ประกาศโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
เรื่องรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการ
และประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ
กลุมปฐมวัย
วันเสารที่ 19 ธันวาคม 2563
************************************************************************
5.1 การพูดภาษาอังกฤษ (สามัญ)
ที

ชื่อโรงเรียน | School name

ชื่อนักเรียน

1 โรงเรียนทรงสรรพวิทย
2 ศรีดรุณ
3 สารสาสนสมุทรสาร

เด็กหญิงภชมล อุมสุข
เด็กชายอิทธิพัทธ พาลึก
ด.ญ.วรัญญา บัวเย็น

4 สุขเจริญผลแพรกษา
5 อนุบาลเซ็นดาณี

ด.ช.จิรัฏฐ นัตธนะพิบูลย
ด.ช.อาดิล เอีย่ มโสภา

6 โรงเรียนสุดใจวิทยา
7 ยินดีวทิ ย
8 ดรุณรัตน

ด.ญ.พิชญนันท แกวสนธิ
ด.ญ.ณัฐธิกานต บุญยะกร
ด.ช.กษิฐิ์เดช ไชยสงคราม

9 โรงเรียนอนุบาลบุษยมาสปูเจา
10 สาธิตบางนา
11 สารสาสนวิเทศสมุทรปราการ

ด.ญ.ชุติมันต คําเทพ
ด.ญ.ปรียาภัสสร เตปยะศิลป
ด.ช.ปณณวิชญ สําเนียงดี

12 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระ
บรมราชูปถัมภ
13 สารสาสนวิเทศศึกษา

ด.ช.ภัทราวุฒิ ลักขณา
ด.ช. ธนโชติ อินทรบึง

14 โรงเรียนแอนจูดี้

ด.ช.กันตณพัฒน อมรศิลป

15 โรงเรียนนานาชาติแบงคคอก ชิคาโก ด.ญ.กานตชุดา ดวงดี
คริสเตียน
16 ปวยฮั้ว
เด็กหญิงโชติกาล ทองอุดม
17 ประภามนตรี ๒

ด.ช.ณัฐพัฒน เกษพานิช

18 อนุบาลสรินวิทย
19 ทรงวิทยาเทพารักษ
20 เซนตราฟาแอล

ด.ญ.กัญญาพัชร ทัฬหกิจ
เด็กชายพงศพัศ วรภัทรธนนันต
ด.ญ ใหมหลิน เหลืองลัญจกร

ชื่อครูผูควบคุมดูแล
นางรมณีย เกษมสุขภูมิ
นางสาวฑิฆัมพร ปทนงค
Miss.LiezlBungag
นางสาวอิศราพรบัวพิญ
นางเพ็ญสุดา เจริญพร
นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ
นางสาวฐานิดา แกว
ครูสุพรรณี บางผึ้ง
นางสาวเนืองนิตย โพธิ์ศรี
นางสาวปราณี เปาเถื่อน
นางสาวสุทธินี สติภา
นางสาวยุพาพร ภูรินทร
Ms.Sandra Toriento
Miss Reyna Padsico
Miss Anita V.Gamayot
นางอนงค แยมผอบ
นางสาวสุนันทร กลัดทอง
นางรุงนภา คําไพ
นางสาวพิชญา ชางเพช
Miss Kristil P Lineses
นางสาวชมภูนุท ประดับวรรณ
Mrs. Shirhil Miral
Mrs. Blessie Obing
นางนภาภัทร วาดนะรัตน
นางสาวจิรภิญญา ฮดฤาชา
Ms. Lanie Rissa Pacos Kiblong
นางอุทัยวรรณ มากอน ประภามนตรีพงศ
นายสมศักดิ์ อยูสุวรรณ
นางสายใจ เมษมหิทธิ
นางอุไร คงวิทย
นางสาวจินตนา สรอยเพชร

หมายเลขโทรศัพท
095-9594916
24618781
944659397
095-4793939
086-8898588
634699274
860363563
879916156
934355705

084-1329444
099-4156591
809598932
848193304
062-0040-949
092-8916-898
991021310
0620518234

062 898 3950
085 908 8090
926291798
829166584
089-7641390
087-0634193

21 อนุบาลจิตราภัทร

ด.ญ.ภัสราวลี ศิริบุญ

22 บุรารักษ
23 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล

ด.ช.กฤษฏิ์ ภะวังค
เด็กหญิงพิณพิสุทธิ์ เทพวัลย

24 อํานวยวิทย

ด.ญ.กุลวฤณ สุนทรวัฒน

25 โรงเรียนสารสาสนวิเทศสุวรรรภูมิ

ด.ญ.ธัญญพิชชา สุทธิธนานุสรณ

26 อุนอารีวิทยา
27 โรงเรียนอนุบาลเขมปณฑา

เด็กหญิงอมรกานต ไสยมาตย
ด.ญ.อีเลอ หลิว

28
29
30
31

ด.ช.กวิน นิธิกิจพุทธโธ
1.ด.ช.อาคเนย ศรีเหรา
เด็กหญิงธารณจิรา ธารณจิรสิน
ด.ญ. แกวชาริสา อินทํา

เซนตแมรี่
โรงเรียนนพคุณวิทยา
โรงเรียนสารสาสนวิเทศสมุทรสาร
ปราณี เนา ว บุตร

32 โรงเรียนสันตเสริมวิทย
33 ศรีวิทยาปากน้ํา
34 สันติดรุณ

35 ทรงวิทยา(แบริ่ง)

ด.ช.ธนโชติ ลีสนธิไชย
ด.ช.ปญจพัฒน ใสสุก

ด.ช.ดานิช ทรัพยรุงโรจน
ด.ช.กิตติพช นิลนาวี

Ms. Melanie Mabilangan Vinluan
Ms. Jeannalyn Artificio Bigyan
MissRhea Valient
นางศิรกาญจน ฮอฟฟมัน
นางสาวพัชรินทร โมคา
นางชมภู มีเจริญ
นางสาวชญาดา สุดหา
นางรัตนาพร ทิพยธันวา
Miss Algen FE A.Cubio
Miss.Jade Betita Arlos
MISS. RHEMA ELLEN MINGAN VIENA
MISS. KHENDI LYKA TONGCUA YESCA
นางสาวปวีณา วงศษา
นางบัวไข อาจสาลี
นางรมิดา ศรีไกรภพ
นางสาวอรสา แสงอุน
นางสาวศุภนิดา วิเศษ หลง
นางสาวยุวดี ทองเกตุแกว
นางสาววรรณพร รักษาคลัง
Ms. Maricel Belcina Saul
นางกุลธิดา กาวี
นางนวรินทร ยินดีผลเจริญ
นางจินตนา ใจงาม

086-7876921
995597669
995597669

081-1164012
02-3827656

061-1569393
061- 5524117

859212135
971344964
27027808
063-4830834
085-909377

