
ล ำดับ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 ด.ช. กวิน สุขกลัด
2 ด.ช. จิรภัทร เตชะจิตตระการ
3 ด.ช. ณัฏฐพล ปัจฉิมพัทธพงษ์
4 ด.ช. ธนมงคล บ ารุงผล
5 ด.ช. ธีรวัต เจิมสวัสด์ิ
6 ด.ช. นนณพัชญ์ สกุลชล
7 ด.ช. นิพพิชชญะ สุนทรบุณยสิทธ์ิ
8 ด.ช. ปิยวัฒน์ ปัญญาปิง
9 ด.ช. ปุณพัท รวงผ้ึง
10 ด.ช. พีรวัตร ตากลม
11 ด.ช. ภาคิน เลิศล้ า
12 ด.ช. ยุทธบดี รุ่งจันทวงษ์
13 ด.ช. รชต สายมงคล
14 ด.ช. วิชยุตม์ หึกขุนทด
15 ด.ช. สุระกาญจน์ กาญจนดิษฐ์
16 ด.ช. โสภณวิชญ์ มีสมภพ
17 ด.ช. อรันย์ธร งามเบญจกุลพงศ์
18 ด.ช. อัฐพล งามสุวรรณ
19 ด.ญ. กรกมล ผิวคราม
20 ด.ญ. จิรัชญา สุภาพ
21 ด.ญ. ณัฏฐณิชา เกษสาคร
22 ด.ญ. นพิดา คัมภีโรสกุล
23 ด.ญ. นภัสภรณ์ ดอกบัว
24 ด.ญ. ปาณิศา คงเปีย
25 ด.ญ. พณณกร วงษ์ย่ีกุล
26 ด.ญ. พริมรดา สัมมา
27 ด.ญ. พิชญธิดา คารมร่ืน
28 ด.ญ. พิมพ์ลดา พลทรัพย์ศิริ
29 ด.ญ. พิมพิศา รักเร่ิมวงษ์  
30 ด.ญ. วรรณเพ็ญ มีชัย
31 ด.ญ. สมิตานัน แซ่อ๋อ
32 ด.ญ. สุชาวดี ศรีเงิน
33 ด.ญ. สุภัสรีญา รักซ้อน
34 ด.ญ. อรณิชา จอยวงศ์
35 ด.ญ. เอมเบอรีน ดารากัย

รำยช่ือนักเรียนปรับพ้ืนฐำน  โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี

ช้ันอนุบำลปีท่ี 1 ห้องเรียน 1 [ ภำคสองภำษำ ]

ช่ือ - สกุล

ครูผู้ดูแล : นำงสรัญญำ คุ้มคง,นำงสำววริศรำ สำยัณห์ เบอร์โทร 085-9608945



ล ำดับ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 ด.ช. คงศักด์ิ มณีโชติ
2 ด.ช. ชยธร ใจกุศล
3 ด.ช. ชยพล บุญเส็ง
4 ด.ช. ติณณ์ ต้ังเจริญศิริโชค
5 ด.ช. ติณณภพ ประเสริฐลาภ
6 ด.ช. ธชย ญาณวรัตน์
7 ด.ช. ธนธรณ์ ฤทธ์ิงาม
8 ด.ช. ธนภัทร จ่ันแก้ว
9 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ ประมวลสิริวัฒนา
10 ด.ช. ปวรุศน์ ทีปกรสุขเกษม
11 ด.ช. พิรชัช สมในใจ
12 ด.ช. พีรภาส ปุเลโต
13 ด.ช. ภาคิณ สันเจริญ
14 ด.ช. ภูมิบัณฑิต เค้าเหลือง
15 ด.ช. ภูริษ ผสมทรัพย์
16 ด.ช. วรภัทร เนตรโรจน์
17 ด.ช. ศุภกฤต อาวรณ์
18 ด.ช. อคิราห์ รักษาทรัพย์
19 ด.ญ. กชกร ปวริศรกุลนาถ
20 ด.ญ. กนกกาญจน์ บุญไทย
21 ด.ญ. กัญญ์ณณัฏฐ์ เช่ียวชาญ
22 ด.ญ. จิรวดี เพียรม่ัน
23 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ กันใจ
24 ด.ญ. ณัฐณิชา บุญกิจ
25 ด.ญ. ณัฐวรา สันหกรณ์
26 ด.ญ. ธนัทธิดา รองสี
27 ด.ญ. ธนารี อังคนาวิน
28 ด.ญ. นานา นันทธเนศ
29 ด.ญ. ปุณยภา พิลาดิษฐ์
30 ด.ญ. เปมิกา ศรีสมุทร
31 ด.ญ. เมษา ยลวิลาศ
32 ด.ญ. รพีพรรณ ชาติเสนา
33 ด.ญ. สลิลลา ก่ิงแก้ว
34 ด.ญ. อะคาริ โยชิโมโต้
35 ด.ญ. ไอรดา พานิชเจริญ

ช้ันอนุบำลปีท่ี 1 ห้องเรียน 2 [ ภำคสองภำษำ ]

ครูผู้ดูแล : นำงสำวพัทธนันท์ มณฑำ,นำงสำวปิยนุช หน่อทอง  เบอร์โทร 064-1953954

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนปรับพ้ืนฐำน  โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี



ล ำดับ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 ด.ช. กษิดิศ ล้ิมถาวรวงศ์
2 ด.ช. กันต์กมล บุญเสนาหม่ืน
3 ด.ช. ชนกันต์ ช่ืนชุ่ม
4 ด.ช. ฐิติกร ถิตานนท์
5 ด.ช. ณภัทร เนตรโรจน์
6 ด.ช. ณัชฐ์ชกิจ ศิวะรังสฤษด์ิ
7 ด.ช. ธนกร เอกมาศ
8 ด.ช. ธนโชติ ย้ิมศิริ
9 ด.ช. ธนวรรธน์ สุวรรณศร
10 ด.ช. ธีรุตน์ ปิยะนันท์
11 ด.ช. นฤทธ์ิ ฤทธ์ิรุ่งอรุณ
12 ด.ช. พิสิฐศิลป์ กิจสุภาพศิริกุล
13 ด.ช. พุทธิพัชร พูลสวัสด์ิ
14 ด.ช. ยศดินทร์ กลันทกสุวัณณ
15 ด.ช. เลิศพิสิฐ เจียระสินธ์ุกุล
16 ด.ช. ศิวัฒม์ หอมจิตร
17 ด.ช. ไอศูรย์ สวัสดี
18 ด.ญ. กนกนภา ฉันทมิตร
19 ด.ญ. กมลทิพย์ สิงห์ค า
20 ด.ญ. กุศลิน ชูช่วย
21 ด.ญ. จิรประภา เพียรอดวงษ์
22 ด.ญ. ณัฎฐวรรณ ศิริจิรานนท์
23 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ บุญเจริญ
24 ด.ญ. นิมมานรดี สุธัมมะ
25 ด.ญ. ปดิวรัดา ดวงแสด
26 ด.ญ. ปภาดา ม้าจีน
27 ด.ญ. ปาณัสม์สรินท์ ส่ังสอน
28 ด.ญ. พิชญ์ณภัทร คงจีบ
29 ด.ญ. เฟรย่า ศศิปรียา แฟร์ลา
30 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ รัตนวัน
31 ด.ญ. มิรินดา สาพิศ
32 ด.ญ. อารดา รัตนะเจริญลาภ
33 ด.ญ. อิสยาห์พร สุขสวาสด์ิ
34 ด.ญ. อิสราพร ยศภูมี
35 ด.ญ. เอริยา บุญชัยศรี

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนปรับพ้ืนฐำน  โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี

ช้ันอนุบำลปีท่ี 1 ห้องเรียน 3 [ ภำคสองภำษำ ]

ครูผู้ดูแล : นำงพรทิพย์ จำรุรัตน์มณี ,นำงสำวชุติมำ หอมชิต  เบอร์โทร 086-1418138



ล ำดับ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 ด.ช. กวีวัฒน์ กล้วยวิเชียร
2 ด.ช. ชิรพัทธ์ ต่ออ่อน
3 ด.ช. ณัฏฐกิตต์ิ สุวรรณเจริญ
4 ด.ช. ติณณภพ รัตนชัยสิทธ์ิ
5 ด.ช. ธนัชพัชร์ บางหลวงหิรัณย์
6 ด.ช. นันทพัทธ์ เพชรสุข
7 ด.ช. บดินทร์ โสดาทิพย์
8 ด.ช. ปฐกร เต็มกันทา
9 ด.ช. ปภังกร ศรีทอง
10 ด.ช. พชร อุดมสวัสด์ิ
11 ด.ช. ภรัญยู สมคิดเสมอ
12 ด.ช. ภาคิน สอ้ิง
13 ด.ช. รณพีร์ มีผล
14 ด.ช. วิพุช บุญราศรี
15 ด.ช. วิระวัช หาญขจรศักด์ิ
16 ด.ช. ศุภสัณห์ ศรลัมพ์
17 ด.ช. อัยยาวิศว์ สุนิพัฒน์
18 ด.ญ. กชพร เปล่ียวดี
19 ด.ญ. กัญญาภัค ลีเส็ง
20 ด.ญ. กัลยกร ศรีเมฆ
21 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ ทรัพย์สมบูรณ์
22 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ศรีประทุม
23 ด.ญ. ณัฐชา ผ่อนผัน
24 ด.ญ. ธนนันท์ พรพจน์ธนมาศ
25 ด.ญ. นภัสพร สายสมร
26 ด.ญ. นีนนารา ลอยคง
27 ด.ญ. ปพิชญา อาสนะ
28 ด.ญ. พิชญวดี ศักย์พิชัยกุล
29 ด.ญ. พิมพ์ลภัส สิตตานนท์
30 ด.ญ. ลัลน์ลลิษ วิโรจน์วัฒนกุล
31 ด.ญ. วาริศา ยมะคุปต์
32 ด.ญ. อณัญญา บรรจง
33 ด.ญ. อธิชา แววพลอย
34 ด.ญ. อรุณลักษณ์ มุมทอง
35 ด.ญ. อัญพัชร์ โพธิรักษ์

รำยช่ือนักเรียนปรับพ้ืนฐำน  โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี
ช้ันอนุบำลปีท่ี 1 ห้องเรียน 4 [ ภำคสองภำษำ ]

ครูผู้ดูแล : นำงสำวจินตนำ  เหล่ำพิเดช,นำงสำววนิดำ พุทธรักษำ เบอร์โทร 093-4156224

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 ด.ช. จตุรภัทร แซ่อ้ัง
2 ด.ช. จิรายุ เปล้ืองสวัสด์ิวัง
3 ด.ช. ชวการ วรานนท์
4 ด.ช. ณัฐวุฒิ พิมพ์ทอง
5 ด.ช. ธนบดี เจริญแพทย์
6 ด.ช. ธีร์วศิษฐ์ จ าเริญพานิช
7 ด.ช. นฤเบศ จันทร์แจ่มศรี
8 ด.ช. ปิติพงศ์ คุ้มศรีษะ
9 ด.ช. ปิยวัฒน์ ปะหุปะปา
10 ด.ช. ปุริมปรัชญ์ งามทรง
11 ด.ช. พัชสนันท์ มงคลพัฒนา
12 ด.ช. ภัทรนันท์ กังสดาร
13 ด.ช. วนันต์ นุ่มน่ิม
14 ด.ช. ศตนันท์ ฟางทสวัสด์ิ
15 ด.ช. สรวีย์ ชมเชย
16 ด.ช. สิงหา ปลาทอง
17 ด.ช. อังกูร สิงหศิริ
18 ด.ญ. กุลธิดา สวัสดีมงคล
19 ด.ญ. จรรยาภรณ์ สุนทรวงษ์
20 ด.ญ. ญาณิศา จึงรุ่งฤทธ์ิ
21 ด.ญ. ญาดา โรจน์วัชรทร
22 ด.ญ. ฐิติกาญจน์ โพธ์ิพันแสง
23 ด.ญ. ณัฏฐิกา ภูดอนตอง
24 ด.ญ. นภัทชา ตัญกาญจน์
25 ด.ญ. นิศามณี ค าอุดม
26 ด.ญ. บุญญาดา ดลอารมณ์
27 ด.ญ. ปภาวรินทร์ เถาหอม
28 ด.ญ. ปรีณาชนันท์ เพ็ญโฉม
29 ด.ญ. พิมพ์พิศา สีนอ
30 ด.ญ. มณิสรา สุขเกษม
31 ด.ญ. รินรดา หอมกล่ิน
32 ด.ญ. ลัลณ์ลลิน ลดาชาติ
33 ด.ญ. ลารีมาร์  ปรีชา
34 ด.ญ. สุพิชชา เท่ียงธรรม
35 ด.ญ. อนัญพร เรืองเวช

ช้ันอนุบำลปีท่ี 1 ห้องเรียน 5 [ ภำคสองภำษำ ]

ครูผู้ดูแล : นำงรุ่งรัตน์ โสวรรณี,นำงสำวศิริพร บุญประคบ  เบอร์โทร 082-2058198
ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนปรับพ้ืนฐำน  โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี



ล ำดับ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 ด.ช. กฤติพงศ์ ไชยช่อฟ้า
2 ด.ช. ก้าวสิปป์ ชัยสุทธิ
3 ด.ช. ชยพล ศรีบุญนาค
4 ด.ช. ฐานพัฒน์ มโนรถวิทยา
5 ด.ช. ณัฏฐวี โพธิพิทักษ์
6 ด.ช. ณัฐชัย พิมพ์ทอง
7 ด.ช. ธนกาญ ทิพย์โอสถ
8 ด.ช. ธนดณ สุขอยู่
9 ด.ช. ธนัช ถาวรวัฒนา
10 ด.ช. นพวัชร์ จิราวัฒนาโกศล
11 ด.ช. นัธทวัฒน์ วัลลภาทิตย์
12 ด.ช. ปาณบดี ส าเภา
13 ด.ช. ฟูมิฮิโกะ คาวาอิ
14 ด.ช. รชานนท์ ค าผา
15 ด.ช. วีรภัทร ช้างวงษ์
16 ด.ช. ศุภกร มูลศรีแก้ว
17 ด.ช. สิรวิชญ์ วชิรัคกุล
18 ด.ญ. กมลรัตน์ สกุลจาป
19 ด.ญ. กัญญาพัชญ์ จิตรสิงห์
20 ด.ญ. จิดาภา ขาวสะอาด
21 ด.ญ. ญาณินท์ นามวงษ์
22 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ พยัคใหม่
23 ด.ญ. ดรัณภพณัฏฐ์ วิโนทพรรษ์
24 ด.ญ. เตชิณี เย็นสวัสด์ิ
25 ด.ญ. นีรนารา ฟักทิม
26 ด.ญ. ปริยากร เมนะสูต
27 ด.ญ. ผกากรอง สนิทกูล
28 ด.ญ. ภัชษนัญฑ์ นิติกูลเจริญวานิช
29 ด.ญ. มันตรินี คงเจริญ
30 ด.ญ. ลภัสรดา กิจดี
31 ด.ญ. ลักษิกา บุญทนาวงค์
32 ด.ญ. สิตานันท์ จันทร์แดง
33 ด.ญ. อรวรา ธัมมจิรังศรี
34 ด.ญ. อริศรา เพ่ิมพูล
35 ด.ญ. อารยา สายันห์กุลดิลก

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนปรับพ้ืนฐำน  โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี

ช้ันอนุบำลปีท่ี 1 ห้องเรียน 6 [ ภำคสองภำษำ ]

ครูผู้ดูแล : นำงสำววัชรินยำกรณ์ ศรีทอง,นำงสำวอำรดำ วัฒนปรีชำเลิศ  เบอร์โทร 065-9455246



ล ำดับ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 ด.ช. กวีวัธน์ ประพัฒน์ทวีสุข
2 ด.ช. ก้องภพ แก้วพล
3 ด.ช. โกมล ชัยมี
4 ด.ช. ชวกร ภู่วิจิตร
5 ด.ช. ณัฏฐกิตต์ิ บุรุษวยากรณ์
6 ด.ช. ติชิลา ล้ าเลิศ
7 ด.ช. ธีรพิชญ์ จันสิริบุญมี
8 ด.ช. เธียรวิชญ์  ทรงกลด
9 ด.ช. นฤเบศร์ วรประเสริฐ
10 ด.ช. ปวีณ์กร  ชาระ
11 ด.ช. ปัณณ์ปกรณ์ ดาโสม
12 ด.ช. พิชิต สมมาศเดชสกุล
13 ด.ช. ศรวัสย์ ชมเชย
14 ด.ช. ศุภกิตต์ิ แก้วประเสริฐศรี
15 ด.ช. สิริวุฑฒ์ มะลิวรรณ
16 ด.ช. อชิระ ศุภศรี
17 ด.ช. อรรณพ โกฎจันทึก
18 ด.ญ. กนกรดา นาคนาม
19 ด.ญ. จินห์จุฑา โอเจริญ
20 ด.ญ. ชิษณุชา ศรีสยาม
21 ด.ญ. ณภัทรฐนัน อธิวาส
22 ด.ญ. ณัฏฐวี ต่ายทอง
23 ด.ญ. ณัฐธีรา ฮมแสน
24 ด.ญ. เปมิกา ศิริรักษ์
25 ด.ญ. พริสา จันทร์เทียม
26 ด.ญ. พัทธรินทร์ จันทร์ศรี
27 ด.ญ. พิชญาพร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
28 ด.ญ. พิชยดา ควรค านวน
29 ด.ญ. พิมลณัฐ พงษ์พันธ์ุ
30 ด.ญ. พีรญา เขมกุลวานิช
31 ด.ญ. วรภร วัฒนาวงค์
32 ด.ญ. สมิตา กล่ินบัวแก้ว
33 ด.ญ. สริตา ภัททกุล
34 ด.ญ. สริมน ภัททกุล
35 ด.ญ. อภิชญา นามพระจันทร์

รำยช่ือนักเรียนปรับพ้ืนฐำน  โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี

ช้ันอนุบำลปีท่ี 1 ห้องเรียน 7 [ ภำคสองภำษำ ]

ครูผู้ดูแล : นำงสำวสุภำภรณ์ อำรีย์ , นำงสำวอรทัย  จันทะบำล  เบอร์โทร 0644953654

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 ด.ช. การุณย์ พิมพ์รัตน์
2 ด.ช. ชยพล มัคสุวรรณ
3 ด.ช. ชินภัทร พรหมมา
4 ด.ช. ณณณ ฐิติมานันท์
5 ด.ช. ณัฐพล ค าดวง
6 ด.ช. ตฤณพัฒน์ เต็มหลวง
7 ด.ช. นนทิกร สว่างดี
8 ด.ช. โนเอลฟิเดล  ท่ีสาม อาริโอล่า
9 ด.ช. ปรัตถกร ป้อมสุวรรณ
10 ด.ช. ปราณปวีณ์ ทิมผล
11 ด.ช. พิสิษฐ์ เหลืองสีนาค
12 ด.ช. ภัทรวิทย์ หนูทอง
13 ด.ช. วัชรพล คชินทร
14 ด.ช. วิชญะ สีโวย
15 ด.ช. อัศม์เดช สวนแก้ว
16 ด.ช. อิทธิพัทธ์ นรมาตร
17 ด.ช. อุทัยเทพ วาระสิทธ์ิ
18 ด.ญ. กีรติญา อนุบาลผล
19 ด.ญ. ปุณณลักษณ์ สุขบรม
20 ด.ญ. จิรสุดา สายเสือ
21 ด.ญ. ภัททา วสิกรัตน์
22 ด.ญ. สุพิชฌาย์ คงพัฒน์ยืน
23 ด.ญ. อังษรา ญัตติณรงค์
24 ด.ญ. กัญญาภัทร์ หนองแส
25 ด.ญ. ปุณณดา นาควิจิตร
26 ด.ญ. ปริษา เลิศเกษมชัย
27 ด.ญ. พิมพ์พิศา ธรรมสุทธาทิพย์
28 ด.ญ. ปรีณาภา โศภนะศุกร์
29 ด.ญ. รณิดา สุขธัญญาโชติ
30 ด.ญ. อัษอร ณัฐธัญธิติ
31 ด.ญ. ปาริชาต โสวจัสสตากุล
32 ด.ญ. ณัฐรุจา โคนกระโทก
33 ด.ญ. พรรุจา จันทรนิภา
34 ด.ญ. อนิญญา เถายา
35 ด.ญ. อุรัสยา บุตรมารศรี

ช้ันอนุบำลปีท่ี 1 ห้องเรียน 8 [ ภำคสองภำษำ ]

ครูผู้ดูแล : นำงสำวพิไลพร  น้อยฉ่ ำ , นำงสำววิไลวรรณ เกตุวงษำ เบอร์โทร 084-4135015

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนปรับพ้ืนฐำน  โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี



ล ำดับ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 ด.ช. กันตินันท์ โค้วประดิษฐ์
2 ด.ช. จักรภพ น่ิมนามา
3 ด.ช. จิระณัฐ ธนะพิบูลย์โสภณ
4 ด.ช. เจษฎา รุ่งมณี
5 ด.ช. ณัฐวรรธน์ อาทรกิจวัฒน์
6 ด.ช. ธนกฤต ตันจงนาวิน
7 ด.ช. ธนกฤต ค านุช
8 ด.ช. ธนโชติ สีจูมพล
9 ด.ช. ธนากร ปราณีตพลกรัง
10 ด.ช. ธฤติพันธ์ จิวมงคลชัย
11 ด.ช. ธารารัตน์ วรรณะธวัชน์
12 ด.ช. ปัณญาวีร์ หวง
13 ด.ช. ยศกร ฉ่ัวเจริญ
14 ด.ช. วชิรกิตต์ จิตกล้า
15 ด.ช. วชิรวิทย์ ประมาณ
16 ด.ช. สิรพันธ์ ไพบูลย์
17 ด.ช. สิริกร บุญญา
18 ด.ญ. กวินธิดา จันทพงษ์
19 ด.ญ. กัญญาภัทร ต๊ิบแก้ว
20 ด.ญ. เจเนลลี เทอรอน
21 ด.ญ. ณัฐชนก มหาสาร
22 ด.ญ. ดาริน ราษีทรัพย์
23 ด.ญ. ปัณฑิตา ดอกรัก
24 ด.ญ. พักตร์วิมล เปล่ียนสมัย
25 ด.ญ. พัชราวรินทร์ เอ่ียนเหล็ง
26 ด.ญ. มากิ อิวาซากิ
27 ด.ญ. รชยา ฉลาดคิด
28 ด.ญ. รมิดา สุทธิธาทิพย์ดี
29 ด.ญ. ลภัสรดา กลับดี
30 ด.ญ. วรรณดา สุวรรณติ
31 ด.ญ. วรรณวิสาข์ ปัททุม
32 ด.ญ. วิกันดา อินทรชัย
33 ด.ญ. ศกลภัทร บุญเส็ง
34 ด.ญ. สุประวีณ์ หัสชู

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียนปรับพ้ืนฐำน  โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี

ช้ันอนุบำลปีท่ี 1 ห้องเรียน 9 [ ภำคสองภำษำ ]

ครูผู้ดูแล : นำงสำวบังอร  จันมะดัน,นำงสำวอทิตยำ พรรัตน์พรสิริ เบอร์โทร 088-2214131



ล ำดับ ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ

1 ด.ช. คงคณิน ปรีดานนท์
2 ด.ช. ชยางกูร สุขฉัตร
3 ด.ช. ชยานนท์ ทิพย์ญานะ
4 ด.ช. ณัฐกฤต ศกุนตานุรักษ์
5 ด.ช. เตชินท์ อาจวารินทร์
6 ด.ช. ทัตพล ชูเช้ือ
7 ด.ช. ธนกฤต ประโสทะกัง
8 ด.ช. ธนกฤต เปรมฤดีปรีชาชาญ
9 ด.ช. ธนวัฒน์ เป็นมงคล
10 ด.ช. ธเนษฐ ศรีทอง
11 ด.ช. ธีรภัทร แก้วขาว
12 ด.ช. ศุภวิทย์ ศรีสลวยกุล
13 ด.ช. สารัช  เกษมศรี
14 ด.ช. อินทัช ทาระรัตน์
15 ด.ญ. กวินธิดา ธานี
16 ด.ญ. กัญญาภัค เปรมสุวรรณ
17 ด.ญ. กัญญาภัค สิทธ์ิประเสริฐ
18 ด.ญ. กันยา หัวใจ
19 ด.ญ. ชนกานต์ ถนอมขวัญ
20 ด.ญ. ณัชชา จ่ันเจริญ
21 ด.ญ. ดารินทร์ พรประเสริฐ
22 ด.ญ. ปภาวรินทร์ พันธ์เทศ
23 ด.ญ. ประภาสิริ พิลากุล
24 ด.ญ. ปารย์มนต์ตรา เมียมขุนทด
25 ด.ญ. มาริสา เสริมสันติธรรม
26 ด.ญ. รฏสร พงษ์วุฒิกุล
27 ด.ญ. ลภัสรดา สร้อยศิริ
28 ด.ญ. ล้อมทรัพย์ สิมณี
29 ด.ญ. วนัชพร พลศักด์ิ
30 ด.ญ. ศศิธร บุญญาปุณณัง
31 ด.ญ. อนัญญา วิเศษคร้อ
32 ด.ญ. อนูธิดา ช านิ
33 ด.ญ. อุรัสยา ศรีสุข
34
35

รำยช่ือนักเรียนปรับพ้ืนฐำน  โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี

ช้ันอนุบำลปีท่ี 1 ห้อง 10 [ ภำคปกติ ]

ครูผู้ดูแล : นำงวรรษมณ ไชยคุณ,นำงสำวสกุณำ  ข ำทอง เบอร์โทร 081-3994815

ช่ือ - สกุล


