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"สุ ดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้ างสรรค์ แบบอย่ างด้วยปัญญา"
วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อิมแพ็คชาเลนเจอร์ 1-3 และ อิมแพ็คฟอรั่ม ฮอลล์ 9
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สั งกัดที่แข่ งขัน
ชื่ อ-นามสกุล
เบอร์
ภาษาจีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส
สพป.และสพม.
นางอุทยั วรรณ เฉลิมชัย
089-151-4436
ภาษาจีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส
สพป.และสพม.
นางเชาวลี นาคสุขศรี
081-172-9123
ภาษาจีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส
สพป.และสพม.
นางสาวนองศิริ โชติรัตน์
081-371-5041
ปฐมวัย
สพป.
อ.ภาวิณี แสนทวีสุข
089-795-5805
สพป.
อ.ประภาพรรณ แม้นสมุทร ปฐมวัย
081-414-3514
ปฐมวัย
สพป.
อ.อนัญญา นวาวัตน์
089-693-4403
ภาษาไทย
สพป.และสพม.
พัชรา ตระกูลศิริพนั ธ์
085-4859335
สพป.และสพม.
นางสาวพัชรา ตระกูลสิ ริพนั ธุ์ ภาษาไทย
085–485-9339
ดนตรี ลูกทุ่ง
สพป.และสพม.
อนุสิทธิ์ ศรี อนันต์
081-193-8726
ดนตรี สากล (สพม.4)
สพป.และสพม.
รสรันย์ ฐิ ติเศรษฐโสภณ
090-785-3647
ดนตรี สากล (สพม.4)
สพป.และสพม.
วีระพงศ์ ประดิษฐ์
089-989-7782
นาฎศิลป์
สพป.และสพม.
นางจารุ รัตน์ เข็มลาย
081-5813537
ศิลปะ ทัศนศิลป์
สพป.และสพม.
นางนวลจันทร์ กระจ่าเวช
086-8381381
ดนตรี ไทย/ประสานเสี ยง
สพป.และสพม.
นายมนพ จักษา
089-4470710
OBEC AWARDS
สพป.และสพม.
สังคม จันทร์ วิเศษ
081-660-6637
OBEC AWARDS
สพป.และสพม.
ธัชชญา ประจันตะเสน
085-112-0672
OBEC AWARDS
สศศ.
อ.ทินมณี ศรี ทองอ่อน
02-947-8992
คณิ ตศาสตร์ (สนก.) อัจฉริ ยะฯ สพป.และสพม.
อ.มาลี
089-213-3944
วิทย์/โครงงานสิ่ งประดิษฐ์ สพป.และสพม.
ณัฐชยา เม็นไธสง
083-298-5981
หุ่นยนต์ , เครื่ องบิน
สพป.และสพม.
พรชัย ถาวรนาน
089-501-7114
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
ธิ ตยาภรณ์ หงษ์ทอง
089-830-7730
Science Show (สวก.)
สพป.และสพม.
ศศินนั ท์
087-377-5490
โครงงานทดลองวิทย์ (สวก.) สพป.และสพม.
พิเชฎร์ จับจิตต์
089-967-3597
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่ งประดิษฐ์ สพป.และสพม.
นางพนิ ดา วิชยั ดิษฐ
081-926-5596
สาระสังคมศึกษา (สนก.)
สพป.และสพม.
บรรเจอดพร สู่ แสนสุข
089-678-1499
หนังสั้น
สพป.และสพม.
นางสาวรุ ณฤดี เลาหะพันธ์
081-3831889
น.ส.กัญนิ กา พราหมณ์พิทกั ษ์ โครงงานคณิ ตฯ คิดเลขเร็ ว (สวก.) สพป.และสพม.
081-458-3840
โครงงานคณิ ตฯ คิดเลขเร็ ว (สวก.) สพป.และสพม.
น.ส.วรณัน ขุนศรี
081-846-3285
คอมพิวเตอร์
สพป.และสพม.
นายวิชาญ อัครวนสกุล
087-510-0258
สพป.และสพม.
อ.จุลริ ณี รร.สวนกุหลาบฯ นนทบุรี โครงงานคอมพิวเตอร์
081-714-0059
ค้นหาอัจฉริ ยะไอทีคอมพิวเตอร์ สพป.และสพม.
อ.วันชัย เสนี วงศ์
086-558-4058
คอมพิวเตอร์
สพป.และสพม.
นางอังสนา ม่วงปลอด
086-542-7883

อีเมล
speechobec@hotmail.com
frenchobec@hotmail.com
n.chotirat@gmail.com
early.child@yahoo.com

sungobec@gmail.com
tach_obec@hotmail.com
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นางลาพึง ศรี วิชยั
นางผ่องศรี สุรัตน์เรื องชัย
ดร.สุทธิ ดา จารัส
นายสมหมาย เทียนสมใจ
นายชาญณรงค์ ยลประเสริ ฐ
นางมารศรี ขันธควร
นางนุชนาถ ศิวเสน
นายประชา วุฒิวฒั นานกูล
นางสาวพัชรา กิจปฐมมงคล
นางศิลามล เทียนสมบัติ
ผอ.สมเกียรติ สรรคพงษ์
นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย
อ.อุไร
ดร.วรรณา
อ.อังศุมาลี
นายสมหวัง สมานรักษ์
นายสุชาติ ไชยสาร
พ.จ.อ.แดงรัตน์ชยั คงสม
นายพนัส บุญวัฒนสุนทร
นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช
นางสาวกุลศยา คมขา
นางสาวปั จฉิ มา พรมวงศ์
นางกรแก้ว ถนอมกลาง
นายไพศาล ชนะกุล
นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์
นายชัยมงคล ขาคม
นายธวัชชัย ฝ่ ายพลแสน
นางสาววัลา เรื อนไชยวงศ์
นายคันธชิต ชูสินส์
นายไกรสิ ทธิ์ เกษี
นายกิตติธชั ทองอุทุม
นางสายไหม ดาบทอง

สานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ สศศ.

เรี ยนร่ วม

สพป.และสพม.

แข่งขันอัจฉริ ยภาพวิทยาศาสตร์ สพป.และสพม.
การงานอาชี พ สพป.นครปฐม เขต1 สพป.
การงานอาชี พ สพป.นครปฐม เขต1 สพป.
การงานอาชี พ สพป.นครปฐม เขต1 สพป.
การงานอาชี พ สพป.นครปฐม เขต1 สพป.
การงานอาชี พ สพป.นครปฐม เขต2 สพป.
การงานอาชี พ สพป.นครปฐม เขต2 สพป.
การงานอาชี พ สพป.นครปฐม เขต2 สพป.
การงานอาชีพ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี-นครปฐม)

สพม.

การงานอาชีพ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี-นครปฐม)

สพม.

ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)

สพป.และสพม.

ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)

สพป.และสพม.

ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)

สพป.และสพม.

สุขศึกษา

สพป.และสพม.

พลศึกษา/ครอสเวิดส์

สพป.และสพม.

หนังสื อเล่มเล็ก

สพป.และสพม.

ลูกเสื อ

สพป.และสพม.

สภานักเรี ยน

สพป.และสพม.

บรี ส ป.ปลายเปลี่ยนโลก

สพป.

บรี ส ป.ปลายเปลี่ยนโลก

สพป.

กิจกรรม YC

สพป.และสพม.

ผูด้ ูแลระบบ

สพป. สพม. และ สศศ.

ผูด้ ูแลระบบ

สพป. สพม. และ สศศ.

ผูด้ ูแลระบบ

สพป. สพม. และ สศศ.

ผูด้ ูแลระบบ

สพป. สพม. และ สศศ.

ผูป้ ระสานงานทัว่ ไป

สพป. สพม. และ สศศ.

ที่พกั /จราจร/พยาบาล (สพป.นนท์ 2)

สพป. สพม. และ สศศ.

ที่พกั /จราจร/พยาบาล (สพป.นนท์ 1)

สพป. สพม. และ สศศ.

ที่พกั /จราจร/พยาบาล (สพม.3) สพป. สพม. และ สศศ.
ที่พกั /จราจร/พยาบาล (สพม.3) สพป. สพม. และ สศศ.

089-788-4477
081-9095949
087-503-8292
084-394-3016
083-774-8728
081-986-9764
083-777-0251
081-378-2548
089-800-7467
085-198-0843
085-176-5502
080-620-0600
087-081-5904
089-895-8596
089-4516718
089-7751746
086-0062383
089-6342488
084-4320119
085-9183556
085-9189905
086-519-4621
081-5949748
08-2107-2895
08-1708-2657
08-7216-8487
084-6573127
086-9555229
081-2901170
081-3025740
081-3025740

chamrat@live.com

paisan2549@hotmail.com
kroowaiwai@hotmail.com
winnerboy7@hotmail.com
sector105@gmail.com
walla.r@hotmail.com

