การ
กลุ่มโรงเรี ยน
------------------------------------------------------

๒

๒
ะหว่างโรงเรี ยนภายในกลุ่ม และสามารถใช้ทรัพยากรในการบริ หารจัดการศึกษา
ร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนให้ได้ตามมาตร
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๘
นครปฐม เขต ๒ ว่าด้วยการจั
.ศ. ๒๕๕๔ และโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
๒
๑/๒๕๕๔
๑๑ มกราคม ๒๕๕๔
สังกัด
การศึกษาประถมศึ กษานครปฐม เขต ๒ ประกอบด้วย
โรงเรี ยน ดังมีรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
(นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร)
๒

-๒-

๒
๒
๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔

กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี

1. โรงเรี ยนวัดกลางบางแก้ว
2. โรงเรี ยนวัดตุก๊ ตา
3. โรงเรี ยนวัดสัมปทวน
4. โรงเรี ยนวัดกลางครู เวียง
5. โรงเรี ยนวัดกกตาล
6. โรงเรี ยนวัดประชานาถ
7. โรงเรี ยนวัดไทยาวาส
8. โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์
9. โรงเรี ยน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กลุ่มโรงเรียนห้ วยพลู

โรงเรี ยนบ้านห้วยพลู
โรงเรี ยนวัดพุทธธรรมรังษี
โรงเรี ยนวัดลานตากฟ้ า
โรงเรี ยนวัดสําโรง
โรงเรี ยนบ้านคลองบางกระจัน
โรงเรี ยนวัดกลาง
โรงเรี ยนวัดบางพระ

- ๓-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โรงเรี ยน
โรงเรี ยนวัดทุ่งน้อย
โรงเรี ยนวัดโคกเขมา
โรงเรี ยนวัดท้องไทร
โรงเรี ยนบ้านห้วยกรด
โรงเรี ยนวัดใหม่สุคนธาราม
โรงเรี ยนวัดละมุด
โรงเรี ยนบ้านลานแหลม

1. โรงเรี ยนวัดท่าตําหนัก
2. โรงเรี ยนวัดห้วยตะโก
3. โรงเรี ยนคลองทางหลวง
4. โรงเรี ยนวัดไทร
5. โรงเรี ยนวัดน้อย
6. โรงเรี ยนวัดโคกพระเจดีย ์
7. โรงเรี ยน
8. โรงเรี ยนวัดเสถียรรัตนาราม
9. โรงเรี ยนวัดศรี ษะทอง

กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว

กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา

- ๔1. โรงเรี ยนบ้านบางเลน
2.
3. โรงเรี ยนวัดเกษมสุ ริยมั นาจ
4. โรงเรี ยนบ้านไผ่คอกวัว
5. โรงเรี ยนวัดผาสุ การาม
6. โรงเรี ยนวัดบางปลา
7. โรงเรี ยนวัดเกาะแรต
8. โรงเรี ยนตลาดเกาะแรต
9. โรงเรี ยนวัดลาดสะแก
10. โรงเรี ยนวัดดอนยอ
11. โรงเรี ยนวัดลานคา
12. โรงเรี ยนบ้านหนองปรง

1. โรงเรี ยนวัดบางหลวง
2. โรงเรี ยนวัดราษฎร์ สามัคคี
3. โรงเรี ยนวัดบางน้อยใน
4. โรงเรี ยนวัดลัฎฐิวนาราม
5. โรงเรี ยนบ้านไผ่หลวง
6. โรงเรี ยนบ้านหนองมะม่วง
7. โรงเรี ยนวัดศิลามูล
8. โรงเรี ยนบ้านลาดหลวง
9. โรงเรี ยนวัดไผ่หูชา้ ง
10. โรงเรี ยนบ้านไผ่ลอ้ ม

กลุ่มโรงเรียนบางเลน

กลุ่มโรงเรียนบางหลวง

- ๕-

กลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม

1.
2. โรงเรี ยนวัดไผ่สามตําลึง
3. โรงเรี ยนวัดไผ่จรเข้
4. โรงเรี ยนวัดเกษตราราม
5. โรงเรี ยนวัดนิลเพชร
6. โรงเรี ยนวัดบัวปากท่า
7. โรงเรี ยนวัด
8. โรงเรี ยนตลาดเจริ ญสุ ข
9. โรงเรี ยนวัดบอนใหญ่
10. โรงเรี ยนบ้านหนองปรงกาญจนา
11. โรงเรี ยนวัดบางไผ่นารถ

กลุ่มโรงเรียนบางภาษี

1. โรงเรี ยนตลาดรางกระทุ่ม
2. โรงเรี ยนวัดบึงลาดสวาย
3. โรงเรี ยนบ้านรางปลาหมอ
4. โรงเรี ยนบ้านรางกระทุ่ม
5. โรงเรี ยนวัดรางกําหยาด
6. โรงเรี ยนบ้านคลองพระมอพิสัย
7. โรงเรี ยนวัดบางภาษี
8. โรงเรี ยนบ้านคลองนกกระทุง

- ๖-

1. โรงเรี ยนวัดนราภิรมย์
2. โรงเรี ยนบ้านนราภิรมย์
3. โรงเรี ยนวัดพระมอพิสัย
4. โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์
5. โรงเรี ยนวัดลําพญา
6. โรงเรี ยนวัดเวฬุวนาราม
7. โรงเรี ยนวัดสุ ขวัฒนาราม
8. โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา ๔

1. โรงเรี ยนวัดดอนหวาย
2. โรงเรี ยนคลองบางกระทึก
3. โรงเรี ยนบ้านหอมเกร็ ด
4. โรงเรี ยนวัดหอมเกร็ ด
5. โรงเรี ยนบ้านบางเตย
6. โรงเรี ยนวัดทรงคนอง
7. โรงเรี ยนวัดท่าพูด
8. โรงเรี ยนบ้านเพลินวัฒนา
9. โรงเรี ยนบ้านกระทุ่มล้ม
10. โรงเรี ยนวัดไร่ ขิง
11. โรงเรี ยนบ้านท่าตลาด

กลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้

กลุ่มโรงเรียนไร่ ขงิ พัฒนา

- ๗-

กลุ่มโรงเรียนท่ าจีนก้าวหน้ า

1. โรงเรี ยนวัดเชิงเลน
2. โรงเรี ยนบ้านบางม่วง
3. โรงเรี ยนวัดบางช้างใต้
4. โรงเรี ยนบ้านบางประแดง
5. โรงเรี ยนบ้านดงเกตุ
6. โรงเรี ยนวัดท่าข้าม
7. โรงเรี ยนวัดเดชานุสรณ์
8. โรงเรี ยนวัดสรรเพชญ
9. โรงเรี ยนบ้านหัวอ่าว
10. โรงเรี ยนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่

กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา

1. โรงเรี ยนวัดปรี ดาราม
2.
3. โรงเรี ยนบ้านฉาง
4. โรงเรี ยนบ้านพาดหมอน
5. โรงเรี ยนวัดจินดาราม
6. โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
7. โรงเรี ยนบ้านตากแดด
8. โรงเรี ยนวัดราษฎร์ ศรัทธาราม
9. โรงเรี ยนบ้านคลองจินดา
10. โรงเรี ยนบ้านดอนทอง
11. โรงเรี ยนบ้านคลองใหม่
12. โรงเรี ยนวัดบางช้างเหนื อ

- ๘-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล

โรงเรี ยนวัดมะเกลือ
โรงเรี ยนบ้านคลองสว่างอารมณ์

โรงเรี ยนบ้านคลองโยง
โรงเรี ยนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
โรงเรี ยนวัดสาลวัน
โรงเรี ยนวัดสุ วรรณาราม

-๙–

กลุ่มโรงเรียนกล้วยไม้

1. โรงเรี ยนจารุ วรรณวิทยา
2. โรงเรี ยนเจริ ญสุ ข
3. โรงเรี ยนเดชอนุสรณ์
4.
5. โรงเรี ยนสาธิ ตวิทยา
6. โรงเรี ยนแสงทองวิทยา
7. โรงเรี ยนอนุบาลศิริวทิ ย์
8. โรงเรี ยนนานาชาติเมธา
9. โรงเรี ยนเทพนิมิตวัฒนา
10. โรงเรี ยนนักบุญเปโตร
11.
12. โรงเรี ยนบวรธนวิทย์
13. โรงเรี ยนภัทรนุสรณ์
14. โรงเรี ยนภัทรบุตร
15. โรงเรี ยนมารี ยอ์ ุปถัมภ์
16. โรงเรี ยนยอแซฟอุปถัมภ์
17. โรงเรี ยนสกลวิทยา
18. โรงเรี ยนสุ คนธี รวิทย์
19. โรงเรี ยนเอกดรุ ณ
20. โรงเรี ยนอนุบาลเอกปฐม
21. โรงเรี ยนอนุบาลหมู่บา้ นเด็กสานรัก
22. โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟอินเตอร์ เทคโนโลยี
23. โรงเรี ยนปั ณณวิชญ์
24. โรงเรี ยนเซนต์แอนดรู ว์
25.
26. โรงเรี ยนอนุบาลแสงอรุ ณ
27. โรงเรี ยนฟ้ าใสวิทยา
28. โรงเรี ยนอนุบาลพรละมัย
29. โรง

