ประกาศโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
เรื่องรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการ
และประกวดสิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ
กลุมปฐมวัย
วันเสารที่ 19 ธันวาคม 2563
************************************************************************
6. ประกวดมารยาทไทย
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 ยินดีวิทย
11 เกวลินวิทยา
12 โรงเรียนณัฏฐเวศม
13 โรงเรียนไพรีขยาด
14 ดรุณรัตน
15 อนุบาล บัว ขาว

16 โรงเรียนอนุบาลบุษยมาสปูเจา

1.เด็กหญิงศินีนาถ ชมนาวัง
2.เด็กชายณภัทร ฆองงาม
1.ด.ช.ธนภัทร โพธิ์แกว
2.ด.ญ.กฤติมา กาสิงห
1. เด็กชายพิจักษณ สังขทอง
2. เด็กหญิงฐานิตา มาลัยทอง
1.ด.ญ.ณัฐนรี เมามงคล
2.ด.ช.ธนกฤต นัทรี
1.ด.ช.กิตติภณ ชิณโท
2.ด.ญ.บุญญาดา ดีพันธ
1.ด.ญ.สรัญญาพร พิศาลภูรินาท
2.ด.ช.ธนภัทร ภูมิภาค
1.ด.ช.สรวิชญ ขุนไกรวงษ
2.ด.ญ.พิชญธิดา ศรีประไหม
1.ด.ช.วาทิตย ระยายอย
2.ด.ญ.ณัฐิดา พางาม
1.ด.ช.ณนนท ณเรวรรณ
2.ด.ญ.ณัฏฐณิชชา วรรณทอง
1.ด.ญ.น้ําหนึ่ง สุวรรณวรดิษฐ
2.ด.ช.ธนภัทร ไทยลา
1.เด็กชายญาณพล แสงสาย
2.เด็กหญิงพิชญธิดา ปะการะโต
1.ด.ช.ภูบดินทร พูนสวัสดิ์
2.ด.ญ.พีชญา แสวงหา
1.ด.ช.ธนวรรธน จันทรเพ็ญ
2.ด.ญ.กฤษชญาญฉัตร เบขุนทด
1.ด.ญ.รฐมล. กรเกียรติธาดา
2.ด.ช.ธนภัทร คําหงษา
1.ด.ช.ธีรธวัช พวงเพิ่มทรัพย
2.ด.ญ.ณรินธร ขันบรรจง
1.ด.ช.ชัยพร แสงพราว
2.ด.ญ.ศุภัสรา ชินสรอย

นางสาวพิจาริณี กุหลาบกุลี

หมายเลขโทรศัพท
099-2859820

นางรนีนันท มีสุข
นางวรรณี กาวีวน
นางสาวกาญสรินทร สามลลักษณ 088-4743004
นางสาวรุงอรุณ ฤทธิสืบ
นางสาวบุญถม พระศรี
นางเกศรินทร ชิณบูรณ
นางสาววราภรณ แซกัง
นางเดือนเพ็ญ นารอง

085-5016944
080-1899893

นางรุงนภา ภูชัยยานนท
นางสาวขจีพรรณ สาสุข
นางสุรางค สูยะสา

080-0689292
085-9093696

ครูสมพร ตั้วสกุลทอง

081-4969598

นางสาวตรงศร แสงกลา
นางสมพร ไชยมงคล
นางสาวศิริรัตน ปอมจัตุรัส

090-6144139

นางสาวกุสาวดี ผลบูรณ
นางละออ ทาไว
นางจิตรเจือ สุขแสง

097-1190244

นางวนิชา. ประภารัตนรังษี

089-2168520

นางสาวภัทรนฤน ศรีคัณทา

086-0477896

นางสาวยุพาพร ภูรินทร

02-7537687

093-4355705

1.ด.ช. กฤษกร ทองเงิน
2.ด.ญ. ปยะดา แปงสอร
1.ด.ช.พงศพัศ ราชนิยม
สาธิตบางนา
2.ด.ญ. อภิชญา วิมลเศรษฐ
1.ด.ช.ธัญลักษณ ลิ้มธนะวงศ
สารสาสนวิเทศสมุทรปราการ
2.ด.ช.ธีรภัทร ดวงงงาม
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ใน 1.ด.ช. พิพัฒน ทองอาท
พระบรมราชูปถัมภ
2.ด.ญ. ฐิติรัตน กุระกนก
1.ด.ญ.ปุณณรฐา เพียรธัญญกรณ
โรงเรียนสุขเจริญผล
2.ด.ช.ณัฏฐชัย ขุมนาค
1.ด.ช.ณัฐกฤษ ชูยิ้ม
ภรวิชญ
2.ด.ญ.วิชญาพร ผานคํา
1.ด.ช. วรเมธ ทองพา
สารสาสนวิเทศศึกษา
2.ด.ญ. มิลิน บรีซัน
1.ด.ช.ดนุพัฒน. ภายไธสง
ดิษลี
2.ด.ญ.กฤติยา. กองอาษา
1.ด.ช.ฐานธรรม นามสกุล ภักดีโชติ
โรงเรียนแอนจูดี้
2.ด.ญ.กัญญาวีร นามสกุล กาหลง
โรงเรียนนานาชาติแบงคคอก ชิคา 1.ด.ช.ทอมมี่ รามิเรส พลายพูลทรัพย
โก คริสเตียน
2.ด.ญ.เพชรธิดา จินตสถาพร
1.เด็กหญิงนฤภร อิสมัญ
ปวยฮั้ว
2.เด็กชายปุญญพัฒน พูนทักษิณ
1.ด.ช. นฤพัชร ธรรมชาติ
ประภามนตรี ๒
2.ด.ญ. รวิษฎา ธรรมขันแกว
1.ด.ญ.ธีรตา พิมพโคตร
อนุบาลสรินวิทย
2.ด.ช.นรินทรฤทธิ์ ทองสัมฤิทธิ์
1.ด.ช.ชนนน เอี้ยงเจริญ
โรงเรียนศึกษาสรรค
2.ด.ญ.จันทรนภา ถมยา
1.ด.ช.ธีรธวัช บวรวัชรไพศาล
โรงเรียนอนุบาลมงคลทิพย
2.ด.ญ.กานตมณี อมรเศรษฐชัย
1.เด็กชายชยพล เกตุแกว
ทรงวิทยาเทพารักษ
2.เด็กหญิงนิชาภัทร ละอองนวล
1.ด.ช.รวิศชา บุญปลูก
เสงี่ยมพิทยานุกูล
2.ด.ญ.ณัฐณิชา กลางสวัสดิ์
1.ด.ญ.ธิติญา พิมพทอง
ปญจนะวิทย
2.ด.ช.เอกภาวิน คงมี
1.ด.ช ปรเมศวร มั่นหมาย
เซนตราฟาแอล
2.ด.ญ กัญจนภัคร ประทุมสุวรรณ
1.ด.ญ. เบญญาภา เทพบุตร
อนุบาลจิตราภัทร
2.ด.ช.ศุภณัฐ บุพเพ

17 รุงปญญาวิทย
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

นางสาววชิราพร ชารีผาย
นางวาวเทพกาญจนา สีสาวแห
นางสาวเกศแกว ฉิมสุข

085-7473516
089-8964279
085-1671093

นางสาวสุภาพร สมนึก
นางสาวจิตรกัญญา ทาหาญ
นางสาวอรชุลี ปานหนู
นางสาวธิติพินท ฐิติเจตนธนากุล
นางสาวสมฤดี ไชยชาติ
นางนันทิวา จยาวรรณ
นางสาวเจตสุภา ถาวรกุล

088-9649655
088-9649655
087-9851731
089-9846508
091-7724661

นางรุงนภา คําไพ
นางสาวสุมลฑา นิทากร
นางสาวชัชชญา คําจริง
นางสาวชวนพิศ. ตันศิริ
นางสาวชมภูนุท ประดับวรรณ
นางสาวธาราณา บวรปรัส
นางสาวลัดดา ทิพยมณี
นางสาวศวรรณี อินออน
นางสาวดวงฤทัย หมงประเสริฐ
นางกัญญาพร การะวาหา
นางสุภาพ ภักดีวุฒิ
นางขวัญใจ บุญครอง

080-9598932
082-5296093

092-8916-898
081-6188-184
086-3099718

083 029 7111
061 601 5448
084-5441099

นางมาลิสา พวงทอง
นางนิตยา โนนทะจันทร
นางสาวกลันทิกา แพทยสิทธิ์
นางสาวปริชาติ ลีกลาง
นางอุทัยวรรณ เย็นชื่นใจ
นางสาวธัญญารีย
พลเดชา
นางสาวศศิตา ถาวรผล

081-4853421
086-0900799

062-0848467

นางยุพิน กุศลจิตร

086-5454616

นางสุวรรณ บุญชวย
นางสาวกัญจนาภา จักรศรี
นางสาวจิรประภา พันวอ
นางสาวณิชาภา ยามประโคน

092-9416529
085-6152573

082-9166584

1.ด.ช.ธตถล ทรัพยงาม
2.ด.ญ.ทิพยจรัส อุดม
1.เด็กชายกรวิชญ ทองใคร
อนุบาลนนนที
2.เด็กหญิงสมัชญา หนูชวย
1.ด.ช.นราธิป ชาวบานกราง
อํานวยวิทย
2.ด.ญ.มานิตา วรหาร
ด.ช.ญาณากร เอี่ยมโอภาส
โรงเรียนสารสาสนวิเทศสุวรรรภูมิ
ด.ญ.ฐิติยารัตน ยินดี
1.เด็กชายโพชฌงค สุภาจันทรสุข
ประภามนตรี๓
2.เด็กหญิงพิทยาภรณ นาหนองตูม
1.ด.ญ.อารดา นามสกุล มั่งคํา
โรงเรียนอนุบาลชลิดา
2.ด.ช.พชรดนัย นามสกุล มาตวงค
1.เด็กชายสาริทธิ์ ซึมสุวรรณ
อาษาวิทยา
2.เด็กหญิงกนกรดา ศรีปราชญ
1.เด็กชายชัชฤทธิ์ พิลาศรี
อุนอารีวิทยา
2.เด็กหญิงภัทรนิษฐ สําราญวงษ
1.ด.ญ.ภาพิมล ศรีโชค
โรงเรียนอนุบาลเขมปณฑา
2.ด.ช.ณัฐภัทร เรือนคํา
1.ด.ญ.อริญชยา ศรีตุน
เซนตแมรี่
2.ด.ช.ธีวสุ มั่งมี
1.ด.ช.รวิภาส แสงไกร
โรงเรียนนพคุณวิทยา
2.ด.ญ.ญาณิศา กวมทรัพย
1.เด็กหญิงชญาณิศา พฤกสลุง
โรงเรียนสารสาสนวิเทศสมุทรสาร
2.เด็กชายศดาวงษ ภูพวก
1.ด.ช. พีรพล กันดก
ปราณีเนาวบุตร
2.ด.ญ. กัญญาภัทร อินทรพิทักษ
1.ด.ช.ชิษณุพงษ บุตรชาติ
โรงเรียนสันตเสริมวิทย
2.ด.ญ.จิราวรรณ เชยชิด
1.ด.ช.ธารา ฤทธิ์เทพ
ศรีวิทยาปากน้ํา
2.ด.ญ.ธมลวรรณ ธนะเพิ่มทรัพย
1.ด.ช.อนาวิล นาคํา
สายอนุสรณ
2.ด.ญ.พิชญาภา ดอนเส
ด.ช.กฤตนัน รอดอาตม
ทรงวิทยา(แบริ่ง)
ด.ญ. ศศิประภา พรหมบุบผา

37 บุรารักษ
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นางอารี ชูสุข

081-6976494

วาที่รอยตรีจันทรฉาย ออนบุญมา
นางปยนุช ดวงกระจาง
นางสาวชลิตา นาคเงิน
นางธัญชนก บุญศรี
นางรัตนาพร ทิพยธันวา
นางสาววันวิสา เสนปาน
นางวันเพ็ญ สนธิงาม

097-2739603
081-3025285

นางเดนเดือน กิจชอบ
นางสาวอัญชลี มะลิเลิศ
นางสาวสุรีย รุงอุดมลาภ
นางสุพรรณ ยศสังข
นางสาวกิ่งดาว กงเจริญ

081-1164012

086-059-8002
089-588-7099

085-9218059

นางสาวศิริวิมล ใจนันตะ
นางสาวสุจิวรรณ อําไพ
นางสาวธีรดี รวยอารี

094-5618166

นางสาวเดือนเพ็ญ บุญสม

062-3356725

นางสาววิภาดา มุงมงคล
นางสาวชนันณชิฎา เลิศเลื่อมแสง
นางสาวสุภาพ นุช เจริญ
นางสาวศุภนิดา วิเศษ หลง
นางสาวอัญชลี คําเมลี

087-7118938

นางสาวสุภาภรณ อวมสวัสดิ์
นางสาวสุรีรัตน โหมดเจริญ
นางจงรักษ แกวเมฆ

089-0136535
092-2809928

นางทิพพิมพพร ตันติกุลวิจิตร

082-5658937

-

