่หลี

22 11040 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ เจริญเดช

23 11047 เด็กหญิง ทอฝัน เผ่าพงษ์คล้าย

24 11056 เด็กชาย อภิวิชญ์ น  าใจตรง

25 11062 เด็กหญิง พชรวรรณ สายไทย

26 11066 เด็กชาย คณิศร เรือนม่ัน

27 11745 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ สุขสุทธิโชคภาคิณ

28 11746 เด็กชาย ปวริศร์ มณีศิริ

29 11747 เด็กหญิง จิดาภา เรืองยศ

30 11748 เด็กหญิง ญาณิศา ปะลาวัลย์

31 11749 เด็กหญิง ธนัชชญาน์ ธิโปฐิติรัตน์

32 11750 เด็กชาย ภูเบศวร์ จันทร์บรรจง

รำยช่ือนักเรียนช้ันอนุบำล  3/5  ปีกำรศึกษำ 2565

  โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

นางสาวพัชรนิทร ์อนิถา
ครปูระจ าชัน้ : อนุบาล 3/5
โทรศพัท ์: 0891924591

id line : aom.sekhino



เลขท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ

1 11077 เด็กชาย ชนกพล เรือนพรหม

2 11082 เด็กชาย นันทพัทธ์ แดงมาลี

3 11086 เด็กชาย ปฎิญญา กล่ินทอง

4 11160 เด็กหญิง ชูเอนิ จิน

5 11161 เด็กชาย อธิฐค์ อัครีวรรณิต

6 11162 เด็กหญิง ฉันทพิชญา ชนะเลิศ

7 11163 เด็กหญิง วารีรัตน์ มะลาง

8 11167 เด็กหญิง ฉัตติกาญจน์ พ่วงแผน

9 11171 เด็กชาย ชยพล แก่นสาร

10 11377 เด็กชาย ณฐกร ยะวงค์

11 11378 เด็กชาย ผู้พิชิต เต็มล้นพระพร

12 11379 เด็กหญิง วิชญาพร แซ่หย่าง

13 11380 เด็กหญิง สุชญา ใจดี

14 11382 เด็กหญิง อรณิชา นาถา

15 11384 เด็กหญิง พัชรมน จาง

16 11385 เด็กชาย ฉันทพัฒน์ จันทร์ศิริ

17 11386 เด็กชาย ธชย รัตน์ศรัณยพงศ์

18 11387 เด็กชาย ปภิณวิทย์ วงศ์ร้อย

19 11388 เด็กหญิง วรหทัย ค าดวงดาว

20 11389 เด็กหญิง นันท์นภัส กัณชัย

21 11390 เด็กชาย ณัฐพงศ์ อูค่งคา

22 11391 เด็กชาย ณัชพล ปาลี

23 11392 เด็กชาย ถิรพล ปลงใจ

24 11393 เด็กหญิง ลีส โคว์

25 11394 เด็กหญิง อริสรา มูลแขม

26 11554 เด็กหญิง เวลา บุญศรี

27 11751 เด็กชาย ภัทรชนน จงสุขวรากุล

28 11752 เด็กชาย ราเมฆ เลิศศิริพัชญา

29 11753 เด็กหญิง ณิชาภัทร กันทะอุโมงค์

30 11754 เด็กหญิง ปุญญิศา เขียวค า

31 11755 เด็กหญิง อมันด้า เวสวาอี

รำยช่ือนักเรียนช้ันอนุบำล  3/6  ปีกำรศึกษำ 2565

  โรงเรียนช่องฟ้ำซินเซิงวำณิชบ ำรุง

ช่ือ - สกุล

นางสาวจนิตนา  มะโนค า
ครปูระจ าชัน้   อนุบาล3/6
โทรศพัท:์ 086-1162699

id line: 0861162699


