ประกาศโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
เรื่อง การประเมินความรู้พื้นฐานนักเรียน เพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
ห้องเรียน English Program ประจาปีการศึกษา 2561
---------------------------------------ตามที่ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ได้ดาเนินการประเมินความรู้พื้นฐานนักเรียน เพือ่ เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องเรียน English Program
ประจาปีการศึกษา 2561 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินความรูพ้ ื้นฐาน
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องเรียน English Program ประจาปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้
เลขที่ผู้สมัคร
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ชื่อ – นามสกุล
เด็กหญิงธันยมัย สโรบล
เด็กหญิงพุทธิชา คะเนสุข
เด็กชายอาคิระ สุขม่วง
เด็กหญิงชรินทร์ทพิ ย์ อยู่สุขศรี
เด็กชายปองคุณ ชัยเจริญพงศ์
เด็กชายเปรมภารินทร์ รัตนเชิดชูวงศ์
เด็กหญิงกชพร รจนากูล
เด็กชายเจตนิพทั ธ์ วสุวตั รศรสกุล
เด็กชายลิสเตอร์ หัสรังค์
เด็กชายภัคภูมิ ลือหทัยโอภาส
เด็กหญิงบุณยาดา บุญนาศักดิ์
เด็กชายกานต์ธรี ัธวัช ดิษเวชชัย
เด็กชายนราวิชญ์ บุญประสพ
เด็กชายนิธิศ ดาวกระจาย
เด็กหญิงกนกวรรณ วรัญญูรัตนะ
เด็กหญิงธัญชนก กิจพิบลู ย์
เด็กชายภาวินท์ ชิงชนะ
เด็กหญิงเกวลิน เสือสกุล
เด็กหญิงกานต์พิชชา พึง่ บารมีอุปถัมภ์
เด็กหญิงพิมพ์พิศา ชลสินธิ์

หมายเหตุ

-2เลขที่ผู้สมัคร
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ชื่อ – นามสกุล
เด็กหญิงชิดชนก ภิรมย์จิตร์
เด็กหญิงพรรณภัทร เทศมาลาพงศ์
เด็กชายพิชญะ วนาพรม
เด็กหญิงนาราภัทร ขวัญเมือง
เด็กหญิงภูริชญา คินขุนทด
เด็กชายภาวิต ฟั่นแจ้ง
เด็กหญิงพรชนก สวนประเสริฐ
เด็กชายอัครวรรธน์ นิตยกิตติ
เด็กชายณัฐธัญพงศ์ เอี่ยมสกุล
เด็กชายวริทธิด์ นย์ โพธิกิจ
เด็กชายรพี ไชยราช
เด็กชายเตชินทร์ ยุทธวิชัย
เด็กชายรัชรัน กิจตระกูลรัตน์
เด็กชายกฤติธร ภิบาลชนม์
เด็กชายณธกร ชัยศร
เด็กชายจิราวัฒน์ แจ่มแจ้ง
เด็กชายปัณณทัต นิยมชาติ
เด็กหญิงวริทธินี เกษมวัฒนากุล
เด็กชายภูตพิ ัฒน์ โพธิภกั ดิ์
เด็กชายธนินท์ ขนชัยภูมิ
เด็กชายวิริทธิพ์ ล ร่วมดี
เด็กชายภัทรกร สุขโพธิเงิน
เด็กชายศุภกร ตั้งมิตรเจริญ
เด็กชายชนะพัทธิ์ นามสงวน
เด็กชายภคิน ทวีโชติกุลนันทร์
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นาคลาภา
เด็กชายภูภูมิ จังสิริมงคล
เด็กหญิงอัจฉราพร วังศิริไพศาล
เด็กหญิงพิชชาภัทร์ ลือวิฑูรเวชกิจ
เด็กชายพงศ์กรณ์ โชคดี
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ให้ศิริกุล
เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์ ปรางค์วัฒนากุล

หมายเหตุ
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ชื่อ – นามสกุล

หมายเหตุ

เด็กชายประภวิษญุ์ ประดับ
เด็กหญิงสราลี มั่นภักดี
เด็กหญิงตะวัน ศิริคา
เด็กหญิงรพศร ก้าวสัมพันธ์
เด็กชายบุณยวีย์ นาคเจริญ
เด็กหญิงอัญญาพร อักษร
เด็กชายจอมทรัพย์ สุขสัมพันธ์
เด็กหญิงจอมขวัญ สุขสัมพันธ์
เด็กหญิงกัญชรัตน์ ผลาผล
เด็กชายวรายุทธ์ แสนเกตุ
เด็กชายณัฎฐกิตติ์ กาญจนศร
เด็กหญิงปานชีวี เมาะราศี
เด็กหญิงลฎาภา วัชรกุลธรไทย
เด็กหญิงอาทิตา บัวเผื่อน
เด็กหญิงณภัทร ธนาวุฒิ
เด็กหญิงชัญญาพัทธ์ พลขันธ์
เด็กหญิงนันท์นภัส จรัลทรัพย์
เด็กหญิงพิมพ์แพรวา ชูบดินทร์
เด็กหญิงพัฒน์ณภรณ์ แก้วสม
เด็กหญิงกชพรรณ สุขเจริญ
เด็กหญิงปาลิดา ศักดิค์ า
เด็กหญิงฉัตรติยา ฉัตรภูติ

ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่ผ่านการประเมินความรู้พื้นฐาน มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 17 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมนิโลบล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ถนนสฤษดิเดช
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นายธีรภัทร ศรีบุญเรือง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองน้าใส
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

