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1073180139 โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
(อวยชัยอนุสรณ์)

อ.2-ป.6 151 2555 31/1  หมู่. 1. ต ำบล 
ลำนตำกฟ้ำ

นครชัยศรี นครปฐม 73120 pie--apple1@hotmail.com 034 -987330 นำยสถำพร นำลัย 082-1665890

1073020016 โรงเรีบนวัดห้วยตะโก (บูรณ
ธนิตรำษฎร์รังสรรค์)

อ.2-ป.6 146 2555 1/4 หมู่ 2  ต ำบล
พะเนียด

นครชัยศรี นครปฐม 73120 wathuaytako@gmail.com 034978370 นำงอลิสรำ จันทรำช 081-0132543

1073180137 โรงเรียนวัดกลำง อ.1-ป.6 126 2556 86 หมู่4 ต ำบลบำงพระ นครชัยศรี นครปฐม 73120 Watklang55@gmail.com 0991955699 นำยฐปนพันธ์  เปี่ยมศิริ 099-1955699

1073180150 โรงเรียนวัดไทร อ.2-ป.6 367 2554 88 หมู่ 2 นครชัยศรี นครปฐม 73120 wiganya.get9@gmail.com 034339454 นำยรัตนชัย  เอี่ยมพิทักษ์พร 085-6485665
1073180163 โรงเรียนวัดท้องไทร อ.2-ป.6 147 2557 40  หมู่3 นครชัยศรี นครปฐม 73120 Tongsai.school@gmail.com 0656959163 นำยยุทธ   ธรรมพิทักษ์ 065-6959153
1073180148 โรงเรียนวัดไทยำวำส(นิลด ำ

พิทยำนุสรณ์)
อ.2-ป.6 106 2556  เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ไท

ยำวำส
นครชัยศรี นครปฐม 73120 watthaiyawas@gmail.com 034299221 นำงวิรำวรรณ  ทวีพรไพบูลย์ 089-5323455

1073180149 โรงเรียนวัดท่ำต ำหนัก (เทพ
วิทยเสถียร)

อ.1-ป.6 457 2554 32 ม.3 ต.นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม 73120 wattatamnaksc@gmail.com 034331565 นำยจตุรงค์ เชำวน์สกุล 086-0773393

1073180153 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ 
(เอกเผ่ำพิทยำ)

อ.2-ม.3 251 2557 5/4 หมู่2 ต.โคกพระ
เจดีย์

นครชัยศรี นครปฐม 73120 wkp180153@gmail.com 087-3124811. 065-6705561นำงนวลรัตน์  กับจิตติรัตน์ 087-3124811

1073180160 โรงเรียนบ้ำนห้วยกรด อ.2-ป.6 95 2556 53/2 ม.7 ต.แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม 73120 Banhuaygrod@gmail.com 0819814858 ณัฐรดำ จิตรแก้วดี 081-9814858
1073180136 โรงเรียนวัดลำนตำกฟ้ำ อ.2-ป.6 341 2557 41/1  หมู่ 4 ต ำบล

ลำนตำกฟ้ำ
นครชัยศรี นครปฐม 73120 lantakfa.874@gmail.com 0898234573 นำยเจริญ สีนำค 081-4388403

1073180133 โรงเรียนวัดบำงพระ อ.2-ม.3 205 2554 หมู่ 3 นครชัยศรี นครปฐม 73120 Watbangphra@gmail.com 034389133 นำยฉัตรฉำณวิ์ เที่ยงคำม 095-9263051
1073180158 โรงเรียนบ้ำนลำนแหลม(สร

นุวัตรรำษฎร์อุทิศ)
อ.2-ป.6 140 2554 4/1 หมู่ 4 ต.วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม 73120 banlanlaem.2482@gmail.com 0851979453 นำงอมรรัตน์  พีรชัยเดโช 085-1979453

1073180161 โรงเรียนวัดโคกเขมำ อ.2-ป.6 148 2557 44/4 หมู่ 6 ต.แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม 73120 khokkhamaoschool@gmail.com034208029 นำงวิริยำ  ธุวภัทร 092-4854491

7302180152 โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์
(สีมำรัตน์วิทยำ2)

อ.2-ป.6 149 2554 32/3 หมู่ 4  ต ำบลขุน
แก้ว

นครชัยศรี นครปฐม 73120 swangaromchaisri@gmail.com 034-324543 นำยธีรยุทธ  เทียนพิทักษ์ 085-3848411

1073180147 โรงเรียนวัดประชำนำถ อ.2-ป.6 175 2556 76/15 หมู่ 1 นครชัยศรี นครปฐม 73120 wpnschool@hotmail.com 034332989 นำยอภิวัฒน์ แสงสุกวำว 086-8693061
1073180155 โรงเรียนวัดน้อย อ.2- ป.6 150 2556 45/1 หมู่ 4 ต.ท่ำพระ

ยำ
นครชัยศรี นครปฐม 73120 watnoisc@gmail.com 0850207168 น.ส.หทัยรัตน์  ใจซ่ือกุล 0850207168

1073180182 โรงเรียนวัดสุขวัฒนำรำม อ.2-ป.6 93 2556 111 หมู่ 8 ต ำบลบำง
ระก ำ

บำงเลน นครปฐม 73130 watsukawatnaram@gmail.com 0898361855 นำยเสน่ห์ ศรีสุนทร 0898361855

1073180188 โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ๔(ป.
ปัญญำฐำปนกิจอุปถัมภ)์

อ.2-ม.3 129 2556 64หมู่3 ต ำบลบำงระก ำ บำงเลน นครปฐม 73130  thairath04@gmail.com 034276234 นำงสำวพรชนก อยู่เย็น 092-7873661
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1073180176 โรงเรียนวัดรำษฎร์สำมัคคี อ.2-ป.6 65 2554 128 ม.16 ต.บำงหลวง บำงเลน นครปฐม 73190 imthip32@gmail.com ,watradsamugkee@gmail.com0915545697 น.ส.อิ่มทิพย์ อนิศดำ 0915545697

1073180196 โรงเรียนวัดรำงก ำหยำด อ.2-ป.6 140 2556 49 ม 3 ต. บำงภำษี บำงเลน นครปฐม 73130 Rangkumyard@gmail.com 034310975 นำงสำวพิชชำพร อุ่นศิริ 0979359955
1073180210 โรงเรียนตลำดเจริญสุข อ.2-ป.6 95 2556 หมู่ที่8 บ้ำนตลำดญี่ปุ่น

 ต ำบล บัวปำกท่ำ
บำงเลน นครปฐม 73130 Taladjaleansookschool@gmail.com034900009 นำยศรำวุธ ด้วงทวี 0936188012

1073180190 โรงเรียนวัดเกำะแรต (อุภัย
เพชรพิทยำคำร)

อ.2-ป.6 145 2557 61 หมู่ 8 ต ำบลบำงปลำ บำงเลน นครปฐม 73130 watkohrat61@gmail.com - นำงศศิกำนต์  มะค ำแป้น 
(รักษำกำร ผอ.ร.ร.)

0890532363

1073180213 โรงเรียนวัดบัวปำกท่ำ อ.1-ป.6 163 2554 46 ม.3  ต.นิลเพชร บำงเลน นครปฐม 73130 watbuapakthaschool@gmail.com034310929 นำงปริยำลักษณ์  บัววัจนำ
(รักษำกำร ผอ.ร.ร.)

0819612856

1073180180 โรงเรียนวัดศิลำมูล อ.2-ป.6 198 2554 ม.6 บ้ำนคลองท่อ ต.
หินมูล

บำงเลน นครปฐม 73190 watsilamulschool@gmail.com 034-399069 นำยช ำนำญ สังข์ทอง 082-0776628

1073180206 โรงเรียนวัดเกษตรำรำม อ.2-ป.6 63 2556 31 หมู่ 10  ต ำบลไทร
งำม

บำงเลน นครปฐม 73130 watkasettraramschool@gmail.com034310375 นำงสำวหนูพิณ  นัยนำมำศ 
(รักษำกำร ผอ.ร.ร.)

0806561512

1073180179 โรงเรียนบ้ำนไผ่หลวง อ.2-ป.6 73 2557 88 หมู่7 ต.หินมูล บำงเลน นครปฐม 73190 banphailuangschoo@gmail.com0983492427 นำงสำวปิยะวรรณ์  วิบูลย์
ชำติ (รักษำกำร ผอ.ร.ร.)

0893492427

1073180197 โรงเรียนตลำดรำงกระทุ่ม อ.2-ป.6 167 2556 46 หมู่5 ต ำบลบำงภำษี บำงเลน นครปฐม 73130 Taradranggatum@gmail.com 034962097 นำยกมล รินสำร 0896826801

1073180207 โรงเรียนบ้ำนหนองมะม่วง อ.2-ป.6 107 2554 137 ม.19 ต.บำงหลวง บำงเลน นครปฐม 73190 bnmm137@gmail.com 0847363949 นำงสำวณัทชฎำภร ธรรมรำช 0628804940

1073180192 โรงเรียนวัดดอนยอ (จิต
ธรรมอุปถัมภ)์

อ.1-ป.6 174 2556 86 ม.6 ต.ดอนตูม บำงเลน นครปฐม 73130 donyor53@gmail.com 0816407994 นำงสำววรรณสร สุริยะศรี 0816407994

1073180194 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนำจ อ.2-ป.6 130 2554 156 หมู่ 4 ต.บำงเลน บำงเลน จ.นครปฐม 73130 watkasem@gmail.com 034-392016 นำงจิตรำกำนต์ กุลทอง 083-2385171
1073180256 โรงเรียนวัดมะเกลือ (กำญ

จนลักษณ์วิทยำ)
อ.2-ม.3 545 2554 39/3 หมู่ 4 ต.คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 73170 mkl.55@hotmail.com 034-966487 นำงสำวนภำพรรณ  คงคำน้อย 081-8808218

1073180252 โรงเรียนวัดสำลวัน อ.2-ป.6 214 2557 209  ม.5  ต.ศำลำยำ พุทธมณฑล นครปฐม 73170 Salawan56@windowslive.com 034-109828 นำยธนกฤต  ธรรมวณิชย์ 062-5496535
1073180251 โรงเรียนบ้ำนคลองมหำสวัสด์ิ

 (ต้ังตรงจิตร17)
อ.2-ป.6 68 2557 หมู่ 1 ต.มหำสวัสด์ิ พุทธมณฑล นครปฐม 73170 Mahasawat2481@hotmail.co.th,modnipa081029@gmail.com0937461599 นำงสำวนิภำ หวำนชะเอม 0937461599

1073180254 โรงเรียนบุณยศรีสวัสด์ิ อ.2-ป.6 467 2555 28 ม.6 ต.คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 73170 boonyasrisawadschool@gmail.com034-246146 ว่ำที่ รต.ใครทอง สิงห์ค ำมำ 081-6200035
1073180247 โรงเรียนวัดทรงคนอง อ.2-ป.6 217 2556 66 หมู่ 5 สำมพรำน นครปฐม 73210 tkn0215@gmail.com 034318016 นำยวชิรวิทย์ นิติพันธ์ 0817457837
1073180237 โรงเรียนบ้ำนคลองลัดอ้อม

ใหญ่
อ.2-ป.6 194 2557 87หมู8ต ำบลอ้อมใหญ่ สำมพรำน นครปฐม 73160  ิbanklonglud@gmail.com 028125451 พ.อ.อ.ศุภฤกษ์  ศิลปเจริญ 0988313973

mailto:boonyasrisawadschool@gmail.com
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1073180221 โรงเรียนวัดรำษฎร์ศรัทธำรำม อ.2-ป.6 103 2554 48 หมู่ 5 ต ำบลตลำด
จินดำ

สำมพรำน นครปฐม 73110 Watrat2553@gmail.com 034881738 นำยสุเทพ ลิมปนเวทยำนนท์ 
(รักษำกำร ผอ.ร.ร.)

081-8575932

1073180218 โรงเรียนวัดจินดำรำม อ.2-ม.3 628 2555 8/4 ม.2 ต.ตลำดจินดำ สำมพรำน นครปฐม 73110 jindaram.school@gmail.com 034981306 นำยเกษมสันต์  มีจันทร์ 081-9164656

1073180222 โรงเรียนวัดท่ำพูด(นครผล
ประชำนุกูล)

อ.2-ม.3 1216 2564 78/1  ม.9 สำมพรำน นครปฐม 73210 thapood_60@hotmail.com 034318232 นำยยุทธนำ ปฐมวรชำติ 081-9430970

1073180234 โรงเรียนบ้ำนดอนทอง(อ่อง
พิทยำคำร)

อ.2-ป.6 62 2555 หมู่4 ต ำบลคลองใหม่ สำมพรำน นครปฐม 73110 bandonthong@gmail.com 084-3559882 นำยปรำรภ  หลงสมบุญ 084-3559882

1073180220 โรงเรียนบ้ำนตำกแดด
(ประสำนรำษฎร์วิทยำคำร)

อ.2-ป.6 73 2557 1 หมู่ 3 ต ำบลตลำด
จินดำ

สำมพรำน นครปฐม 73110 bantakdaadschool@gmail.com034982144 นำงปรัชญำภรณ์  แตงอ่อน 098-8245216 
087-1594970

1073020102 โรงเรียนคลองบำงกระทึก
(ประสำนประชำนุกูล)

อ.2-ป.6 359 2555 72/8 หมู่ 2 ต ำบลบำง
กระทึก

สำมพรำน นครปฐม 73210 84 kb school@gmail.com 024827129 นำยเจน  เกิดโพชำ 062-5491635

1073180233 โรงเรียนวัดบำงช้ำงใต้ อ.2-ป.6 265 2554 46/15 หมูที่ 1 ต ำบล
บำงช้ำง

สำมพรำน นครปฐม 73110 Wattai.1234@ gmail.com 034321462 นำยสมบูรณ์ วิริยะ 081-5813309

1073020115 โรงเรียนบ้ำนดงเกตุ อ.1-ม.3 298 2556 64/9 หมู่ 4 ต.สำม
พรำน

สำมพรำน นครปฐม 73110 dongkate1@gmail.com 034-385312 นำงโสภำ. มีจันทร์ 081-3783962

1073180238 โรงเรียนบ้ำนบำงประแดง 
(เลำหดิลกรำษฎร์)

อ.2-ป.6 140 2556 70 หมู่ 3 ต ำบลบ้ำน
ใหม่

สำมพรำน นครปฐม 73110 bangpradang@gmail.com 034-979432 นำงสำวสุพัฒนำ  ดีเทียน
อินทร์

089-4821484

1073180230 โรงเรียนบ้ำนหัวอ่ำว(ก๊วย
สมบุญรำษฎร์บ ำรุง)

อ.2-ป.6 74 พ.ศ.2556-2558 หมู่ 5 ต ำบลบำงช้ำง สำมพรำน นครปฐม 73110 SC.banhuaaow@gmail.com 034-324790 นำงสำวกุลฑรี พิกุลแกม 061-9891954

1073020101 โรงเรียนวัดดอนหวำย (นคร
รัฐประสำท)

อ.1-ม.3 1092 2554 78/15 หมู่ 5 ต ำบล 
บำงกระทึก

สำมพรำน นครปฐม 73210 Donwaischool2466@gmail.con 034393659 นำยทวีพงศ์ หล่มวงษ์ 081-0065369

1073180235 โรงเรียนบ้ำนฉำง อ.2-ป.6 85 2554 หมู่ที่ 7 ต ำบลคลอง
จินดำ

สำมพรำน นครปฐม 73110 banchangschool96@gmail.com034310830 นำงกนกวรินทร์ ข ำเขียว 062-3515495

1073180243 โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวี
วิทยำคม)

อ.2-ป.6 361 2554 1 หมู่ 5 ต ำบลยำยชำ สำมพรำน นครปฐม 73110 watsanphet@gmail.com 034311091 นำงบุหงำ วิริยะ 080-4329186

1073180240  โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจ
รำษฎร์)

อ.1-ป.6 142 2557 ที่อยู่ 54 หมู่ 10 ต.
บำงช้ำง

สำมพรำน นครปฐม 73110  varjeab1@gmail.com 0897045268 นำงสำววรำงค์ เวชประเสริฐ 089-7045268

ลงชื่อ ............................................... ผู้รำยงำนข้อมูล ลงชื่อ ............................................... ผู้รำยงำนข้อมูล                  ลงชื่อ ...................................................... ผู้รับรองข้อมูล
        (นำงสุทธิรัตน์  นำครำช )
ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต2 ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต2
      เบอร์ติดต่อ  086-9980993

        ( นำยสุภัค  แฝงเพ็ชร )

      เบอร์ติดต่อ 086-3763687 

(..................................................................)
ต ำแหน่ง............................................................................


