ลำดับ
1
2
3
4
5
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7
8
9
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22
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24
25
26
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28
29
30

รำยชื่อผู้ประสำนงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ 63
"สุ ดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยีย่ ม เปี่ ยมคุณธรรม"
วันที่ 18-20 กุมภำพันธ์ 2557 ณ อิมแพ็คชำเลนเจอร์ 1-3
ชื่อ-นำมสกุล
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เบอร์
นางอุทยั วรรณ เฉลิมชัย
ภาษาต่างประเทศ (จีน/ญี่ปน/ฝรั
ุ่ ่งเศส)
089-151-4436
นางเชาวลี นาคสุขศรี
ภาษาต่างประเทศ (จีน/ญี่ปน/ฝรั
ุ่ ่งเศส)
081-172-9123
นางสาวนองศิริ โชติรัตน์
ภาษาต่างประเทศ (จีน/ญี่ปน/ฝรั
ุ่ ่งเศส)
081-371-5041
อ.ภาวิณี แสนทวีสุข
ปฐมวัย
089-795-5805
อ.ประภาพรรณ แม้นสมุทร
ปฐมวัย
081-414-3514
อ.อนัญญา นวาวัตน์
ปฐมวัย
089-693-4403
อรอร ฤทธิ์ กลาง
ภาษาไทย
081-458-0899
อนุสิทธิ์ ศรี อนันต์
ดนตรี ลูกทุ่ง
081-193-8726
รสรันย์ ฐิติเศรษฐโสภณ
ดนตรี สากล (สพม.4)
090-785-3647
วีระพงศ์ ประดิษฐ์
ดนตรี สากล (สพม.4)
089-989-7782
นางจารุ รัตน์ เข็มลาย
นาฎศิลป์
081-5813537
นายศุภวิทย์ สงคง
ศิลปะ ทัศนศิลป์
081-4553-643
นายมนพ จักษา
ดนตรี ไทย/ประสานเสียง
089-4470710
สังคม จันทร์วิเศษ
OBEC AWARDS (สพท.)
081-660-6637
ธัชชญา ประจันตะเสน
OBEC AWARDS (สพท.)
085-112-0672
อ.ทินมณี ศรี ทองอ่อน
OBEC AWARDS (สศศ.)
02-947-8992
มาลี กิตติอุดมเดช
คณิตศาสตร์ (สนก.) อัจฉริ ยะฯ
089-213-3944
ณัฐชยา เม้นไธสง
วิทย์/โครงงานสิ่ งประดิษฐ์
083-298-5981
พรชัย ถาวรนาน
หุ่นยนต์ , เครื่ องบิน
089-501-7114
ธิตยาภรณ์ หงษ์ทอง
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
089-830-7730
ศศินนั ท์
Science Show (สวก.)
087-377-5490
พิเชฎร์ จับจิตต์
โครงงานทดลอง (สวก.)
089-967-3597
บรรเจอดพร สู่ แสนสุข
สาระสังคมศึกษา (สนก.)
089-678-1499
นางสาวอัมพร หุตะสิทธิ์
สาระสังคมศึกษา (สนก.)
081-906-2211
นางสาวรุ ณฤดี เลาหะพันธ์
หนังสั้น
081-3831889
น.ส.กัญนิ กา พราหมณ์พิทกั ษ์
โครงงานคณิ ตฯ คิดเลขเร็ ว (สวก.)
081-458-3840
น.ส.วรณัน ขุนศรี
โครงงานคณิ ตฯ คิดเลขเร็ ว (สวก.)
081-846-3285
นายวิชาญ อัครวนสกุล
คอมพิวเตอร์
087-510-0258
อ.จุลริ ณี รร.สวนกุหลาบฯ นนทบุรี
โครงงานคอมพิวเตอร์
081-714-0059
อ.วันชัย เสนีวงศ์
ค้นหาอัจฉริ ยะไอทีคอมพิวเตอร์
086-558-4058

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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58

นางอังสนา ม่วงปลอด
นางลาพึง ศรี วิชยั
นางจิรัฐยา ไชยสาร
ดร.สุทธิดา จารัส
นางนุชนาถ ศิวเสน
นายชาญณรงค์ ยลประเสริ ฐ
นางมารศรี ขันธควร
นางนุชนาถ ศิวเสน
นายประชา วุฒิวฒั นานกูล
นางสาวพัชรา กิจปฐมมงคล
นางสุพิชฌาย์ แป้ งทา
นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย
อ.ยุวดี อยูส่ บาย
อ.อรอนงค์
เนตรทราย วงค์อุปกรณ์
นายสันติ โลหะปิ ยะพันธ์
นายสุชาติ ไชยสาร
พ.จ.อ.แดงรัตน์ชยั คงสม
นายพนัส บุญวัฒนสุนทร
นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช
นายไพศาล ชนะกุล
นางสาววัลา เรื อนไชยวงศ์
นายคันธชิต ชูสินส์
นายการิ ม หะรี เมา
นายกิตติธชั ทองอุทุม
นางสายไหม ดาบทอง

คอมพิวเตอร์

แข่งขันอัจฉริ ยภาพวิทยาศาสตร์ (สพป./สพม.)

086-542-7883
089-788-4477
089-613-1898
087-503-8292

การงานอาชี พ สพป.นครปฐม เขต1

034-395583 , 083-777-0251

การงานอาชี พ สพป.นครปฐม เขต1

034-395583 , 083-774-8728

การงานอาชี พ สพป.นครปฐม เขต1

034-395583 , 081-986-9764

การงานอาชี พ สพป.นครปฐม เขต1

083-777-0251
081-378-2548
089-800-7467
081-941-7552
080-620-0600
081-631-6844
089-795-0940
081-926-8285
089-172-5978
089-775-1746
086-006-2383
089-634-2488
084-432-0119
081-594-9748
084-657-3127
086-955-5229
086-015-5461
081-302-5740
081-302-5740

สานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
เรี ยนร่ วม

การงานอาชี พ สพป.นครปฐม เขต2
การงานอาชี พ สพป.นครปฐม เขต2
การงานอาชี พ สพป.นครปฐม เขต2
การงานอาชี พ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี-นครปฐม)

สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สุขศึกษา/พลศึกษา
สุขศึกษา/พลศึกษา
พลศึกษา/ครอสเวิดส์
หนังสือเล่มเล็ก ยุวบรรณารักษ์
ลูกเสือ
สภานักเรี ยน
ผูด้ ูแลระบบ
ผูป้ ระสานงานทัว่ ไป
ที่พกั /จราจร/พยาบาล (สพป.นนท์ 2)
ที่พกั /จราจร/พยาบาล (สพป.นนท์ 2)
ที่พกั /จราจร/พยาบาล (สพม.3)
ที่พกั /จราจร/พยาบาล (สพม.3)

chamrat@live.com

