ประกาศโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
เรื่องรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการ
และประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ
กลุมปฐมวัย
วันเสารที่ 19 ธันวาคม 2563
************************************************************************
2.การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ
ที ชื่อโรงเรียน | School name
1 โรงเรียนทรงสรรพวิทย

2 ศรีดรุณ

3 สารสาสนสมุทรสาร

4 โรงเรียนอนุบาลยินดีวิทย

5 สุขเจริญผลแพรกษา

6 อนุบาลเซ็นดาณี

7 สิริวุฒิวิทยา

8 โรงเรียนสุดใจวิทยา

9 ยินดีวิทย

10 เกวลินวิทยา

ชื่อนักเรียน
1.เด็กหญิงเอญาดา เอี่ยมโกมล
2.เด็กหญิงพณัตศศิตา ชอยสวัสดิ์
3.เด็กหญิงณัฐวลัญช พูลทรัพย
1.เด็กหญิงพิมพพิชญา ศรีอักษร
2.เด็กหญิงปารุดา บุญรอด
3.เด็กหญิงนภัสสร โสฬส
1.ด.ญ.ธัญญรัตน ชารีทา
2.ด.ญ.ดณิตา พุทรรักษา
3.ด.ญ.ชนาภา หลาธรรม
1.ด.ญ.ธัญญลักษณ พริบไหว
2.ด.ญ.โชติกา เกตุสาย
3.ด.ญ.กิตติญาดา นิตใหม
1.ด.ญ.นภัสรา ตนกันยา
2.ด.ญ.พิชญทัฬท มณีปองสกุล
3.ด.ญ.ณัฏฐกานต นานอก
1.ด.ญ.ภัทรานิษฐ สะตาปอ
2.ด.ญ.นัซนีน มะลิซอน
3.ด.ญ.ญานิสา ดาวลอย
1.ด.ญ.ปริยาภรณ วงคศรี
2.ด.ญ.เนตรนภาดา ดลไสว
3.ด.ญ.กวินทิพย แกวหาญ
1.ด.ช.จิรโชติ สิริปาลทัตสกุล
2.ด.ช.วรเมธ ออนละออ
3.ด.ญ.ทักษญา บุญสาธุ
1.ด.ญ.พัทธนันท ราสุวรรณ
2.ด.ญ.ฐิติรัตน จําปา
3.ด.ญ.ณัฐฐิการ สุวรรณกูฏ
1.เด็กหญิงนวพรรณภัทร ดวนมี
2.เด็กหญิงปานขวัญ หาเนาสุข
3.เด็กหญิงนลินญา อินทิพย
1.ด.ญ.สุพรรษา อุเทนสุด

ชื่อครูผูควบคุมดูแล

หมายเลขโทรศัพท

นางสาวศิริพร กันเกา

090-2088362

นางสาวอุไรลักษณ กานสันเทียะ

065-4134993

นางสาวน้ําฝน ทองหลอ
นางสาวอิศราพร บัวพิญ

095-2046092
094-4659397

นางวาสนา อินทรภัยจิตร
นางธนารีย แสงจันทร
น.ส.ณัชชา สุขสัมผัส
น.ส.ทิพยวรรณ ชื่นอุรา
นางฟรดาวซ มานะนัด
นางสาววรางคณา สรอยระยับ

083-8032178
063-7738281

นางอารียา ฉายฝาก
นางนัยนา พูนศิริ
ครูวรรนิสา ปรุงรัมย

090-8021579

นางสาวอรพินท พรมวี
นางสาววิลันดา จําปาปา
นางสาวรจนา พรรภะ
นางสาวสุภิญญา สุนทร

080-7818579
081-8923248

นางสาวกนกอร นราธร

095-1199488

11 โรงเรียนณัฏฐเวศม

12 โรงเรียนไพรีขยาด

13 ดรุณรัตน

14 โรงเรียนอนุบาลบุษยมาสปูเจา

15 รุงปญญาวิทย

16 สาธิตบางนา

17 สารสาสนวิเทศสมุทรปราการ

18 โรงเรียนสุขเจริญผล

19 ดิษลี

20 อนุบาลเทพกร

21 ปวยฮั้ว

22 ประภามนตรี ๒

23 อนุบาลสรินวิทย

24 โรงเรียนศึกษาสรรค

2.ด.ญ.สรัลรัตน สอิ้งดวง
3.ด.ญ.อริสรา แกวโบราณ
1.ด.ญ.ไอรดา ฐานะ
2.ด.ญ.ศิริยนันท ขาวแกว
3.ด.ช.มนัสวิน หงศพร
1.ด.ญ.เมษิญา ดอนมอญ
2.ด.ญ. ทิชา บุญพึ่ง
3.ด.ญ.ธนิษฐา เกตุแกว
1.ด.ญ.กัญญาณัฐ ทรัพยถิรภูวดล
2.ด.ช.พัทธดนย ธรรมขจรจิต
3.ด.ช.คณภัทร อภิชาติไตรสรณ
1.ด.ญ. เบญญาภา มาพงษ
2.ด.ญ. พิชญาภา ทวีชาติ
3.ด.ญ.พิมพชนก แกวเขื่อนขันธ
1.ด.ญ.ปุณญภัส แจมจรัสศรี
2.ด.ญ.สลินดา ทองเจิม
3.ด.ญ.สุภานันท ไช
1.ด.ช.นิติพงษ ศิษยสุวรรณ
2.ด.ช.ธีรพัฒน เกียรติกังวาลกุล
3.ด.ญ.ณิชาภา ไกรยา
1.ด.ญ.วีรินทรทิรา เนื้อขํา
2.ด.ญ.ฑิตฐิตา บุญประคอง
3.ด.ญ.พรนภัส ยอดรัก
1.ด.ญ.พิมพนารา มงคลโสภณรัตน
2.ด.ญ.กัญญพัชร พลทา
3.ด.ญ.กมลพร สีเล
1.ด.ช.อานนทวัฒน เตยออนเกตน
2.ด.ญ.รักษิณา เพชรแกว
3.ด.ญ.อิงกาญจน ผันอากาศ
1.เด็กหญิงธนัชชา จันทรมีศรี
2.เด็กหญิงนีรชา ออนสา
3.เด็กหญิงกัญญาภัทร โลหบุญทรัพย
1.ด.ญ. สุชาวิณี จิตตบรรจง
2.ด.ญ. นฤภร วรพฤกษจารุ
3.ด.ญ. ศิรภัสสร จุลศักดิ์
1.ด.ญ.ฐิติชญา นารีนุช
2.ด.ญ.พิมพชนก บัวบาน
3.ด.ญ.อรวรรยา ดีสันเทียะ
1.ด.ญ.พรรณเพียงดาว มีชัย
2.ด.ญ.ชนาภัทร วงษศรี

นางสวากุสาวดี ผลบูรณ

097-1190244

นางพิมสมร บุญจําพู
นางจันทรรัตน บุญพันธุ

02-7537687
02-7537687

นางสาวชุติมา วานิช
นางสาวสุดาวดี เดชา

097-2103097
086-9970686

นางวิพา วันนา

089-5203487

นางสาว วชิราพร ชารีผาย
นางสาวออยทิพย อักษรมัต

085-7473516
089-8964279

นางสาววิสาข สุขไพบูลย

082-9867784

นางสาวกฤษณา โตขํา
นางสาวพรพรรณ เรืองนาม
นางสาวกันยา ปกษี
นางศุภิสรา คลายสุวรรณ

086-6674193
092-5342347

นางปรานี สีวงษา
นางนงคราญ แสงชมภู
นางเบญจมาศ ศรีสุทธิ์
นางนวลศรี อิสสระนาวิน
นางสาวศิริวรรณ รูปกระตายทอง
นางสาววรินทร ไชยะสม

081-5171317

นางสาวเย็นจิตร ศุภศร
นายธนาธิป โคตคํา

080- 061 3435
090- 826 3306

นางศรีสุดา ศรีชมภู

064-8042884

นางสาววีรยา สีชะอุม
นางสาวดวงกมล นิรวมรัมย

086-8773612
089-4975583

25 โรงเรียนอนุบาลมงคลทิพย

26 ทรงวิทยาเทพารักษ

27 เสงี่ยมพิทยานุกูล

28 เซนตราฟาแอล

29 อนุบาลจิตราภัทร

30 บุรารักษ

31 อํานวยวิทย
โรงเรียนสารสาสนวิเทศ
32
สุวรรรภูมิ
33 โรงเรียนศิริวิทยา

34 โรงเรียนอนุบาลชลิดา

35 อาษาวิทยา

36 อุนอารีวิทยา

37 โรงเรียนอนุบาลเขมปณฑา

3.ด.ญ.ณัชชา หีบเงิน
1.ด.ญ.วีดา ไหลหาโคตร
2.ด.ญ.ขาวหอม
2.ด.ญ.กัญญาณัฐ เสนาะนอย
1.เด็กหญิงใบบัว มณีแจม
2.เด็กหญิงณัชชา เจริญจันสุข
3.เด็กหญิงสุภาพร ตฤนานนท
1.ด.ช.พิทักษไทย ภูสดศรี
2.ด.ญ.วิชุตา แสงสวาท
3.ด.ญ.กุลธิดา อินทรเทศ
1.ด.ญ เขมิกา ไชยดํารงค
2.ด.ญ ปุณณดา ขจรกิตติประกิต
3.ด.ญ สุภิชญา หงษวิไล
1.ด.ญ. สุรวรินทร อํานาจกิจเสรี
2.ด.ญ.ญดากานต เพชรวัชระไพบูลย
3.ด.ญ.ปาริชาต รักษพอเพียง
1.ด.ญ.คริษฐา ใจบุญ
2.ด.ญ.ณัฐชา ทัพไทย
3.ด.ญ.พิชชาพร เกศจิระไพศาล
1.ด.ญ.ชญานิน จารยคุณ
2.ด.ญ.ญาณิน ยะวาวงค
3.ด.ญ.ประภาพร จิตรดา
1.ด.ญ.ณัชฐณิชา ดวงนวม
2.ด.ญ.กัญณดา ทองมนต
3.ด.ญ.ชาลิดา
หงษามนุษย
1.ด.ญ.ไทศิกา สวัสดี
2.ด.ญ.พรนัชชา แกววงษ
3.ด.ช.เวชชะตะ จ้ํามา
1.ด.ญ.พิยะดา ไชยโย
2.ด.ญ.ชนกานต ภักดีวุฒิ
3.ด.ญ.สุภัสสรา อยูยืน
1.เด็กหญิงรินรดา รอดกุล
2.เด็กหญิงวศนันทนิ์ ภูมิโคกรัตน
3.เด็กหญิงศรัณย สมบูรณ
1.เด็กชายออมสิน ชมภูวิเศษ
2.เด็กหญิงกัญชพร คูณมา
3.เด็กหญิงณัฐพัชร ออนเคร็ง
1.ด.ช.ธาวิน แชมโสภา
2.ด.ญ.ศิณิฐา สังขทอง
3.ด.ญ.วนัสนันท ดวงเจริญ

นางดวงเดือน สุดตา
นางสาวกลันทิกา แพทยสิทธิ์
นางสาวนิติยา จํานิล
นางสาวอรอนงค หิงษชารี

082-9166584
082-9166584

นางสาวสุภาพร พรมสิงห

092-3500651

นางสาวชนปภร อินทรพงษ

087-3604328

นางสาวฐิติพร สิมัยนาม
นางสาวเกศวดี เชิดชน
นางสาวมาลิณี กิติศรีวรพันธ

081-7503604

นางสาวสุวิมล ทองสัมฤทธิ์
นางสาววัลลภา อําไพวรรณ
นางรัตนาพร ทิพยธันวา
นางวราณี วันภักดี

081-1164012

นางสาวกนกอร เนตรสาร
นางสาวอรวัลย สุนทรอําพล

081-5805079
080-0568187

วาที่เรืออากาศตรีชัชวาลย กิจชอบ
นางสาวอัญชลี มะลิเลิศ

081-692-3173
089-588-7099

นางสาวอุบล ทรงชน
นางสาววรรณิกา สอนปน
นางสาวนัทฐินี ขันทะเสน
นางธวัลรัตน เภาภู
นางสาวแพรวพรรณ เมฆมล
นางสาวรุงนภา พิกุลแกว

065-0191433
062-2954525

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

1.ด.ญ.พรพิมล กิจแกว
เซนตแมรี่
2.ด.ญ.วรัทยา แสงเรือง
3.ด.ญ.อรปรียา บุญเพ็ง
1.ด.ญ.ทักษพร มะลิวัลย
โรงเรียนนพคุณวิทยา
2.ด.ญ.ธัญญรัตน เปรมสมบัตร
3.ด.ญ.ปานตะวัน อิ่มออง
1.ด.ช.โกศัลย เชื้ออินทร
โรงเรียนสารสาสนวิเทศสมุทรสาร 2.ด.ญ.ฉันทพิชญา ไชยประสิทธิ์กุล
2.เด็กหญิงชาลิสา แซคู
1.ด.ช. กฤดาการ เสาเฉลิม
ปราณีเนาวบุตร
2.ด.ญ. ภัทรจิรา วงค ทอง
3.ด.ญ. ณัฎฐณิชา ชัยจิรันธนิน
1.ด.ช.ณัฐภูมิ สยามพันธ
โรงเรียนสันตเสริมวิทย
2.ด.ญ.จามีน ไชยมงคล
3.ด.ญ.ปุญญาดา มงคลแกว
1.ด.ช.ธรดบ หลิว
โรงเรียนสารสาสนวิเทศศึกษา
2.ด.ญ.พัชราภา ธีรการุณวงศ
3.ด.ญ.พิมพพรรณ ศุขโรจน
1.ด.ญ.จอมขวัญ แจงเนตร
ศรีวิทยาปากน้ํา
2.ด.ญ.ปณฑิตา สายันตทวม
3.ด.ญ.พิมพญาดา เอมโอษฐ
1.ด.ญ.ชญาณนันท กันสา
สายอนุสรณ
2.ด.ญ.พัชริดา บุญมาก
3.ด.ญ.จรรยมณฑน พงษาปาน
1.เด็กหญิงภัทรวดี ดีเสมาะห
สันติดรุณ
2.เด็กหญิงซัยนับกุบรอ แสงวิมาน
3.เด็กหญิงญารินดา โสภา
ด.ญ.ณิชา ศรีลาเลิศ
ทรงวิทยา(แบริ่ง)
ด.ญ.อาเลสเชีย ดารอส
ด.ญ.ธันยณภรณ ไตรทิพย

นางสาวฉลวย กุหลาบ

081-9174229

นางสาววิจิตรตา พันนา

093-4131963

นางนงนุช ยังละออ
นางสาวกวินตตรา กลั่นบางแกว
นางสาวกรรณิการ นามไพร
นางสาวสมสุนีย มวงสุข
นางสาวนรัฐภรณ วัฒพรพงศ

081-4465668
091-7046565

นางรุงนภา คําไพ
นางสาวสุดารัตน รืนยศ

080-9598932
098-2788059

นางสาวเยาวดี สําเภานอย
นางสาวอสมาภรณ ไกรจรัส

086-0680365
092-2789810

นางสาวมะยุรี เหมาะสงา

นางนงลักษณ เล็กสมทิศ

นางพิมพภัคกัญญ คณาวงศ

062-8569939

-

