ประกาศโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
เรื่องรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการ
และประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ
กลุมปฐมวัย
วันเสารที่ 19 ธันวาคม 2563
************************************************************************
1.การปนดินน้ํามัน
ที

ชื่อโรงเรียน | School name

1 โรงเรียนทรงสรรพวิทย

2 โรงเรียนอนุบาลตันติภักดิ์

3 ศรีดรุณ

4 สารสาสนสมุทรสาร

5 โรงเรียนอนุบาลยินดีวิทย

6 สุขเจริญผลแพรกษา

7 อนุบาลเซ็นดาณี

8 สิริวุฒิวิทยา

9 โรงเรียนสุดใจวิทยา

10 ยินดีวิทย

ชื่อนักเรียน
1.เด็กชายพชรพล ซู
2.เด็กชายธนภัทร ปานฉิม
3.เด็กหญิงเมริษา กามขุนทด
1.ด.ช.ปนโน รัตนทับทิม
2.ด.ช.กฤตนัย จุลมกร
3.ด.ญ.ชนาภา สันติพรรค
1.เด็กหญิงกาญจนรัช นอยบาท
2.เด็กหญิงพัฒนนรี กลิ่นศรีสุข
3.เด็กชายณภัทร มหาชัย
1.ด.ช.ณภัทร พึ่งรอด
2.ด.ช.กัณพงษ พาเจริญ
3.ด.ญ.นภัสกร คงเรือง
1.ด.ญ.อลินญาดา มวนคําลา
2.ด.ญ.ณัชชา หอมเทียม
3.ด.ช.กฤตธนา ธนะเสฏฐสิริพันธุ
1.ด.ช.ภูวศิษย ศรีผุย
2.ด.ญ.ชนสภัทร วรวัฒนดํารง
3.ด.ญ.รัตตินันท ศรีสุนทร
1.ด.ช.ภัทรพล หมัดฮารุณ
2.ด.ญ.ภิญญาพัชญ ซอเสวี
3.ด.ญ.พัชริดา สองศรี
1.ด.ญ.ญาดาภา ฉายไสว
2.ด.ญ.ศิริขวัญ ศรีเรือง
3.ด.ญ.วิราภา พูลศรี
1.ด.ช.กฤชณัฏฐ อิทธิสัญญากร
2.ด.ช.ติณณภพ เมืองอินทร
3.ด.ญ.กัลยสุดา เงินกลม
1.ด.ช.กฤตติพัฒน พันธสอน
2.ด.ช.ณัฐชัย. นพคุณ
3.ด.ช.กษดิส สีบุ
1.เด็กชายศุภวุฒิ ธนคําดี

ชื่อครูผูควบคุมดูแล
นายถาวร นารินทร
นางสาวกาญจนา ทองธรรมชาติ

หมายเลขโทรศัพท
098-9036520

นางสาวณิชนันทน คํามูล
นางสาวบุญนํา พรหมเลิศ
1.นางสาวชุติรัตน หาวหาญ
2.น.ส.กาญสรินทร สามลลักษณ

095-6745969
088-4743004

นางสาวอิศราพร บัวพิญ
นางสาวศรจิตตราชูอินทร

094-4659397
080-4235777

นางจินตนา ศรีแนน
นางสาวทิวา คําสมบัติ
น.ส.รัตนาภรณ จุมนารินทร
น.ส.ปจพร พรมพฤกษ
นางสาวณัฐริน เบาสุวรรณ
นางสาวอรวรรณ มนัสสุพา

090-4160061
087-0564782

นางสาวเบญจวรรณ ปนทา
นายสงคราม สุเทพากุล

968806585

ครูมนัสพร มวงแกว

086-5502349

นางปาริชาติ. สอนขยัน
นางสาวสุธิดา อินทิแสง
นางสาวจันทรฉาย ยุกระจร

083-9363224

11 เกวลินวิทยา

12 โรงเรียนณัฏฐเวศม

13 โรงเรียนไพรีขยาด

14 ดรุณรัตน

15 โรงเรียนอนุบาลบุษยมาสปูเจา

16 สาธิตบางนา

17 สารสาสนวิเทศสมุทรปราการ
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระ
18
บรมราชูปถัมภ
19 โรงเรียนสุขเจริญผล

20 ภรวิชญ

21 สารสาสนวิเทศศึกษา

22 ปวยฮั้ว

23 ประภามนตรี ๒

2.เด็กหญิงทัศนีย ชวดตระกูล
3.เด็กหญิงมิณฑิรา แกวเกิดมี
1.ด.ญ.โชติกา ทับปาน
2.ด.ญ.บุณยนุช เถื่อนผา
3.ด.ช.ธราธร สิงหภมร
1.ด.ญ.ภิรัญญา พุทธิเศวต
2.ด.ญ.อิศยา ปายนอก
3.ด.ช.พลวรรธน ชาญกวาง
1.ด.ญ.ภัทรธิดา. ศรีตระการ
2.ด.ญ. อารียา ทาจันทร
3.ด.ช.กรกฎ สุทธิประเสริฐ
1.ด.ญ.ปณฑารีย บุญพุธ
2.ด.ช.สุทธิกานต ใจชื่น
3.ด.ช.ณภัทร สมบุญเพิ่ม
1.ด.ญ สุพิชฌาย จันทรกิตติมา
2.ด.ญ ณพัชชนันท งามอรุณสุข
3.ด.ญ ชิดชนก พวงพันธุ
1.ด.ช.ธนภูมิ จาไธสง
2.ด.ช.ธีรพงษ รมเย็น
3.ด.ญ.นันทนภัส โดงดาวพารัมย
1.ด.ช. ศิวัช ศิริบุญมา
2.ด.ช.ศุกลวัฒน กุลสุวรรณ
3.ด.ช. ณัฐกิตต มุงเมือง
1.ด.ญ.ชญาภา สินธุวงษ
2.ด.ช.คณาธิป ขุนสนิท
3.ด.ญ.นาราชา ภัคดีดินแดน
1.ด.ช. ธีรเดช พันพิพัฒน
2.ด.ช. กฤตาณัฐ สุกใส
3.ด.ช. ทัสดา นิธิศกําจร
1.ด.ญ. นภษร แซตั้ง
2.ด.ช. พุธินันทร แหลมศิริธิคุณ
3.ด.ญ. นันทนภัส คงแกว
1.เด็กหญิงฤทัยกานต ศิริกาล
2.เด็กหญิงณดา เตาทอง
3.เด็กชายดิฐวัฒน ศรีแสน
1.ด.ญ. ณภัชกมล มณีโชติชวง
2.ด.ญ. ธีรกานต คลายสมบูรณ
3.ด.ญ. กัญญาภัทร พรสวัสดิ์
1.ด.ญ.สลิลดา พรมลิบุตร

นางสาวแจมจันทร เกลื่อนทอง

095-8104080

นางสาวกุสาวดี ผลบูรณ
นางสาวจีรประภา สารจันทร

097-1190244
089-8932357

นางสาวพรสุดา เหลือหลาย
นางสาวสุนันตทา ภิรมยปน

081-1107416
02-7537687

นางสาววนิดา ทวีโภค
นางกัญญา บุญหมั่น

064-4788316
086-3646951

นางสาวมณี ศิริเจริญ

089-4938370

นางสาววิสาข สุขไพบูลย

082-9867741

นางสาวมาริสา มีศิลป
นางสาวโยธิกา บุรีรัตน
นางสาวพรรณี พรรณะ
นางชุลีกร โพธิ์ทอง
นางธีรวรรณ อุดมพานิช
นางกุลประภัสสร นาคเปลื้อง

086-7081103
099-2857321
094-4933357
090-9791887

นางสาว ภัคนัน ลอยไสว

094-7749119

นางรุงนภา คําไพ
นางอรุณรัช ปลื้มศรี

080-9598932
085-0660062

นางสาวพรพรรณ มั่นกันนาน
นางสาวณัฐกานต ลีภทั รกูร

061-6261447

นางสาวลัดดาวัลย จิตรนอก
นายธนาธิป โคตคํา

086- 543 5755
090- 826 3306

นางลักษิกา ทองคํา

085-0455779

24 อนุบาลสรินวิทย

25 โรงเรียนศึกษาสรรค

26 โรงเรียนอนุบาลมงคลทิพย

27 ทรงวิทยาเทพารักษ

28 เสงี่ยมพิทยานุกูล

29 เซนตราฟาแอล

30 อนุบาลจิตราภัทร

31 บุรารักษ

32 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล

33 อํานวยวิทย

34 โรงเรียนสารสาสนวิเทศสุวรรรภูมิ

35 โรงเรียนอนุบาลชลิดา

36 อาษาวิทยา

2.ด.ญ.ฐิติชญา ศิริสาน
3.ด.ช.ปรเมฆ กลาหาญ
1.ด.ช.กฤษณะ รักดี
2.ด.ญ.อริสรา จันทรเพ็ญ
3.ด.ญ.พิชชานันท วงษาหาร
1.ด.ญ.ธีชดา ปอมประสานฒ
2.ด.ช.มนัสนันท สารีพิมพ
3.ด.ช.วรภพ เสาสูงยาง
1.เด็กหญิงปพิชญา จิตริต
2.เด็กหญิงวรินทร เสนาะสวย
3.เด็กหญิงศศิวิมล ชมภูมี
1.ด.ช.มัฌชานนท ฝนเครือ
2.ด.ญ.ดารุณี บุดดาวงษ
3.ด.ช.วรบดินทร ทองสด
1.ด.ช จักรพงศ ยอดคํา
2.ด.ญ นาราภัทร สังวร
3.ด.ญ ลักษณนารา เพชรคูหา
1.ด.ช.นวพล ศรีเทพทิพย
2.ด.ช.ณฐกรณ แกวประเสริฐ
3.ด.ญ. มธุกัญญา อิมทรสาร
1.ด.ช.สิทธิ์ทัศน อํานวยชัย
2.ด.ญ.กฤติยาวรรณ สุดทอง
3.ด.ญ.กัญญานิกร หมื่นทอง
1.เด็กหญิงพิพรรษพร นนทเขตขยัน
2.เด็กหญิงบุญญาพร แซเอี้ยว
3.เด็กหญิงพีรชยา จันทรทรง
1.ด.ช.สรัลกร ฉิมเกตุ
2.ด.ช.กมลภพ ชํานาญชล
3.ด.ช.อรรถวัติ ศรีใย
1.ด.ญ. ปณิตา บุญเผือก
2.ด.ญ. ฌลรญา ทวมเพิ่มทรัพย
3.ด.ช. ดนุพัฒน หิรัญสถิตยสุข
1.ด.ญ.ขรินทรทิพย นามสกุล แซเจียม
2.ด.ญ.ชนิกา นามสกุล ศรีคํา
3.ด.ญ.อริยภา นามสกุล แสนเสน
1.เด็กชายธนกฤต ทองแสงจันทร
2.เด็กชายเตชินทร เปอรุณ
3.เด็กชายศุภสิทธิ์ หารคําอุย
1.ด.ช.ญาณกร รัตนรอด

นางสาวกานดา ธุวภาควิทย

089-6098259

นางสาวกลันทิกา แพทยสิทธิ์
นางสาวกานตธิดา อยางกลัน่
นางสาวกัญจนทิภา บุญเฟอง
นางธัญญารัตน เปาเข็ม

082-9166584
082-9166584

นางสาวอรอนงค

080-7507762

จันทะนอย

นางสาววิมล แกวใส

087-5349327

นางสาวภาวิณี ศักดิ์ศรี
นางสาวนวลจันทร ลือหาร
นางสาวอัยยาณัฎฐ ทองวิจิตร

093-3949936

นางสาวอรอนงค ชัยยะมาคํา
นางสาวกรกช เดชประเสริฐ

094-4241847
099-5597669

นางจุฑามาศ กฤษเพชร
นางสาวอรวรรยา ศรีเถื่อน
นางรัตนาพร ทิพยธันวา
นางสาวปทมา เต็มเปยม

081-1164012

นางเดนเดือน กิจชอบ
นางสาวศกลวรรณ ปนตา

086-059-8002
095-724-6138

นางสุทิ เกิดเอี่ยม
นางกนกกาญจน ระฆังทอง
นางเย็นฤดี จันทรงาม

37 โรงเรียนอนุบาลเขมปณฑา

38 เซนตแมรี่

39 โรงเรียนนพคุณวิทยา

40 โรงเรียนสารสาสนวิเทศสมุทรสาร

41 ปราณีเนาวบุตร

42 โรงเรียนสันตเสริมวิทย

43 ศรีวิทยาปากน้ํา
โรงเรียนอนุบาลนีโอชายดหนูนอย
44

45 สันติดรุณ

46 ทรงวิทยา(แบริ่ง)

2.ด.ช.จีรภัทร สนธิ
3.ด.ช.ธนกันต จันทรทาว
1.ด.ญ.อรณิชา เต็งทอง
2.ด.ช.ณฐกร สุขเกตุ
3.ด.ญ.จันทรญารัตน แสงขาว
1.ด.ช.ณัฐพัฒน อรุณภักดี
2.ด.ช.รัฐนันท วงคชา
3.ภัคพล นามสกุล เพรี
1.เด็กชายปวรุต แชมชอย
2.เด็กชายภูภูมิ หลั่งทรัพย
3.เด็กชายปญญภัทร จันทรแกว
1.ด.ช. ธีรพงษ จงพูนศรี
2.ด.ช. รพีพงศ มักการทํา
3.ด.ญ. กชกร แกนสุวรรณ
1.ด.ญ.ณัชชา อินณรงค
2.ด.ช.วีรศักดิ์ รมไทร
3.ด.ญ.ณัฐณิชา นุชนาง
1.ด.ช.ณเดชน ชูประยูร
2.ด.ญ.อังสนา ศรีวานิชภูมิ
3.ด.ญ.กัณหสิภัทร อภิยุทธเจริญ
1.ด.ช.กวินท วัชระประไพพันธ
2.ด.ญ.ฉัตรเกลา รักญาติ
3.ด.ญ.ณัฎฐภัทร ชื่นยืนยง
1.เด็กชายฮมิส ปยะพันธ
2.เด็กชายอัครา สมาเอ็ม
3.เด็กชายธนกฤต ตะเหยง
1.ด.ช.รวิภาส พวงเพชร
2.ด.ช.วรันณธร ศิลาวัฒนะ
3.ด.ช.ตฤณ เรืองทิพย

นางสาวชลธิชา ชางเผือก
นางสาวอรทัย นิ่มพลับ

086-7725717

นางสาววิภาดา สิทธิกุล

095-5873322

นางนงนุช ยังละออ
นางพัชริทร มะกรูดทอง
นางสาวอรสา แสงอน
นางสาวพรทิพย นาคคง
นางสาวอารีรัตน รสจันทร
นางสาวสุกัญญา เจียมทอง

096-8800153
092-2817720

นางสาวสุรภา กรีวัชรินทร
นางสาวธันยพร วิชาชัย

098-9964295
086-0718086

นางธัญวรัตน วีระวัฒนวงศ
นางสาวธนาภา หีบเงิน

086-9911969

นางสาวมาเรียม ทองแสง

นางอารีวรรณ จันทมาลี
นางสาวมยุรี คงสุขี

091-8193817
081-7175234

-

-

