ประกาศโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
เรื่องรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการ
และประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ
กลุมปฐมวัย
วันเสารที่ 19 ธันวาคม 2563
************************************************************************
4.การวาดภาพระบายสีดวยสีเทียน
ที ชื่อโรงเรียน | School name
ชื่อนักเรียน
ชื่อครูผูควบคุมดูแล
1 โรงเรียนทรงสรรพวิทย
2 โรงเรียนอนุบาลตันติภักดิ์
3 ศรีดรุณ
4 สารสาสนสมุทรสาร
5 โรงเรียนอนุบาลยินดีวิทย
6 สุขเจริญผลแพรกษา
7 อนุบาลเซ็นดาณี
8 สิริวุฒิวิทยา
9 โรงเรียนสุดใจวิทยา
10 ยินดีวทิ ย
11 เกวลินวิทยา
12 โรงเรียนณัฏฐเวศม
13
14
15
16

โรงเรียนไพรีขยาด
ดรุณรัตน
อนุบาล บัว ขาว
โรงเรียนอนุบาลบุษยมาสปูเจา

17 รุงปญญาวิทย
18 สาธิตบางนา
19 สารสาสนวิเทศสมุทรปราการ
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระ
20
บรมราชูปถัมภ
21 ภรวิชญ

เด็กหญิงณัฐมน แกวสนั่น
ด.ช.ธณกฤต นอมสุระ
เด็กหญิงบุญญาพร รอดทับ
ด.ญ.ดวงพร สายโชติ
ด.ญ.พีรยาณี เกตุโสภิต
ด.ญ.พุฒธิดา ศรีสมอ
ด.ญ.นดา รวมศิลป
ด.ญ.ธมลวรรณ พลตะขบ
ด.ญ.ณภัทร เผือกผอง
ด.ช.คณิศร การเกง
เด็กหญิงเขมินทรา มณีโชติ
ด.ญ.ธีรดา กอนนวน
ด.ช.ชนินทร อันทะคําภู
ด.ญ.สุภัสราวรรณ พรมรัตน
ด.ญ.ธัญญรัตน ละเลิง
ด.ช.สุทธิพจน อิ่มบุญสุ
ด.ญ. โอโอ
อู
ด.ญ.นิชาภา กิจพายัพ
ด.ญ.ปุณยนุช รัตนคําฟู
ด.ญ. กมลชนก รอดประดิษฐ

ด.ช.นนทพัทธ กลมเกลี้ยง

นางสาวนงนุช บุญพงศ
นางสาวจงกลนี หนอแกว
นางสาวณิชนันทน คํามูล
นางสาวฑิฆัมพร ปทนงค
นางสาวอิศราพรบัวพิญ
นางสาวศรจิตตราชูอินทร
นางจิตรลัดดา มาศทอง
นางสาวพิมพสุชา แสงสาตรา
น.ส.พัชรา แหงมงาม
นางสาวฐานิดา สมานแกว
นางอริสรา บาลีเขต
นางสาวเขมิกา วงษละมาย
นางพรทิพย เทวะประทีป
ครูพัชรี เนินผล
นางสาวณิชารีย พัดชา
นางสาวจรีรัตน สีเอง
นางสาวกุสาวดี ผลบูรณ
นางยุพาภรณ นิลชูจิตร
นางสาวภาวิณี พุฒศิริ
นางสาวพัชรินทร. ศิรินาม
นางพัชรี ศุขเขษม
นางสาววิภาดา สระทองหอย
นางสาวเพ็ญพักตร สุดใจ
นางสาวเทพกาญจนา สีสาวแห
นางสาววิสาข สุขไพบูลย
นางสาวเสาวภา เปรุณาวิน
นางสาวชลิดา ดวงสุข
นางสาวฤกษระวี แสงหิรัญ
นางสาวอารียรัตน อัมพานันท
นางนวลผจง พงษดนตรี
นางสาวสุดารัตน ศรีโพน

หมายเลขโทรศัพท
089-4520932

095-9594916
094-4659397
080-4235777

086-8898588
080-9081161

092-6749995
082-4997295
097-1190244
02-7537687
098-8462319
089-5224757
093-0621774
063-1245319
081-3474303
082-9867784

093-4646663
099-4156591
081-6154294
088-9677881

ด.ช. วิศรุฒน สันพลี

22 สารสาสนวิเทศศึกษา
23 ดิษลี
24 อนุบาลเทพกร
โรงเรียนนานาชาติแบงคคอก
25
คาโก คริสเตียน

ด.ช.วรปรัชญ ไชยถา
ด.ช.พชร วุฒิศิลป
ชิ ด.ญ.พลอยธิดา จินตสถาพร

26 ปวยฮั้ว
27 ประภามนตรี ๒
28 อนุบาลสรินวิทย
29 โรงเรียนศึกษาสรรค
30 ทรงวิทยาเทพารักษ
31 เสงี่ยมพิทยานุกูล
32 เซนตราฟาแอล
33 อนุบาลจิตราภัทร
34 บุรารักษ
35 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
36 อํานวยวิทย
37 โรงเรียนสารสาสนวิเทศสุวรรรภูมิ
38 โรงเรียนศิริวิทยา
39 โรงเรียนอนุบาลชลิดา
40 อาษาวิทยา
41 อุนอารีวิทยา
42 โรงเรียนอนุบาลเขมปณฑา

เด็กหญิงปวันรัตน เปลงสะอาด
ด.ช. รัชชานนท นุกูลวรรณ
ด.ญ.วิรากานต มิตรราช
ด.ญ.ทักษพร ตั้งวชิรพันธุ
เด็กชายธีรโชติ สุขนอย
ด.ญ.สุนิสา อาเก็บ
ด.ญ ณัฎธินี อัครจุธารัตน
ด.ช.พิชญตม ยุทธวิชัย
ด.ญ.ภูริชญา ภูมิวัชรพล
เด็กหญิงโชติกา จันทรวงศ
ด.ญ.อรนลิน คํานันดา
ด.ช.วุฒิเดชัยกร นพพลกรัง
ด.ญ.สุณัฏฐา ประทีป
ด.ช.จิรายุ นามสกุล จันรอง
เด็กชายธรรมชนก รุงเรือง
เด็กชายณัฐกร ติดดี
ด.ช.พุฒิพัฒน บรรเจิดศิลป

43 เซนตแมรี่
ด.ช.สวรรคมรรค คงเมือง
44 โรงเรียนนพคุณวิทยา
1ณิชาภัทร นามสกุล ลักษณะปยะ
45 โรงเรียนสารสาสนวิเทศสมุทรสาร เด็กหญิงรวิดา ภิญญศรี
ด.ญ. พัชริญา สุขดิษฐ
46 ปราณีเนาวบุตร

นางรุงนภา คําไพ
นางสายชล ประโพธิ์ทัง
นางสาววิภาวี. ชนะวงษา
นางดุษณี นิ่มมา
Mrs. Dorris Tirol Felisan
วาที่รอยตรีหญิงพัชรี พูลสวัสดิ์
นางเสาวนีย สีสินธุ
นางสาวสิริพร มะโนศาล
นางสาวลัดดาวัลย ทองแกว
นางสาววริศรา ศรีทองสม
นางลักษิกา ทองคํา
นางสาวพัชราภรณ บุญสวาท
นางสาวพวงเพ็ญ บํารุงพันธ
นางสาวอรัญญา พลสุวรรณ
นางสาวอรอนงค จันทะนอย
นางสาวอภิญญา นุนนาแซง
นางสาวนันทภัค สวัสดี
นางบุณทริณี ประสิทธิกุล
Ms. Dretzel Cameg Carlos
นางยุพาภร ขาวเปยม
นางสาวฉัตรดาว วงศสงา
นางสาวสุวิมล ทองสัมฤทธิ์
นางสาวราณี เบะกี
นางรัตนาพร ทิพยธันวา
นางสาวศศิวิมล วัดนอย
นางสาว บุษญา แจงแกว
วาที่เรืออากาศตรีชัชวาลย กิจชอบ
นางสาวศกลวรรณ ปนตา
นางสาวจิรชยา แสงคํา
นางสาววรนิษฐา พงษพันธ
นางสาวอัจฉราพร นาโศก
นางแววตา ลือดาว
นางสาวสุภาพร เรืองประโคน
นางสาวทิพรัตน จิ๊เมฆ
นางสาวสุกานดา กูวงศประเสริฐ
นางบัวไข อาจสาลี
นางรมิดา ศรีไกรภพ
นางสาวพรทิพย นาคคง
นางสาวศุภนิดา วิเศษหลง

080-9598932
097-0328242

089-4925951
086-0928747

064- 926 2259
063- 414 8118
085-0455779
091-0187540
082-9166584
082-9166584
080-7507762
099-6539485
063-4152645

081-6174620
099-5597669

081-1164012
064-2646333
081-692-3173
095-724-6138

090-5536667
087-3709107

085-7517396
061-5524117

47 โรงเรียนสันตเสริมวิทย
48 ศรีวิทยาปากน้ํา
49 สายอนุสรณ
50 สันติดรุณ

51 ทรงวิทยา(แบริ่ง)

ด.ญ.จิณัฐตา เอี่ยมยิ้ม
ด.ญ.ปริชญา ดอกแกว
ด.ญ.กฤติยาณี อิ่มประไพ
เด็กชายฮัมซะห เจนวาริน
ด.ช.จักรพันธ โชติรัตนะชัยกุล

นางสาวณัฐณิชา พึ่งพา
นางชลาลัย โพธิ์ศรี
นางโสพิศ นิลรัตน
นางเกศนีย สุกแสก
นางแสงระวี สากลวารี
นางจุติมา ไปรนางกูล
นางเจนจิรา ตุยไชย

086-9987633
063-8148823
089-5222319

081-7518937
091-8109913

