รายชื่อสมาชิกในกลุม 1 (ป.6)
1. นางมาลัยวรรณ สุทธาธาร โรงเรียนบานดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม
2. นางฐิตินันท สุวรรณสวัสดิ์ โรงเรียนบานดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม
3. นางกนกพร ถานะกอง โรงเรียนบานดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม
4. นางวันเพ็ญ พุมถาวร โรงเรียนบานรางปลาหมอ อ.บางเลน จ.นครปฐม
5. นางสาวพัฒนนรี ทองเมืองหลวง โรงเรียนวัดไรขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม
6. นางจุฑา กรรณโม โรงเรียนวัดไรขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม
7. นางประภาศรี ทองสาธิต โรงเรียนวัดไรขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม
8. นางสาวจุฬารัตน วงศศรีนาค โรงเรียนวัดสามงาม (คงทองอนุสรณ) อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
9. นางสาวจารุณี อภิวรชัย โรงเรียนวัดสามงาม (คงทองอนุสรณ) อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
10. นางภควรรณ ภัทรพงศกร โรงเรียนวัดสามงาม (คงทองอนุสรณ) อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
11. นางวาสนา วีรชาติ โรงเรียนบานสามัคคี อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
12. นางสาวปราณี กาดนอก โรงเรียนบานสามัคคี อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
13. นางถนอม ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเลาเตา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
14. นางกมลทิพย กิจจาวราดร โรงเรียนวัดเลาเตา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
15. นางสาวปราณีย เอกมอญ โรงเรียนวัดเลาเตา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
16. นางศรีธรรม สามกองงาม โรงเรียนวัดดอนยอ อ.บางเลน จ.นครปฐม
17. นางปทุมรัตน ใจดี โรงเรียนวัดดอนยอ อ.บางเลน จ.นครปฐม
18. นางสาวบุญสุพร เพ็งทา โรงเรียนวัดดอนยอ อ.บางเลน จ.นครปฐม
19. นางเบญวรรณ น้ําประสานไทย โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
20. นางเพ็ญศรี สมบูรณวงศ โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

รายชื่อสมาชิก ป.6 ในกลุม 2
โรงเรียนวัดสามควายเผือก
นางนิตยาภรณ พลนิกร
นางประกอบ รัชตคุณ
นายปรีดา กุลแสนไชย
โรงเรียนวัดบานหลวง
นางจิราวรรณ นาคธรรมขันธ
นางสาวกาญจนา คุงกินเก
นางสาวลัฐิพร ลาทา
โรงเรียนวัดเกษตราราม
นางศิริวรรณ ประทุมหวล
นางณัชวัน คลายโพธิ์ทอง
นางสาวออมจิต วงศวีระพันธุ
โรงเรียนวัดประชาราษฎรบํารุง
นายสุพจน รอดโพธิ์ทอง
นางสุนันท รุงอรุณแสงทอง
นายสุเมศ กุลศิลา
โรงเรียนบานทาตลาด
นางทิพยวรรณ สันติภพ
นายพินิจ แกวไชยพาน
นางพิทยา พีระวุฒิพันธุ
โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
นางสาวสุวีณา ลี้ไพบูลย
นางนัดดา นาควรสุขพิศาล
นางสาวนภา จันทรรุงทรัพย
โรงเรียนวัดวังตะกู
นางสาวชุดาเพ็ญ พิพัฒนฐิติกร
นางบุษบา กมลเวช
นางจินดารัศ งามยิ่งยศ
โรงเรียนวัดใหมหวยลึก (*ไมมีชื่อ)

ฐานขอมูลทองถิ่น ชั้น ป.4
ผูรวมจัดทํา
1. นางอําภร นันตา ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนประถมฐานบิน
2. นางอําไพ ลิ้มประสาท ครูชํานาญการ โรงเรียนประถมฐานบิน
3. วาที่ ร.ต.หญิง นองนุช เกาลิ้ม ครูชํานาญการ โรงเรียนประถมฐานบิน
4. นางเบญจวรรณ อวมมณี ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดศิลามูล
5. นางพิศมัย เณรบํารุง ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดศิลามูล
6. นางเบญจมาศ มูลทองสงค ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดศิลามูล
7. นางกัญหา รอดเหตุภัย ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดกลางครูเวียง
8. นางสุพร ลัทธิจิตต ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย)
9. นางวีณา รูปขําดี ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบอตะกั่ว
10. นางจรรยา ทองลิ้ม ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย
11. นางสาวพีระณันต สงสมบูรณ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย
12. นางสาวสมศิริ ปดิฐพร ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย
13. นางนิชาภา สอนทรัพย ครูชํานาญการ โรงเรียนบานลานแหลม
14. นางอนงค ไพบูลย ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานลานแหลม
15. นางนารีรัตน ศรีพิพัฒนพรกุล ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานลานแหลม
16. นางวณี แกวไทรชู ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดกลางครูเวียง
17. นางพิชญสินี สุดประเสริฐ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาราม
18. นางเพ็ญศรี สมบูรณวงศ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย)
19. นางสาวสมสิริ ปดิฐพร ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย

รายชื่อสมาชิกกลุม สามัคคีคอื พลัง
โรงเรียนบานใหมดอนตูม
1. นายพยงค แกนสําราญ
ผอ.บานใหม
2. นายพินิจ ฉเยาวัฒน
ร.ร.บานใหม
3. นางกัญจนา จันจํารัส
ร.ร.บานใหม
โรงเรียนวัดใหมสุคนธารามฯ อ.นครชัยศรี
4. นางสาวฐิดาภรณ เพ็งหนู
(ผอ.) ประธานกลุม
5. นางรัตนา จันทมัด
6. นางสาวสไบ โพธิ์อําพร
โรงเรียนวัดราษฎรสามัคคี
7. นางอนงค จอยทองมูล
8. นายอภิชาติ ไกรทอง
โรงเรียนวัดไผลอม
9. นางสุเรศ บุญจับ
10. นางประทุม สัจจาพิทักษ
11. นางนิพร ตรีธัญญา
โรงเรียนมวงตารศ อ.เมือง
12. นางวิมล ตั้งธนะวัฒน
13. นางอุไร พักมี
14. นางสมคิด คนเทศ
โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล
15. นางสาวฉัตรแกว แสงออน
16. นางไพบูลย วงษปาน
17. นายพงศพรรณ จิตอารีย
โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ
18. นางสาวราตรี ศรีทองเทศ
19. นายวิทยา ศรีโกมล
20. นางอุษา รัศมีจันทรเพ็ญ

รายชื่อกลุม
โรงเรียนวัดเกษตราราม
1. นางศิริวรรณ ประทุมหวล
2. นางณัชวัน คลายโพธิ์ทอง
3. นางสาวออมจิต วงศวีระพันธุ
โรงเรียนวัดใหมหวยลึก
4. นางเรวดี นนทบุตร
5. นางสายฝน สุวรรณทอง
6. นางนิตยา จิตตบรรจง
โรงเรียนวัดสามควายเผือก
7. นางนิตยาภรณ พลนิกร
8. นางประกอบ รัชดาคุณ
9. นายปรีดา กุลแสนไชย
โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
10. นางสาวสุวณ
ี า ลี้ไพบูลย
11. นางนัดดา นาควรสุขพิศาล
12. นางสาวนภา จันทรรุงทรัพย
โรงเรียนวัดประชาราษฎรบํารุง
13. นายสุพจน รอดโพธิ์ทอง
14. นางสุนันท รุงอรุณแสงทอง
15. นายสุเมศ กุลศิลา
โรงเรียนวัดวังตะกู
16. นางสาวชุดาเพ็ญ พิพัฒนฐิติกร
17. นางบุษบา กมลเวช
18. นางจินดารัศ งามยิ่งยศ
โรงเรียนบานทาตลาด
19. นางทิพยวรรณ สันติภพ
20. นายพินิจ แกวไชยพาน
21. นางพิทยา พีระวุฒิพันธุ
โรงเรียนวัดบานหลวง
22. นางจิราวรรณ นาคธรรมขันธ
23. นางสาวกาญจนา คงกินเก
24. นางสาวลัฐิพร ลาทา

รายชื่อสมาชิกกลุม สามัคคีคอื พลัง ป.3
รายวิชา เรารักนครปฐม รหัส 13201
กลุมที่ 1
โรงเรียนบานใหมดอนตูม
1. นายพยงค แกนสําราญ
ผอ.บานใหม
2. นายพินิจ ฉเยาวัฒน
ร.ร.บานใหม
3. นางกัญจนา จันจํารัส
ร.ร.บานใหม
โรงเรียนวัดใหมสุคนธารามฯ อ.นครชัยศรี
4. นางสาวฐิดาภรณ เพ็งหนู
(ผอ.) ประธานกลุม
5. นางรัตนา จันทมัด
6. นางสาวสไบ โพธิ์อําพร
โรงเรียนวัดราษฎรสามัคคี
7. นางอนงค จอยทองมูล
8. นายอภิชาติ ไกรทอง
โรงเรียนวัดไผลอม
9. นางสุเรศ บุญจับ
10. นางประทุม สัจจาพิทักษ
11. นางนิพร ตรีธัญญา
โรงเรียนมวงตารศ อ.เมือง
12. นางวิมล ตั้งธนะวัฒน
13. นางอุไร พักมี
14. นางสมคิด คนเทศ
โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล
15. นางสาวฉัตรแกว แสงออน
16. นางไพบูลย วงษปาน
17. นายพงศพรรณ จิตอารีย
โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ
18. นางสาวราตรี ศรีทองเทศ
19. นายวิทยา ศรีโกมล
20. นางอุษา รัศมีจันทรเพ็ญ

หนวยที่ 1 สมโอหวาน (โรงเรียนวัดไผลอม)
หนวยที่ 2 ขาวสารขาว (โรงเรียนมวงตารส)
หนวยที่ 3 ลูกสาวงาม

(โรงเรียนบานใหม)

หนวยที่ 4 ขาวหลามหวานมัน

(โรงเรียนวัดใหมสุคนธาราม)

หนวยที่ 5 สนามจันทรงามลน

(โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์)

หนวยที่ 6 พุทธมณฑลคูธานี

(โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ)

หนวยที่ 7 พระปฐมเจดียเสียดฟา (โรงเรียนวัดราษฎรสามัคคี)

คณะกรรมการ (ป.3)
1. นางดวงใจ มีศรีสุข
2. นางเกศินี อยูศิริ
3. นางสุพา สระทองเบี้ย
4. นางสาวโนรี เจริญผล
5. นางเอนก เห็นโชคชัยชนะ
6. นางสาววินิตา วงศทาพชพันธ
7. นายทาน ยิ้มทรโชติ
8. นางจันทิราภรณ ผูกจิตร
9. นางรวีวรรณ วงษเคี่ยม
10. นางแสงระวี ประจวบวัน
11. นางจันทรัศม เจริญสุข
12. นางดุษฎี แสงวารินทร
13. นางพะเยาว ศิริโรจน
14. นางสาวราตรี ศรีสังวาลย
15. นางสาววชิราภรณ เลี้ยงอํานวย
16. นางอนัญญา มั่นคง
17. นายมนตรี มั่งคง
18. นางธัญพร ดอนปานไพร
19. นายบุญสง ถิ่นนอย
20. นายประเสริฐ อภิสิทธิเนตร
21. นายสมาศ ศรีคํา
22. นางฉวีวรรณ ยันตรีสิงห

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ
โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ
โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ
โรงเรียนบานรางอีเมย
โรงเรียนวัดทุงพิชัย
โรงเรียนวัดทุงพิชัย
โรงเรียนวัดทุงพิชัย
โรงเรียนวัดสัมปทวน
โรงเรียนวัดสัมปทวน
โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ
โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ
โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ
โรงเรียนวัดรางกําหยาด
โรงเรียนวัดรางกําหยาด
โรงเรียนบานออกระทิง
โรงเรียนบานออกระทิง
โรงเรียนบานออกระทิง
โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน
โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน
โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน
โรงเรียนบานรางอีเมย
โรงเรียนวัดรางกําหยาด

ระดับชั้น ป.3 กลุมที่ 2
ลูกสาวงาม
นางอรุณี สุทธิธรรม
นางสาวสุคนธ เย็นกาย
นางสาวขวัญเรือน เครือวัลย
ขาวสารขาว
นางเพียงใจ ใจกลา
นายสุเทพ ลิมปนเวทยานนท
นางสิริมาศ พุฒตาล
นางจีรภา วรดี
นายจีระศักดิ์ คงเจริญ
สมโอหวาน
นางจินติยา สมานเดชา
สนามจันทรงามลน
นางนิยา ปฐมจารุวัฒน
นางสุภรณ พูลสวัสดิ์
นางสาวนพรัตน แกวศรี
พระปฐมเจดียเสียดฟา
นางสะใบทิพย ทองงาม
พุทธมณฑลคูธานี
นายประกอบ ละมูลมอญ
ขาวหลามหวานมัน
นางเสริมศรี พจนมนตปติ
นางปรารถนา สมัคราษฎร
นางเกศนีย มัจฉริยกุล

โรงเรียนวัดหนองเสือ
โรงเรียนวัดหนองเสือ
โรงเรียนวัดหนองเสือ
โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาราม
โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาราม
โรงเรียนบานฉาง
โรงเรียนบานฉาง
โรงเรียนบานฉาง
โรงเรียนบานคลองลัดออมใหญ
โรงเรียนวัดลาดปลาเคา
โรงเรียนวัดลาดปลาเคา
โรงเรียนวัดลาดปลาเคา
โรงเรียนวัดบัวปากทา
โรงเรียนวัดรางกําหยาด
โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา
โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา
โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา

คณะกรรมการ (ป.3) กลุม 3 นครปฐมบานเรา
1. นางดวงใจ มีศรีสุข
2. นางเกศินี อยูศิริ
3. นางสุพา สระทองเบี้ย
4. นางสาวโนรี เจริญผล
5. นางเอนก เห็นโชคชัยชนะ
6. นางสาววินิตา วงศทาพชพันธ
7. นายทาน ยิ้มทรโชติ
8. นางจันทิราภรณ ผูกจิตร
9. นางรวีวรรณ วงษเคี่ยม
10. นางแสงระวี ประจวบวัน
11. นางจันทรัศม เจริญสุข
12. นางดุษฎี แสงวารินทร
13. นางพะเยาว ศิริโรจน
14. นางสาวราตรี ศรีสังวาลย
15. นางสาววชิราภรณ เลี้ยงอํานวย
16. นางอนัญญา มั่นคง
17. นายมนตรี มั่งคง
18. นางธัญพร ดอนปานไพร
19. นายบุญสง ถิ่นนอย
20. นายประเสริฐ อภิสิทธิเนตร
21. นายสมาศ ศรีคํา
22. นางฉวีวรรณ ยันตรีสิงห

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ
โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ
โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ
โรงเรียนบานรางอีเมย
โรงเรียนวัดทุงพิชัย
โรงเรียนวัดทุงพิชัย
โรงเรียนวัดทุงพิชัย
โรงเรียนวัดสัมปทวน
โรงเรียนวัดสัมปทวน
โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ
โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ
โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ
โรงเรียนวัดรางกําหยาด
โรงเรียนวัดรางกําหยาด
โรงเรียนบานออกระทิง
โรงเรียนบานออกระทิง
โรงเรียนบานออกระทิง
โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน
โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน
โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน
โรงเรียนบานรางอีเมย
โรงเรียนวัดรางกําหยาด

กลุมระดับมัธยมศึกษา (ม.2)
1. นายชมภู จันทรพวง
2. นางวันดี ทัดมาลี
3. นางสาวมณี จึงสมานญาติ
4. นางสุนีย ชื่นดวง
5. นางเปรมวดี สุวรรณภิชาติ
6. นางพรสินี เชื้อวงษ
7. นางสาววาสนา วงษสังข
8. นายกําพล พูนเพชร
9. นายธีระ ทองยี่สุน
10. นางผาณิต ปทมบรรณ
11. นางฉลาก ศิริสุข
12. นายสุวิจักขณ อธิคมกุลชัย
13. นางสาวอุดม พลายสถิต
14. นางสาววันเพ็ญ หวยหงสทอง
15. นางลักษณา สงคทอง
16. นางสาวจารุวรรณ ภูระหงษ
17. นางสาวจารุวรรณ เตชะสิทธิรัฐ

ร.ร.วัดจินดาราม
ร.ร.วัดจินดาราม
ร.ร.วัดจินดาราม
ร.ร.กําแพงแสนวิทยา
ร.ร.กําแพงแสนวิทยา
ร.ร.กําแพงแสนวิทยา
ร.ร.ปรีดารามวิทยาคม
ร.ร.ปรีดารามวิทยาคม
ร.ร.งิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ
ร.ร.วัดวังน้ําเขียว
ร.ร.วัดวังน้ําเขียว
ร.ร.วัดวังน้ําเขียว
ร.ร.วัดตะโกสูง
ร.ร.วัดตะโกสูง
ร.ร.วัดตะโกสูง
ร.ร.วัดดอนหวาย
ร.ร.วัดดอนหวาย

ประธาน
เลขา

รายชื่อกลุม มัธยมศึกษาปที่ 3
1. นางสุพรรณพิมพ นาควิจิตร
2. นางมาลินี เข็มแข็งปรีชานนท
3. นางศรินทิพย เมืองนก
4. นางพจนา นพคุณ
5. นางสาวละออศรี มุมศิลป
6. นางนภัสวรรณ พงษศาสตร
7. นางสาวภัทธาดา แหยมทองดี
8. นางปยวรรณ สุขเกษม
9. นายเอนก สุวรรณมุสิทธิ์
10. นายวิรัช บัวบาน
11. นายโชติ สายยืนยง
12. นางอรประไพ ทองจันทร
13. นางพรพิมล อิ่มเจริญยุทธ
14. นายชัยศรี วาสบุญมา
15. นางสมถวิล บัวศร
16. นายภุชงค บุญรัตน
17. นางวริฏฐา วงษศรีสังข
18. นางสาววันดี แกวสีมวง
19. นางกรุณา ใจหาว
20. นายเจริญเชาว ใจหาว
21. นางสุจิตรา เดชปอง
22. นายเลิศ จันทรคํา
23. นางสาวเฉลา มวงทรัพย

ร.ร.วัดพระประโทณเจดีย
ร.ร.วัดพระประโทณเจดีย
ร.ร.วัดพระประโทณเจดีย
ร.ร.วัดโคกพระเจดีย
ร.ร.วัดทะเลบก
ร.ร.วัดทะเลบก
ร.ร.วัดทะเลบก
ร.ร.วัดไผหูชาง
ร.ร.วัดไผหูชาง
ร.ร.วัดไผหูชาง
ร.ร.บานคลองสวางอารมณ
ร.ร.บานคลองสวางอารมณ
ร.ร.บานคลองสวางอารมณ
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย
ร.ร.วัดบึงลาดสวาย
ร.ร.วัดบึงลาดสวาย
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 4
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 4
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 4
ร.ร.บานหลวงวิทยา หัวหนาฝายวิชาการ
ร.ร.บานหลวงวิทยา หัวหนากลุมสาระสังคมฯ
ร.ร.บานหลวงวิทยา หัวหนากลุมสาระวิทย

