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งบหน้ากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแบบยั่งยืน ปี  2555 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 
 อ าเภอธัญบุรี        รองผู้อ ำนวยกำร.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2    ประจ ำอ ำเภอธัญบุรี   คือ    นายธาตรี  ธารเีกษ 
 

ชื่อกลุม่ รายชื่อโรงเรียน ต าบล สถานที่ต้ังกลุม่/
ประธานกลุม่ 

เลขานุการกลุ่ม   รองผอ.สพป. ศึกษานิเทศก ์

กลุ่มนครรังสิต 1.โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
2. โรงเรียนทองพูลอุทิศ 
3.  โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 

ประชาธิปัตย ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 
นายจเร  ทองลักษณ์ศิริ 

นายอุดม  โพธิ์แสง นายรังสรรค์  อินทร
พันธ์  

น.ส.กาญจนา  วิริยะเจริธรรม 
 

4.  โรงเรียนวัดเขียนเขต 
5. โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 

บึงย่ีโถ 

 
 

ชื่อกลุม่ รายชื่อโรงเรียน ต าบล สถานที่ต้ังกลุม่/
ประธานกลุม่ 

เลขานุการกลุ่ม   รองผอ.สพป. ศึกษานิเทศก ์

กลุ่มนครธัญญะ 1. โรงเรียนธัญญสิทธิศลิป ์ รังสิต โรงเรียนวัดอัยยิการาม 
นายล าพอง  เชียงสิน 

นางพันทิวา   
จางควิเชียร 

นายจ านงค์  เชื้อชวด  นายวิจารณ์  ดานุวงศ์ 
นางสายชล  คงสีด ี2. โรงเรียนวัดนาบุญ ล าผักกูด 

3. โรงเรียนวัดอัยยิการาม บึงสนั่น 
4. โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงน้ ารักษ์ 
5. โรงเรียนวัดสระบัว 
6. โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 
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           อ าเภอล าลูกกา  รองผู้อ ำนวยกำร.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2    ประจ ำอ ำเภอล ำลูกกำ   คือ    นายชวน  เฉลิมโฉม 
 

 
ชื่อกลุ่ม รายช่ือโรงเรียน ต าบล สถานที่ตั้งกลุ่ม/

ประธานกลุ่ม 
เลขานุการกลุ่ม รองผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์ 

กลุ่มไตรรัตน์
สัมพันธ์   

1.โรงเรียนวัดลำดสนุ่น 
2. โรงเรียนวัดประยูรธรรมำรำม 
3. โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 

คูคต โรงเรียนวัดลำดสนุ่น 
นำยถวิล 

เกลี้ยงสะอำด 

นำยบัญชำ ช ำนำญคิด นำยกฤษพงษ์   
ตระกูลรัตนำนนท์ 

นำยปรีชำ  พ่ึงจิตต์ตน 
นำงจิตสุภำ  อนุรักษ์ 

4. โรงเรียนวัดกลำงคลองสี่ 
5. โรงเรียนวัดคลองชัน 
6. โรงเรียนวัดปัญจฑำยิกำวำส 

ลำดสวำย 

7. โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยำคม 
8 โรงเรียนวัดแจ้งล ำหิน 
9. โรงเรียนวัดประชุมรำษฎร์ 
10. โรงเรียนวัดเกตุประภำ 
11. โรงเรียนสหรำษฎร์บ ำรุง 

บึงค ำพร้อย 

 
 
 
 
 
 



3 

 

 
 

ชื่อกลุม่ รายชื่อโรงเรียน ต าบล สถานที่ต้ังกลุม่/
ประธานกลุม่ 

เลขานุการกลุ่ม รองผอ.สพป. ศึกษานิเทศก ์

กลุ่มพลังครูพัฒนำ 1. โรงเรียนเจรญิดีวิทยำ 
2. โรงเรียนวัดธญัญะผล 
3. โรงเรียนวัดดอนใหญ ่
4. โรงเรียนวัดลำนนำ 
5. โรงเรียนวัดสมุหรำษฏร์บ ำรุง 

ล ำลูกกำ โรงเรียนวดัทศทิศ 
นำยวิเชียร น้อยสถิตย ์

นำยกิตติภัฏ   
กุลจรัสอนันต์ 

นำยจีรศักดิ์   
กลิ่นพิบูลย ์

นำงปรำณ ี วิทยำภัค 
นำงเกศรินทร จิตรสิงห ์

6. โรงเรียนวัดพริุณศำสตร ์
7. โรงเรียนวัดสุวรรณ 
8. โรงเรียนชุมชนวัดท ำเลทอง 
9. โรงเรียนวัดทศทิศ 
10. โรงเรียนวัดอดศิร 
11. โรงเรียนวัดกลำงคลองสิบ 

บึงทองหลำง 

กลุ่มบูรพำพัฒน ์ 1. โรงเรียนวัดชัยมังคลำรำม 
2. โรงเรียนวัดมงคลรัตน ์

ล ำไทร โรงเรียนรวมรำษฏร์
สำมัคค ี

นำยสมชำย  สังข์ส ี

นำงไลลำ  รื่นสุข นำยวริทธ์ินันท์   
มงคลภคบณัฑติ 

นำงพะเยำว์  ศรีสุวรรณ 
นำงศศิธร  พรหมอินทร ์

3. โรงเรียนวัดพืชอุดม 
4. โรงเรียนวัดนเิทศน ์

พืชอุดม 

5.. . โรงเรียนวัดโสภณำรำม 
6. โรงเรียนรวมรำษฏรส์ำมัคคี 
7. โรงเรียนร่วมใจประสิทธ์ิ 
8. โรงเรียนร่วมจิตประสำท 

บึงคอไห 
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อ าเภอหนองเสือ   รองผู้อ ำนวยกำร.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2    ประจ ำอ ำเภอหนองเสือ   คือ    นายจ ารัส  สุทธิพันธ์ 
 

ชื่อกลุ่ม รายช่ือโรงเรียน ต าบล สถานที่ต้ังกลุม่/
ประธานกลุม่ 

เลขานุการกลุ่ม รองผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์ 

กลุ่มบึงสัมพันธ ์ 1. โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 
2. โรงเรียนวัดสุขบุณฑริการาม 
3. โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 

บึงช าอ้อ โรงเรียน 
วัดศรีสโมสร 
นายจิระศักดิ ์
จันทร์หอม 

นางนงนชุ     ทางรอด 
 

นายวิรุฬห์ แสงงาม น.ส.ไอลดา  คล้ายส าริด 
น.ส.ลฏาภา  นาคคูบัว 

4. โรงเรียนวัดศรีสโมสร 
5. โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ 
6. โรงเรียนวัดพวงแก้ว 

บึงบอน 

7. โรงเรียนวัดเจริญบุญ 
8. โรงเรียนวัดราษฏรบ ารุง 
9. โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 
10. โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 

บึงกาสาม 

กลุ่มศาลารัตน ์ 1. โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ 
2.  โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 
3. โรงเรียนวัดนพรัตนาราม 

นพรัตน์ โรงเรียน 
วัดปทุมนายก 

นางปราณี  กรุณวงษ์ 

น.ส.ศิริวรรณ  เสนา นายวินัย   
ยงเขตการณ์ 

นางนฤมล  โล่ทองค า 
นางมารศรี  เหล่าน าชัย 

 
4. โรงเรียนวัดปทุมนายก 
5. โรงเรียนแสนจ าหน่ายวิทยา 
6. โรงเรียนแสนชื่นปานนุกลู 
7. โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห ์

ศาลาครุ 
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ชื่อกลุม่ รายชื่อโรงเรียน ต าบล สถานที่ต้ังกลุม่/
ประธานกลุม่ 

เลขานุการกลุ่ม รองผอ.สพป. ศึกษานิเทศก ์

กลุ่มนววัฒนำ 1. โรงเรียนชุมชนบึงบำ 
2. โรงเรียนวัดแสงมณี 
3. โรงเรียนศำลำลอย 

บึงบำ โรงเรียนชุมชนบึงบำ 
นำยเนตร   

รอดประชำ 

น.ส.ชำตร ี บวรเวสสะ นำยชนวรรธ   
พรหมประสำธน์    

นำจำรุรัตน์  เข็มลำย  
ว่ำที่ ร.ต.นันทเดช   

โชคถำวร 
4.โรงเรียนชุมชนประชำนิกร  
   อ ำนวยเวทย์ 
5. โรงเรียนคลองสิบสำม 
     (ผิวศรีรำษฏร์บ ำรุง) 
6. โรงเรียนนิกรรำษฏร์บูรณะ 
7. โรงเรียนวัดธรรมรำษฏร์เจริญผล 
8. โรงเรียนวัดโปรยฝน 
9. โรงเรียนรำษฏร์สงเครำะห์วิทยำ 

หนองสำมวัง 
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