
ท่ี รหัส ช่ือ e-mail ผู้บริหาร ร.ร. ช่ือ - สกุล ผู้บริหาร ร.ร.

1 15010001 วัดโพธิวงษ์ titawut_@hotmail.com ว่าท่ี ร.ต.ฐิฏวุฒิ กล่ินแก้ว

2 15010002 วัดโคศุภราช wat.sungchum@gmail.com นายวัฒนา สังข์ชุม

3 15010003 วัดจ าปาหล่อ k-rufah@hotmail.com นางสาวพรพนา  บัญฑิโต

4 15010004 วัดโพทูล lamulyoo@gmail.com นางละมูล อยู่สุข

5 15010006 วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพ่ิม เกษมสุวรรณ) thumanoon_sw@hotmail.com นายพงษ์ศักด์ิ  ทองศักด์ิ

6 15010007 อนุบาลวัดอ่างทอง anubanwatangthong@hotmail.com.นายฉลอง  อ าพันเรือง

7 15010008 กระทุ่มราย arawan982@gmail.com นางสาวปัทมพร   อู่ทอง

8 15010009 วัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) disyapannaum@gmail.com นายดิษย์ ปานนวม

9 15010010 วัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) nualporn05@gmail.com นางนวลภรณ์ จันทร์ศรี

10 15010011 บ้านน้ าผ้ึง surasakmcu@gmail.com นายสุรศักด์ิ  จันพลา

11 15010012 วัดบ้านอิฐ tengsakul3196@gmail.com นายณัฐภณ เต็งสกุล

12 15010013 วัดอรัญญิกาวาส Sorawee_toy12@gmail.com.com นางสรวีย์  น าสินวิเชษฐชัย

13 15010014 วัดไทรย์ (เกษมจริยคุณ) kitti4339@gmailcom นายกิตติ  ต้องประสงค์

14 15010015 วัดราชปักษี rajapaksee.school@gmail.com นายเฉลิมชัย อ้อเสถียร

15 15010016 อนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งต้ังตรงจิตร 3) ab670003@gmail.com นายศราวุธ ดีชัย

16 15010017 วัดล้ินทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บ ารุง) aod25432507@gmail.com นางเกศินี  สอนแก้ว

17 15010018 วัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์)amnat.teppawong@gmail.com นายอ านาจ เทพวงษ์

18 15010019 วัดโบสถ์ chaichalpong@gmail.com นายชัยชาญ พงษ์พัฒน์

19 15010020 วัดจันทร์นิรมิตร Jokeatg@gmail.com  นายปรัชญา ปรางค์ทอง

20 15010022 วัดไผ่ล้อม wasana23munprasith@gmail.com นางวาสนา ม่ันประสิทธ์ิ

21 15010024 วัดเซิงหวาย suangwai@gmail.com นางรสสุคนธ์ ติณกุลก าจร

22 15010025 วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) panya_lawan@hotmail.com นายปัญญา  ลาวัลย์

23 15010026 บ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) malaichiyo@gmail.com นายสุรโชติ  ช่ังใจ

24 15010027 วัดชัยสิทธาราม watchaiyasittaramschool@gmail.comนางมัสฐ์ชนก ปล่ังสอน

25 15010028 วัดนางเล่ว rutchada@gmail.com นางสาวรัชดา   ทองสุข

26 15010030 วัดมหานาม  ิbumpen12502@gmail.com นายดิเรก   บ าเพ็ญ

27 15010031 วัดโบสถ์  เรียนรวมกับ ร.ร.วัดมหนาม bumpen12502@gmail.com นายดิเรก   บ าเพ็ญ

28 15010032 อนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) phatsakon.r@gmail.com นายพัสกร  ฤทธ์ิฤดี

E-mail ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
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29 15010034 วัดไชโย (เพ่ิม เกษมสุวรรณ 4) watchaiyo34@atg.go.th นายเฉลียว เงินดี

30 15010035 วัดละมุด prathanporn74@gmail.com นายด ารงค์  จีนขจร

31 15010036 วัดบ้านป่า watbanpa36@atg.go.th นายอลงกต แก่นคิรี

32 15010038 วัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) k.krumim@gmail.com นางสาวเกศอุมา นาควารี

33 15010039 วัดเจ้าบุญเกิด Jaruek@gmail.com นายจารึก   นิลศรี

34 15010040 วัดเย้ืองคงคาราม gigggock@gmail.com นางสาววรรณี โนจิตร

35 15010042 วัดวงษ์ภาศน์ watwongpagschool@gmail.com นางสาวกาญจนา ใจยืน

36 15010044 วัดก าแพง kriangsuk001@hotmail.com นายเกรียงศักด์ิ บุญเชิด

37 15010045 ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) thepthaitanee@gmail.com นายเทพ  ไทยธานี

38 15010046 วัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) karnruethai_c@hotmail.com น.ส.กานต์ฤทัย ชลวิทย์ เนตรจันทร์

39 15010047 ไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) thairath6wittaya6@hotmail.com นายธานี  โตทอง

40 15010048 วัดท่า data.joysr@gmail.com นายนเรศ  นากสุวรรณชาติ

41 15010049 วัดถนน spjay1981@gmail.com นายสิทธิชัย  ภคภัทร

42 15010050 วัดพิจารณ์โสภณ Kruwinyoo.k@gmail.com นางวิญญู   คมคาย

43 15010051 วัดศรีมหาโพธ์ิ watsimhapho51@atg.go.th นางพลอยกาญจน์  พ่ึงเพียร

44 15010052 วัดพายทอง nutrooney18@hotmail.com นายสิทธิพงษ์ บุญพงษ์

45 15010054 อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) hiran_ngokkamrai@hotmail.com นายหิรัญ งอกก าไร

46 15010055 วัดเอกราช srn.tarn@gmail.com นางชลธิชา  เรียนชอบ

47 15010056 วัดค าหยาด Saramol.2557@gmail.com นางสรามล  ค าเข่ือน

48 15010057 วัดโพธ์ิทอง kaimuk.news@gmail.com นางภทรพร สุธาพจน์

49 15010058 วัดโคกพุทรา watkokputsaschool@gmail.com นางบังอร บ ารุงผล

50 15010059 วัดจันทราราม Wwasana708@gmail.com นางวาสนา เรืองกลัด

51 15010060 วัดไตรรัตนาราม Phiphat19991@gmail.com นายพิพัฒน์ มิขันหมาก

52 15010061 วัดทางพระ kru.prikky@gmail.com นางสาวรุจิรา เข็มทิพย์

53 15010062 วัดท่าโขลง krujee.t@gmail.com นางสาวจีรวัลย์ เทียนประทีป

54 15010063 วัดยางทอง nantaka.bor@gmail.com นางสาวนันทกา  บริบูรณ์

55 15010064 วัดโพธ์ิราษฎร์ pramarn2519@gmail.com นายประมาณ  ภูลบศรี

56 15010065 วัดบ้านสร้าง somchit6200@gmail.com นางสมจิตร์  บ าเพ็ญทาน

57 15010066 อนุบาลโพธ์ิทอง kritsana.poo@gmail.com นายกฤษณะ  พงษ์นิล

58 15010067 วัดท่าอิฐ lakes.laks8686@gmail.com นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์

59 15010068 วัดสามประชุม(วันครู2504) jareansak01@gmail.com นายเจริญศักด์ิ  กระแสร์
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60 15010069 วัดโบสถ์

61 15010070 วัดข่อย watkhoi70@atg.go.th นายสมนึก ยอดข า (รักษาการฯ)

62 15010071 วัดบุญเกิด ttps2503@gmail.clom นายสมนึก ยอดข า

63 15010072 วัดศรีกุญชร - นางวราทิพย์ ชักน า

64 15010073 วัดยางช้าย kurcharinrat2516@gmail.com นางชรินรัตน์  จิตตสุโภ

65 15010074 วัดง้ิวราย watngiorai74@atg.go.th นายสมส่วน   ภูวงษ์ยางนอก

66 15010075 วัดล่ันทม Prasit2506@hotmail.com นายประสิทธ์ิ รุ่งแจ้ง

67 15010076 วัดม่วงคัน surang2020@hotmail.com นางสุรางค์  ธูปบูชากร

68 15010077 วัดโพธ์ิเอน redrose.kularb@gmail.com นางสาวกุหลาบ พรมเมศ

69 15010078 วัดโพธ์ิเกรียบ kamonwat.metha28@gmail.com ว่าท่ีร้อยตรีกมลวัฒน์  พูลศรี

70 15010079 วัดสว่าง kritsana.poo@gmail.com นายกฤษณะ  พงษ์นิล

71 15010080 วัดสนธิธรรม - ว่าท่ีร้อยตรีถาวร  พ่ึงอุทัยศรี

72 15010083 วัดสุวรรณราชหงษ์ julak9k9@gmail.com นางสาวจุฬามาศ  แก้วทอง

73 15010084 วัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์) soonthorn982@Gmail.com นายสุนทร  สอนอ่ิม

74 15010085 วัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์) watthasamakkhi85@atg.go.th นายวิชา  จิตช่ืน

75 15010086 ชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) chamnain01@gmail.com นายจ าเนียร  แจ่มอ าพร

76 15010087 วัดน้ าอาบ watnamarb.074@gmail.com นายสุรพงษ์ แก้วภักดี

77 15010088 วัดบุญศิริวิทยาราม chamnain01@gmail.com นายจ าเนียร   แจ่มอ าพร

78 15010089 วัดป่ามุนี direg2556@gmail.com นายดิเรก  ทวีสุข

79 15010090 วัดท่าตลาด watthatalat90@atg.go.th นายสาโรจน์  โพธ์ิศรี

80 15010091 วัดหัวสะแกตก teachervachiraporn@gmail.com นางสาวธัญญ์สิริณทร์ ทองสร้อย

81 15010092 วัดรัตนาราม jutharatmueang@gmail.com นางจุฑารัตน์   เมืองวัฒนะ

82 15010093 ชุมชนวัดร้ิวหว้า t.bonsorn@gmail.com นายธีรวุฒิ  บุญสอน

83 15010094 บ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บ ารุง) Wsritawan@gmail.com นายวชรวุฒิ  ศรีเคลือบ

84 15010095 วัดวังน้ าเย็น watwangnamyen95@atg.go.th นายส าฤทธ์ิ ส าลีอ่อน

85 15010096 วัดหม่ืนเกลา krupok1@gmail.com นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐ

86 15010097 วัดหนองยาง nupapon1@gmail.com นายณุภาพล ตรีธนะ

87 15010098 วัดรางฉนวน nuthawi24@gmail นางสาวณัฐวีณ์  ทองสมบัติ

88 15010099 วัดจันทร์มณี bluennn17@gmail.com นางสาวเผอิญ  ถาดทอง

89 15010100 วัดบ้านแก bossjim.2503@gmail.com นางชนาลักษณ์ โคงาม

90 15010101 วัดบ้านพราน khorphung1976@gmail.com นางสาวกัญญาณัฐ  ขอพ่ึง

http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4449
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4450
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4451
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4452
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4453
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4454
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4455
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4456
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4457
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4458
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4459
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4460
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4461
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4462
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4463
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4464
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4465
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4466
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4467
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4468
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4469
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4470
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4471
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4472
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4473
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4474
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4475
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4476
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4477
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4478
http://www.uprightcode.xyz/pages/edit_admin.php?id=4479


ท่ี รหัส ช่ือ e-mail ผู้บริหาร ร.ร. ช่ือ - สกุล ผู้บริหาร ร.ร.

91 15010102 บ้านหนองเสือ wanchuree@gmail.com นางวรรณชุรี   ชะเอม

92 15010103 วัดสีบัวทอง Sompongm@gmail.com นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะ

93 15010104 วัดแก้วกระจ่าง poorchalee@gmail.com นางอัญชลี  ชูจิตร

94 15010105 อนุบาลแสวงหา veerachati07@gmail.com นายวีระชาติ  มาลัย

95 15010106 พวงทองอุปถัมภ์ jantima2521@gmail.com นางจรรทิมา เวลาดี

96 15010107 วัดบ้านเพชร molovemod@gmail.com นางณัฐกาญจน์  วงศ์วีระกุล

97 15010108 วัดทองเล่ือน phuchit51024@gmail.com นายภูชิต ช้างพันธ์ุ

98 15010109 วัดยาง watyang109@atg.go.th นายทศวรรษ  ขวัญอยู่

99 15010110 ประสิทธิวิทยาฯ Tonocoong@hotmail.com นายสุทน  ไม้ทอง

100 15010112 วัดนางช า (ประชารัฐรังสฤษฏ์) girl_kann@hotmail.com นางมานิตา สังข์ชุม

101 15010113 วัดโพธ์ิศรี(ประชารังสรรค์) kai.ink.get@gmail.com นางอธิภรณ์ โพธ์ินอก

102 15010114 วัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) Tamnongpr@gmail.com นายท านอง  พรามนัส

103 15010115 วัดโพธ์ิ (ค าคุ้มอรุณราษฎร์บ ารุง) Watpho115@atg.go.th นายไพโรจน์  สวนศรี

104 15010116 วัดลาดเป็ด(ราษฎร์บ ารุง) peat07@gmail.com นางสาวชญานิศ  ญาณโกมุท

105 15010117 วัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) pudis22@gmail.com นายภูดิศ  พัดพิน

106 15010118 วัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์) bourne4454@gmail.com นายกิตติชณณน์   จิตคติ

107 15010119 วัดขุมทอง oh_xp@hotmail.com นางสาวสรัญญา ภูษาทอง

108 15010120 วัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) pat25227@gmail.com นางกมลพรรณ  ญาณโกมุท

109 15010121 วัดวันอุทิศ sumroeng.yordmin@gmail.com นางส าเริง ยอดม่ิง

110 15010122 วัดไผ่วง prastsi@gmail.com นายประสิทธ์ิ  สิงจานุสงค์

111 15010123 วัดต้นทอง wattonthong.school@gmail.com นางสาวมณฑา  จิตตช่ืน

112 15010124 วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) yangmaneewiset@gmail.com นายธีรวุธ  จิระโภคิน

113 15010125 วัดศาลาดิน watsaladin@atg.go.th นางปรัชญลักห์   เลิศลพบวรผล

114 15010126 วัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) banraksin@gmail.com นายกฤตภาส  ทับทิมทอง

115 15010127 วัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) obthom2559@gmail.com นายวิทยา  มีสกุล

116 15010128 บ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา) pipat.kwanmongkol@gmail.com นายพิพัฒน์   ขวัญมงคล

117 15010130 วัดหลวง watluang130@atg.go.th นางสงวน  มีสกุล

118 15010131 บ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล) saradin39@gmail.com นายธงชัย  นิดปราณี

119 15010132 วัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบ ารุง) krusopita.khangtomniem@gmail.comนางสาวโสภิตา  ขลังธรรมเนียม

120 15010133 อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) Prakotpolpaibool@gmail.com นายไพบูลย์  ปรากฏผล

121 15010134 ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ thanapornschool18052@gmail.com นายสุรินทร์ หลาบขาว
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122 15010135 บ้านห้วยคล้า wutkong33@gmail.com นายสมนึก   ค าแก้ว

123 15010136 วัดสิทธาราม pongsom2016@gmail.con นายภาณุพงศ์ ธูปประสม

124 15010137 ชุมชนวัดน้ าพุ(น้ าพุพิทยาคาร) Prathip@apw.ac.th นายประทีป  ศรีเพชรเจริญ

125 15010138 วัดส่ีร้อย (ราษฎร์สามัคคีบ ารุง) Peera2507@hotmail.com นายพีระ  คงชนะ

126 15010139 วัดท านบ obeatg022@atg.go.th นายสมชาย   วีระวรรณ์

127 15010140 วัดหลักแก้ว pichead9@gmail.com นายพิเชฐ  เกษวงษ์

128 15010141 วัดลานช้าง supranee579@gmail.com นางสุปรานี  นาคหัวเพ็ชร์

129 15010142 วัดคลองส าโรง Sangud08_2504@hotmail.com นายสงัด พ่ึงประสิทธ์ิ

130 15010143 วัดใหม่ทางข้าม kookak@hotmail.com นายตรีภพ  ดวงภักดีรัมย์

131 15010144 วัดห้วยโรง( ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160) ่jatturong1@gmail.com นายจัตุรงค์  วงษ์ปาน

132 15010145 วัดห้วยคันแหลน nirooth.b@hotmail.com นายนิรุธ  บัญฑิโต

133 15010146 วัดหัวตะพาน(ประชาบ ารุง) boonma24@gmail.com นายบุญมา  เปรมปรี

134 15010147 วัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) golf_scied@hotmail.com นายชัยวัฒน์ ม่ันอก

135 15010148 วัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) peeteeaia141@gmail.com นางสาวอรญาณิศวร์ ธนกุลไกรวุฒิ

136 15010149 วัดท่าชุมนุม watthachumnum149@atg.go.th นางสาร่ี   คงอ่อน

137 15010150 บ้านหนองถ้ า pattasing@gmail.com นายไพเราะ  พัตตาสิงห์

138 15010151 วัดมงคลธรรมนิมิต fahsuperteacher@gmail.com นางสาวประภาภัทร์  แสงทอง

139 15010152 วัดหนองกร่าง ylumyai@gmail.com นางล าใย  บุตรน้ าเพ็ชร

140 15010154 วัดเกษทอง suphanpeth@gmail.com นายสุพรรณ  เพชรสุวรรณ

141 15010155 วัดสามโก้ krupor23@gmail.com นายปณิธาน ภูษาทอง

142 15010156 อนุบาลบ้านล าสนุ่น pslf2505@gmail.com นายประเสริฐ  ลูกฟัก

143 15010157 บ้านดอนตาวง sasimaporn.nair@gmail.com นางสาวศศิิมาภรณ์  แสงโอภาส

144 15010158 วัดสามขาว tanapon49@hotmail.com นายธนพล  ขลังธรรมเนียม
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