
ท่ี ช่ือ – นามสกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ เบอร์โทรศัพท์

1 นางสาวภาวิณี แสนทวีสุข ปฐมวัย (สวก.) 089-795-5805

2 นางสาวพรนิภา ศิลป์ประคอง ปฐมวัย (สวก.) 02-288-5774

3 นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง ภาษาไทย (สวก.) 081-458-0899

4 นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร คณิตศาสตร์ อัจฉริยะฯ และ GSP (สนก.) 087-622-7246

5 นางสาวมาลี กิตติอุดมเดช คณิตศาสตร์ อัจฉริยะฯ และ GSP (สนก.) 089-213-3944

6 นางสาวจรูญศรี แจบไธสง โครงงานคณิตฯ 084-359-1490

7 น.ส.กัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ โครงงานคณิตฯ คิดเลขเร็ว (สวก.) 081-458-3840

8 น.ส.วรณัน ขุนศรี  คิดเลขเร็ว (สวก.) 081-846-3285

9 นางสาวสุทธิดา จํารัส อัฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ (สวก.) 087-503-8292

10 นายพิเชฎร์ จับจิตต์ Science Show / โครงการทดลองวิทยาศาสตร์ (สวก.) 089-967-3597

11 นายพรชัย ถาวรนาน หุ่นยนต์, เครื่องบิน (สนก.) 089-501-7114

12 นายบรรเจอดพร สู่แสนสุข สาระสังคมศึกษา (สนก.) 089-678-1499

13 นางสาวอัมพร หุตะสิทธิ์ สาระสังคมศึกษา (สนก.) 081-906-2211

14 นางเกศกัญญา อนุกูล สาระสังคมศึกษา (สนก.) 089-889-0750

15 นางสาววิสนีย์ นุราช สาระสังคมศึกษา (สนก.) 088-760-7802

16 นางสาวอภิษฎา ขาวสุทธิ์ สาระสังคมศึกษา (สนก.) 085-802-3932

17 นางสาววาสนา กรเกตุ สาระสังคมศึกษา (สนก.) 085-802-3932

18 นางสาวรุณฤดี เลาหะพันธ์ สังคม (หนังสั้น) (สอ.) 081-383-1889

19 นางอุทัยวรรณ เฉลิมชัย ภาษาต่างประเทศ (จีน/ญ่ีปุ่น/ฝรั่งเศส) (สวก.) 089-151-4436

20 นางเชาวลี นาคสุขศรี ภาษาต่างประเทศ (จีน/ญ่ีปุ่น/ฝรั่งเศส) (สวก.) 081-172-9123

21 นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ ภาษาต่างประเทศ (จีน/ญ่ีปุ่น/ฝรั่งเศส) (สวก.) 081-371-5041

22 นายวัชรพล จุลโคตร สถาบันภาษาอังกฤษ (สภษ.) 02-288-5891

23 อ.ยุวดี อยู่สบาย สถาบันภาษาอังกฤษ (สภษ.) 081-631-6844

24 นางนุชนาถ ศิวเสน การงานอาชีพ (สพป.นครปฐม เขต 1) 083-777-0251

25 นายชาญณรงค์ ผลประเสริฐ การงานอาชีพ (สพป.นครปฐม เขต 1) 083-774-8728

26 นางมารศรี ขันธควร การงานอาชีพ (สพป.นครปฐม เขต 1) 081-986-9764

27 นายประชา วุฒิวัฒนานกูล การงานอาชีพ (สพป.นครปฐม เขต 2) 081-378-2548

28 นางสุพิชฌาย์ แป้งทา การงานอาชีพ (สพป.นครปฐม เขต 2) 081-941-7552

29 นายธเนศ ปานอุทัย การงานอาชีพ (สพป.นครปฐม เขต 2) 089-836-7441

30 นายชํานาญ ทัดมาลี การงานอาชีพ (สพป.นครปฐม เขต 2) 089-547-1949

31 นายวีรศักด์ิ ทองบุญฉาย การงานอาชีพ สพม. 9 (สุพรรณบุรี-นครปฐม) 080-620-0600

รายช่ือผู้ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 64
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32 นางอังสนา ม่วงปลอด คอมพิวเตอร์ (สทร.) 086-542-7883

33 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง โครงงานคอมพิวเตอร์ ร.ร.สวนกุหลาบฯ นนทบุรี 083-2737647

34 นายสังคม จันทร์วิเศษ OBEC AWARDS (สพท.) 081-660-6637

35 นายธัชชญา ประจันตะเสน OBEC AWARDS (สพท.) 085-112-0672

36 นางนภา พานน้อย สุขศึกษา/พลศึกษา 081-398-4776

37 นายสันติ โลหะปิยะพรรณ สุขศึกษา/พลศึกษา 089-172-5978

38 พ.จ.อ.แดงรัตน์ชัย คงสม หนังสือเล่มเล็ก ยุวบรรณารักษ์ 086-006-2383

39 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ลูกเสือ 089-634-2488

40 นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช สภานักเรียน 084-432-0119

41 นางสาวภัทร์นรินทร์ อํานวยศรี ศึกษาพิเศษ/เรียนร่วม (สศศ.) 087-959-0715

42 นางจิรัฐยา ไชยสาร ศึกษาพิเศษ/เรียนร่วม (สศศ.) 086-6095136

43 นางสาวรัชนีกร กลางคาร ศึกษาพิเศษ/เรียนร่วม (สศศ.) 087-9322207

44 นางสาวอชิรญา สุทธิโชติ เฉพาะความพิการ (สศศ.) 02-288-5545

45 นายศุภชัย คันทรง เฉพาะความพิการ (สศศ.) 095-734-6446

46 นายเทิดทูน บุญประกอบ เฉพาะความพิการ (สศศ.) 081-234-9904

47 นางสาวปัทมา นามปัญญา เฉพาะความพิการ (สศศ.) 02-628-5083

48 นางสาวชิตยาภรณ์ หงษ์ทอง จําหน่ายผลิตภัณฑ์ (สนก.) 089-830-7730

49 นางสาวเปรมวดี ศรีธนพล เพ่ือนท่ีปรึกษา YC. (สวก.) 085-226-8777

50 นางสาวจีระวรรณ ปักกัดตัง เพ่ือนท่ีปรึกษา YC. (สวก.) 086-003-5592

51 นาสาวสิริรักษ์ ชูสวัสด์ิ ศิลปะ ทัศนศิลป์ (สวก.) 089-517-3332

52 นายศุภวิทย์ สงคง ศิลปะ ทัศนศิลป์ (สพม. 4) 081-455-3643

53 นางจารุรัตน์ เข็มลาย นาฏศิลป์ สพป.ปทุมธานี เขต 2 081-581-3537

54 นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ ดนตรีลูกทุ่ง/สตริง/ขับร้องเพลง 081-193-8726

55 นายรสรันย์ ฐิติเศรษฐโสภณ ดนตรีสากล/สตริง/ขับร้องเพลง (สพม. 4) 090-785-3647

56 นายวีระพงศ์ ประดิษฐ์ ดนตรีสากล/สตริง/ขับร้องเพลง (สพม. 4) 089-989-7782

57 นายนฤภพ ขันทับไทย ดนตรีไทย ประสานเสียง (ร.ร.มัธยมสังคีต) 081-878-5322

58 นายขรจศิษฐ์ ชุมพร ดนตรีไทย ประสานเสียง (ร.ร.มัธยมสังคีต) 081-346-0571

59 นายศักด์ิพจน์ วุฒิหทัยโชติ ดนตรีไทย ประสานเสียง (ร.ร.มัธยมสังคีต) 084-060-8850

60 นายอนุกูล แว่นประโคน ดนตรีไทย ประสานเสียง (ร.ร.มัธยมสังคีต) 082-3498846 / 080-5952728

61 นายธนรัฐ อยู่สุขเจริญ ดนตรีไทย ประสานเสียง (ร.ร.มัธยมสังคีต) 081-353-1106

62 นางกฤษณา สว่างแสง นิทรรศการ ร.ร.ขนาดเล็ก (สนผ.) 089-922-2677



ท่ี ช่ือ – นามสกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ เบอร์โทรศัพท์

รายช่ือผู้ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 64

63 นางกุสุมา ไฟนสตีล นิทรรศการ ร.ร.ขนาดเล็ก (สนผ.) 081-282-3753

64 นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ นิทรรศการ ร.ร.ขนาดเล็ก (สนผ.) 089-121-2531

65 นางนงค์นุช โอวาทชัยพงค์ เฉลิมพระเกียรติ, เทิดพระเกียรติ (สนผ.) 080-052-4528

66 นายไพศาส ชนะกุล ผู้ดูแลระบบ 081-594-9748

67 นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้ประสานงานท่ัวไป 084-657-3127

68 นายการิม หะรีเมา ท่ีพัก/พยาบาล (สพป.นน 2) 086-015-5461

69 นายกิตติธัช ทองอุทุม ท่ีพัก/จราจร/วิทยุสื่อสาร (สพม. 3) 081-302-5740

70 นางสายไหม ดาบทอง ท่ีพัก/จราจร/วิทยุสื่อสาร (สพม. 3) 081-302-5740


