
ล าดบั ช่ือ-นามสกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกดัที่แข่งขัน เบอร์ อเีมล

1 นางอุทยัวรรณ เฉลิมชยั ภาษาจีน/ญ่ีปุ่ น/ฝร่ังเศส สพป.และสพม. 089-151-4436 speechobec@hotmail.com

2 นางเชาวลี นาคสุขศรี ภาษาจีน/ญ่ีปุ่ น/ฝร่ังเศส สพป.และสพม. 081-172-9123 frenchobec@hotmail.com

3 นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ ภาษาจีน/ญ่ีปุ่ น/ฝร่ังเศส สพป.และสพม. 081-371-5041 n.chotirat@gmail.com

4 อ.ภาวิณี แสนทวีสุข ปฐมวยั สพป. 089-795-5805 early.child@yahoo.com

5 อ.ประภาพรรณ แมน้สมทุร ปฐมวยั สพป. 081-414-3514
6 อ.อนญัญา นวาวตัน์ ปฐมวยั สพป. 089-693-4403
7 พชัรา ตระกูลศิริพนัธ์ ภาษาไทย สพป.และสพม. 085-4859335
8 นางสาวพชัรา  ตระกูลสิริพนัธ์ุ ภาษาไทย สพป.และสพม. 085–485-9339
9 อนุสิทธ์ิ ศรีอนนัต์ ดนตรีลูกทุ่ง สพป.และสพม. 081-193-8726
10 รสรันย ์ฐิติเศรษฐโสภณ ดนตรีสากล (สพม.4) สพป.และสพม. 090-785-3647
11 วีระพงศ ์ประดิษฐ์ ดนตรีสากล (สพม.4) สพป.และสพม. 089-989-7782
12 นางจารุรัตน์ เขม็ลาย นาฎศิลป์ สพป.และสพม. 081-5813537
13 นางนวลจนัทร์ กระจ่าเวช ศิลปะ ทศันศิลป์ สพป.และสพม. 086-8381381
14 นายมนพ  จกัษา ดนตรีไทย/ประสานเสียง สพป.และสพม. 089-4470710
15 สงัคม จนัทร์วิเศษ OBEC AWARDS สพป.และสพม. 081-660-6637 sungobec@gmail.com

16 ธชัชญา ประจนัตะเสน OBEC AWARDS สพป.และสพม. 085-112-0672 tach_obec@hotmail.com

17 อ.ทินมณี ศรีทองอ่อน OBEC AWARDS สศศ. 02-947-8992
18 อ.มาลี คณิตศาสตร์ (สนก.) อจัฉริยะฯ สพป.และสพม. 089-213-3944
19 ณฐัชยา เมน็ไธสง วิทย/์โครงงานส่ิงประดิษฐ์ สพป.และสพม. 083-298-5981
20 พรชยั ถาวรนาน หุ่นยนต ์, เคร่ืองบิน สพป.และสพม. 089-501-7114
21 ธิตยาภรณ์ หงษท์อง จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 089-830-7730
22 ศศินนัท์ Science Show (สวก.) สพป.และสพม. 087-377-5490
23 พิเชฎร์ จบัจิตต์ โครงงานทดลองวิทย ์(สวก.) สพป.และสพม. 089-967-3597
24 นางพนิดา วิชยัดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ สพป.และสพม. 081-926-5596
25 บรรเจอดพร สู่แสนสุข สาระสงัคมศึกษา (สนก.) สพป.และสพม. 089-678-1499
26 นางสาวรุณฤดี เลาหะพนัธ์ หนงัสั้น สพป.และสพม. 081-3831889
27 น.ส.กญันิกา พราหมณ์พิทกัษ์ โครงงานคณิตฯ คิดเลขเร็ว (สวก.) สพป.และสพม. 081-458-3840
28 น.ส.วรณนั ขนุศรี โครงงานคณิตฯ คิดเลขเร็ว (สวก.) สพป.และสพม. 081-846-3285
29 นายวิชาญ อคัรวนสกุล คอมพิวเตอร์ สพป.และสพม. 087-510-0258
30 อ.จุลริณี รร.สวนกุหลาบฯ นนทบุรี โครงงานคอมพิวเตอร์ สพป.และสพม. 081-714-0059
31 อ.วนัชยั เสนีวงศ์ คน้หาอจัฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ สพป.และสพม. 086-558-4058
32 นางองัสนา มว่งปลอด คอมพิวเตอร์ สพป.และสพม. 086-542-7883

รายช่ือผู้ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัชาติ คร้ังที ่62
"สุดยอดเดก็ไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา"

วนัที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อิมแพ็คชาเลนเจอร์ 1-3 และ อิมแพ็คฟอร่ัม ฮอลล์9



33 นางล าพึง ศรีวิชยั ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ สศศ. 089-788-4477
34 นางผ่องศรี สุรัตน์เรืองชยั เรียนร่วม สพป.และสพม. 081-9095949
35 ดร.สุทธิดา จ  ารัส แข่งขนัอจัฉริยภาพวิทยาศาสตร์ สพป.และสพม. 087-503-8292 chamrat@live.com

36 นายสมหมาย เทียนสมใจ การงานอาชีพ สพป.นครปฐม เขต1 สพป.  084-394-3016
37 นายชาญณรงค ์ยลประเสริฐ การงานอาชีพ สพป.นครปฐม เขต1 สพป. 083-774-8728
38 นางมารศรี ขนัธควร การงานอาชีพ สพป.นครปฐม เขต1 สพป. 081-986-9764
39 นางนุชนาถ ศิวเสน การงานอาชีพ สพป.นครปฐม เขต1 สพป. 083-777-0251
40 นายประชา วฒิุวฒันานกูล การงานอาชีพ สพป.นครปฐม เขต2 สพป. 081-378-2548
41 นางสาวพชัรา กิจปฐมมงคล การงานอาชีพ สพป.นครปฐม เขต2 สพป. 089-800-7467
42 นางศิลามล เทียนสมบติั การงานอาชีพ สพป.นครปฐม เขต2 สพป. 085-198-0843
43 ผอ.สมเกียรติ สรรคพงษ์ การงานอาชีพ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี-นครปฐม) สพม. 085-176-5502
44 นายวีรศกัด์ิ ทองบุญฉาย การงานอาชีพ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี-นครปฐม) สพม. 080-620-0600
45 อ.อุไร ภาษาต่างประเทศ(องักฤษ) สพป.และสพม. 087-081-5904
46 ดร.วรรณา ภาษาต่างประเทศ(องักฤษ) สพป.และสพม.

47 อ.องัศุมาลี ภาษาต่างประเทศ(องักฤษ) สพป.และสพม. 089-895-8596
48 นายสมหวงั สมานรักษ์ สุขศึกษา สพป.และสพม. 089-4516718
49 นายสุชาติ  ไชยสาร พลศึกษา/ครอสเวิดส์ สพป.และสพม. 089-7751746
50 พ.จ.อ.แดงรัตน์ชยั คงสม หนงัสือเล่มเล็ก สพป.และสพม. 086-0062383
51 นายพนสั บุญวฒันสุนทร ลูกเสือ สพป.และสพม. 089-6342488
52 นางสาวอรอนงค ์อุทารเวสารัช สภานกัเรียน สพป.และสพม. 084-4320119
53 นางสาวกุลศยา  คมข า บรีส ป.ปลายเปล่ียนโลก สพป. 085-9183556
54 นางสาวปัจฉิมา พรมวงศ์ บรีส ป.ปลายเปล่ียนโลก สพป. 085-9189905
55 นางกรแกว้  ถนอมกลาง กิจกรรม YC สพป.และสพม. 086-519-4621
56 นายไพศาล ชนะกุล ผูดู้แลระบบ สพป. สพม. และ สศศ. 081-5949748 paisan2549@hotmail.com

57 นายไวยวิทย ์มลูทรัพย  ์ ผูดู้แลระบบ สพป. สพม. และ สศศ. 08-2107-2895  kroowaiwai@hotmail.com

58 นายชยัมงคล ข  าคม ผูดู้แลระบบ สพป. สพม. และ สศศ. 08-1708-2657 winnerboy7@hotmail.com

59 นายธวชัชยั  ฝ่ายพลแสน  ผูดู้แลระบบ สพป. สพม. และ สศศ. 08-7216-8487 sector105@gmail.com

60 นางสาววลัา เรือนไชยวงศ์ ผูป้ระสานงานทัว่ไป สพป. สพม. และ สศศ. 084-6573127 walla.r@hotmail.com

61 นายคนัธชิต  ชูสินส์ ท่ีพกั/จราจร/พยาบาล (สพป.นนท ์2) สพป. สพม. และ สศศ. 086-9555229
62 นายไกรสิทธ์ิ  เกษี  ท่ีพกั/จราจร/พยาบาล (สพป.นนท ์1) สพป. สพม. และ สศศ. 081-2901170
63 นายกิตติธชั  ทองอุทุม ท่ีพกั/จราจร/พยาบาล (สพม.3) สพป. สพม. และ สศศ. 081-3025740
64 นางสายไหม  ดาบทอง ท่ีพกั/จราจร/พยาบาล (สพม.3) สพป. สพม. และ สศศ. 081-3025740


