ประกาศโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
เรื่องรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการ
และประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ
กลุมปฐมวัย
วันเสารที่ 19 ธันวาคม 2563
************************************************************************

3.การเลานิทาน
ที ชื่อโรงเรียน | School name

ชื่อนักเรียน

1 สารสาสนสมุทรสาร

ด.ญ.อรอุมา ชาตรี

2 สุขเจริญผลแพรกษา

ด.ช.รนภัทร นวนนุม

3 อนุบาลเซ็นดาณี

ด.ญ.ไลลา หมั่นตระกูล

4 โรงเรียนสุดใจวิทยา
5 ยินดีวทิ ย

ด.ญ.ณัฏฐณิชา อุตะมะ
ด.ญ.ณัฏฐกานต สวัสดิ์ผลาธิป

6 เกวลินวิทยา

เด็กชายธนรรชัย หันตุลา

7 ดรุณรัตน

ด.ญ. วิรดา ยิ้มนอย

8 โรงเรียนอนุบาลบุษยมาสปูเจา
9 สาธิตบางนา
10 สารสาสนวิเทศสมุทรปราการ

ด.ญ.กัลยลภัส สาระพันธ
ด.ญ.อลิน สุดสวาท
ด.ญ.ณฐพร แกวใหญ

11 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมรด.ญ.ภูริฉัตร คุมยิ้ม
12 โรงเรียนสุขเจริญผล
13 สารสาสนวิเทศศึกษา

ด.ญ.ปาจรีย แกวมณี
ด.ญ. ชญานี จรุงวิศาลกุล

14 ปวยฮั้ว

ด.ญ.เบญญาภา ออนวรรณะ

15 ประภามนตรี ๒

ด.ช. ธนวรรธน ชัยธงรัตน

16 ทรงวิทยาเทพารักษ
17 เซนตราฟาแอล

เด็กหญิงพิชชาภา พิทักษธรรม
ด.ญ กานตพิชชา แดงโสภา

18 อนุบาลจิตราภัทร

ด.ช.ปณทัต เวชรักษ

19 บุรารักษ

ด.ญ.ธิดารัตน จันไขโคต

ชื่อครูผูควบคุมดูแล
นางสาวสุณัฏฐา บุญอุม
นางสาวอิศราพร บัวพิญ
น.ส.รัตนาภรณ ไกรกลาง
น.ส.เนาวรัตน ปลื้มพัฒชนะ
นางรุงนภา ภูชัยยานนท
นางสาวกัญญากานต รักษาแกว
ครูสุธารินี กันตโฉม
นางสาวตติยา เบ็ญจกุล
นางสาวขวัญฤทัย โพธิ์ศรี
นางสาวกรณิกา วงคราชา
นางสาววารินทร พลายละหาร
นางฐานิตดา พูแกวสิริ
นางสาวกมลวรรณ โปรงใจ
นางสาววิภาดา สระทองหอย
นางสาวสุพรรณี จันทะพวง
นางสาวพรทิพย สีเหลือง
นางสาวดวงเดือน หลงคํารัตน
นางสาวนริศรา ธรรมสุทธิ
นางสาวณัฐชารัศม จึงขจรเกียรติ
นางสาวนิศารัตน แปนสุขา
นาวสาวภรณี เฉลิมชาติ
นางรุงนภา คําไพ
นางสาวจารี ทวีเลิศ
นางสาวนิตยา แยมเจริญ
นางสาวรัชดาพร พรมวันนา
นางสาวปรียาดา เดชบริพนธ
นางรุงณภา สุภาพ
นางจีรานุช เอมประดิษฐ
นางเปรมฤดี เลาจันทรลอย
นางสาวนูรียะ หวันสู
นางรัฐภรณ มุงดี
นางพัชรวลัย พันธธรรมสรณ

หมายเลขโทรศัพท
096-8639221
094-4659397

080-0689292
086-5363482
063-2478279

089-5745063
087-2007225
087-0948962
080-1622986
093-0621774
089-7833300

086-3466565
085-9099831
085-2433580
088-8862396
080-9598932
089-0211425
097-9462291
094- 529 2658
089- 991 6074
082-9166584
087-0715075
081-9026438

084-0827364

20 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล

เด็กหญิงธนิสร มอญขาม

21 อํานวยวิทย

ด.ช.อชิรวิชญ เจียมสุวรรณกุล

22 โรงเรียนสารสาสนวิเทศสุวรรรภูมิ

ด.ญ.ณัฐิดา โพธิ์วัง

23 โรงเรียนอนุบาลชลิดา

ด.ช.ศิวกร ขาวออน

24 อุนอารีวิทยา
25 โรงเรียนอนุบาลเขมปณฑา

เด็กหญิงภัทธิดา พะเยาว
ด.ช.สิรภพ

26 เซนตแมรี่
27 โรงเรียนนพคุณวิทยา

ด.ญ.ธัญญรัตน เดิมขุนทด
1.ด.ญ.ธัญวรัตน แสงกระจาง

28 โรงเรียนสารสาสนวิเทศสมุทรสาร

เด็กหญิงปยะพัทธ คําอิน

29 ปราณี เนา ว บุตร

ด.ช. กฤติธี สวาง สุข

31 ศรีวิทยาปากน้ํา

ด.ญ.พลอยชมพู ราชกิจเจริญ

32 สันติดรุณ
33 อนุบาลนีโอชายดหนูนอย

เด็กหญิง ฮาฟซา อาเหม็ด
ด.ญ.พิรัลพัชร เตี่ยวสกุล

30 โรงเรียนสันตเสริมวิทย

34 ทรงวิทยา(แบริ่ง)

ด.ช.ชนายุส แสงจันดา

ด.ญ.กฤชมณ แซตั้ง

นางสาวโสภิดา วงศทองบาง
นางสาวปณฑิตา คลายสิงห
นางสาวนฐพรรณ ใจสืบ
นางสาวนวพร สายกลิ่น
นางรัตนาพร ทิพยธันวา
นางสาวสุมาลี แซโงว
นางสาววาศินา จิรรุงเรืองวงศ
นางสาวสุมาลี กงกาหน
นางสาวกิ่งดาว กงเจริญ
นางสมถวิล ผังรักษ
นางภัทรนันท ทองพุง
นางสาวขจีจันทร ประสมศรี
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญสม
นางปภาภัทร สุธนาวัฒน
นางพัชรินทร มะกรูดทอง
นางสาวสุนิษา แจงอักษร
นางสาวสุภาพ นุชเจริญ
นางสาวนภาพร จาดปอม
นางสาวพิชญา พวงพุด
นางสาวยุวดี ทองเกตุแกว
นางสาวบุญลอม อินทรงาม
นางสาวปทมา อินทรสวัสดิ์
นางปญญชลี ไวธรรม
นางสาวธนัญภรณ เกตุจอย
นางสาว นันทภัส เผื่อกลาง

099-5597669
099-5597669

063-1466065
062-3356725
063-5697055

นางสาวพัชรพร รักทุง
นางสาวรัญชิดา จันทขวัญ

084-6813720
061-2272327

081-1164012
085-162-3931
088-356-2682
085-9218059

062-5210089
085-9212135
087-7032293
095-8178873
095-9372178
065-2834599

