
ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เบอร์ อีเมล

1 นางอุทยัวรรณ เฉลิมชยั ภาษาต่างประเทศ (จีน/ญ่ีปุ่ น/ฝร่ังเศส) 089-151-4436 speechobec@hotmail.com

2 นางเชาวลี นาคสุขศรี ภาษาต่างประเทศ (จีน/ญ่ีปุ่ น/ฝร่ังเศส) 081-172-9123 frenchobec@hotmail.com

3 นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ ภาษาต่างประเทศ (จีน/ญ่ีปุ่ น/ฝร่ังเศส) 081-371-5041 n.chotirat@gmail.com

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

5 อ.ประภาพรรณ แมน้สมุทร ปฐมวยั 081-414-3514

6 อ.อนญัญา นวาวตัน์ ปฐมวยั 089-693-4403

7 อรอร ฤทธ์ิกลาง ภาษาไทย 081-458-0899

8 อนุสิทธ์ิ ศรีอนนัต์ ดนตรีลูกทุ่ง 081-193-8726

9 รสรันย ์ฐิติเศรษฐโสภณ ดนตรีสากล (สพม.4) 090-785-3647

10 วีระพงศ ์ประดิษฐ์ ดนตรีสากล (สพม.4) 089-989-7782

11 นางจารุรัตน์ เข็มลาย นาฎศิลป์ 081-5813537

12 นายศุภวิทย ์สงคง ศิลปะ ทศันศิลป์ 081-4553-643

13 นายมนพ  จกัษา ดนตรีไทย/ประสานเสียง 089-4470710

14 สงัคม จนัทร์วิเศษ OBEC AWARDS (สพท.) 081-660-6637 sungobec@gmail.com

15 ธชัชญา ประจนัตะเสน OBEC AWARDS (สพท.) 085-112-0672 tach_obec@hotmail.com

16 อ.ทินมณี ศรีทองอ่อน OBEC AWARDS (สศศ.) 02-947-8992

17 มาลี กิตติอุดมเดช คณิตศาสตร์ (สนก.) อจัฉริยะฯ 089-213-3944

18 ณฐัชยา  เมน้ไธสง วิทย/์โครงงานส่ิงประดิษฐ์ 083-298-5981

19 พรชยั ถาวรนาน หุ่นยนต ์, เคร่ืองบิน 089-501-7114

20 ธิตยาภรณ์ หงษท์อง จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 089-830-7730

21 ศศินนัท ์ Science Show (สวก.) 087-377-5490

22 พิเชฎร์ จบัจิตต์ โครงงานทดลอง (สวก.) 089-967-3597

23 บรรเจอดพร สู่แสนสุข สาระสงัคมศึกษา (สนก.) 089-678-1499

24 นางสาวอมัพร หุตะสิทธ์ิ สาระสงัคมศึกษา (สนก.) 081-906-2211

25 นางสาวรุณฤดี เลาหะพนัธ์ หนงัสั้น 081-3831889

26 น.ส.กญันิกา พราหมณ์พิทกัษ์ โครงงานคณิตฯ คิดเลขเร็ว (สวก.) 081-458-3840

27 น.ส.วรณนั ขุนศรี โครงงานคณิตฯ คิดเลขเร็ว (สวก.) 081-846-3285

28 นายวิชาญ อคัรวนสกุล คอมพิวเตอร์ 087-510-0258

29 อ.จุลริณี รร.สวนกุหลาบฯ นนทบุรี โครงงานคอมพิวเตอร์ 081-714-0059

30 อ.วนัชยั เสนีวงศ์ คน้หาอจัฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ 086-558-4058
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31 นางองัสนา ม่วงปลอด คอมพิวเตอร์ 086-542-7883

32 นางล าพึง ศรีวิชยั ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 089-788-4477

33 นางจิรัฐยา  ไชยสาร เรียนร่วม 089-613-1898

34 ดร.สุทธิดา จ  ารัส แขง่ขนัอจัฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (สพป./สพม.) 087-503-8292 chamrat@live.com

35 นางนุชนาถ ศิวเสน การงานอาชีพ สพป.นครปฐม เขต1 034-395583 , 083-777-0251

36 นายชาญณรงค ์ยลประเสริฐ การงานอาชีพ สพป.นครปฐม เขต1 034-395583 , 083-774-8728

37 นางมารศรี ขนัธควร การงานอาชีพ สพป.นครปฐม เขต1 034-395583 , 081-986-9764

38 นางนุชนาถ ศิวเสน การงานอาชีพ สพป.นครปฐม เขต1 083-777-0251

39 นายประชา วฒิุวฒันานกูล การงานอาชีพ สพป.นครปฐม เขต2 081-378-2548

40 นางสาวพชัรา กิจปฐมมงคล การงานอาชีพ สพป.นครปฐม เขต2 089-800-7467

41 นางสุพิชฌาย ์ แป้งทา การงานอาชีพ สพป.นครปฐม เขต2 081-941-7552

42 นายวีรศกัด์ิ ทองบุญฉาย การงานอาชีพ สพม. เขต 9 (สุพรรณบรีุ-นครปฐม) 080-620-0600

43 อ.ยวุดี อยูส่บาย สถาบนัภาษาองักฤษ 081-631-6844

44 อ.อรอนงค ์ สถาบนัภาษาองักฤษ 089-795-0940

46 เนตรทราย วงคอุ์ปกรณ์ สุขศึกษา/พลศึกษา 081-926-8285 

47 นายสนัติ  โลหะปิยะพนัธ์ สุขศึกษา/พลศึกษา 089-172-5978

47 นายสุชาติ  ไชยสาร พลศึกษา/ครอสเวิดส์ 089-775-1746

48 พ.จ.อ.แดงรัตน์ชยั คงสม  หนงัสือเล่มเล็ก ยวุบรรณารักษ์ 086-006-2383

49 นายพนสั บุญวฒันสุนทร ลูกเสือ 089-634-2488

50 นางสาวอรอนงค ์อุทารเวสารัช สภานกัเรียน 084-432-0119

53 นายไพศาล ชนะกุล ผูดู้แลระบบ 081-594-9748

54 นางสาววลัา เรือนไชยวงศ์ ผูป้ระสานงานทัว่ไป 084-657-3127

55 นายคนัธชิต  ชูสินส์ ท่ีพกั/จราจร/พยาบาล (สพป.นนท ์2) 086-955-5229

56 นายการิม หะรีเมา ท่ีพกั/จราจร/พยาบาล (สพป.นนท ์2) 086-015-5461

57 นายกิตติธชั  ทองอุทุม ท่ีพกั/จราจร/พยาบาล (สพม.3) 081-302-5740

58 นางสายไหม  ดาบทอง ท่ีพกั/จราจร/พยาบาล (สพม.3) 081-302-5740


