เครือข่ ายการนิเทศปี การศึกษา 2556
อําเภอ
อําเภอนครชั ยศรี

กลุ่มการนิเทศ/ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียน
กลุ่มโรงเรี ยนมณฑลนครชั ยศรี
นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
1.วัดกลางบางแก้ว
monnakarnt@hotmail.com 2. วัดตุก๊ ตา
3. วัดสัมปทวน
4. วัดกลางครู เวียง
5. วัดกกตาล
6. วัดประชานาถ
7. วัดไทยาวาส
8. วัดสว่างอารมณ์
9.
ย
กลุ่มโรงเรี ยนห้ วยพลู
นางสาววิไลวรรณ โอรส
1. บ้านห้วยพลู
Lakey011@hotmail.com
2. วัดพุทธธรรมรังษี
3. วัดลานตากฟ้ า
4. วัดสําโรง
5. บ้านคลองบางกระจัน
6. วัดกลาง
7. วัดบางพระ
กลุ่มโรงเรี ยนแหลมบัว
Kit-ood@hotmail.com

1. วัด
2. วัดทุ่งน้อย
3. วัดโคกเขมา
4. วัดท้องไทร
5. บ้านห้วยกรด
6. วัดใหม่สุคนธาราม
7. วัดละมุด
8. บ้านลานแหลม

หมายเหตุ
dook_y@hotmail.com
wattukta@gmail.com
ubon_bb@hotmail.com
wane_th@hotmail.com
komtawan@hotmail.com
www.wpnschool@hotmail.com

Ngiurai01@gmail.com
B_huypool@hotmail.com
watphut@hotmail.com
watphutschool@gmail.com
lantakfa_sc@hotmail.com
somrong.928@gmail.com
Suprani05@gmail.com
pinweha@hotmail.com
Uthai.para@hotmail.com
Sri-Phot@hotmail.com
thungnoi@gmail.com
Kri2521@windowslive.com
Tongsai.school@gmail.com
W_nana30@hotmail.com
tanashai.th@gmail.com
Tidapron_72@hotmail.com
wmsktr_72@hotmail.com
mid_tanakit@hotmail.com
lanlcam.scl@gmail.com

-2อําเภอ
อําเภอนครชั ยศรี
(ต่ อ)

อําเภอบางเลน

กลุ่มการนิเทศ/ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มโรงเรี ยนพุทธรักษา
นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์
tap-70@hotmail.com

กลุ่มโรงเรี ยนบางเลน

โรงเรียน
1. วัดท่าตําหนัก
2. วัดห้วยตะโก
3. คลองทางหลวง
4. วัดไทร
5. วัดน้อย
6. วัดโคกพระเจดีย ์
7.
8. วัดเสถียรรัตนาราม
9. วัดศรี ษะทอง
1. บ้านบางเลน
2.
3. วัดเกษมสุ ริยมั นาจ
4. บ้านไผ่คอกวัว
5. วัดผาสุ การาม
6. วัดบางปลา
7. วัดเกาะแรต
8. ตลาดเกาะแรต
9. วัดลาดสะแก
10. วัดดอนยอ
11. วัดลานคา
12. บ้านหนองปรง

กลุ่มโรงเรี ยนบางหลวง

1. วัดบางหลวง

wp50251@hotmail.com

2. วัดราษฎร์ สามัคคี
3. วัดบางน้อยใน
4. วัดลัฎฐิวนาราม
5. บ้านไผ่หลวง
6. บ้านหนองมะม่วง

หมายเหตุ
Pmp_amp@hotmail.com
huaytako@hotmail.com
sasomsub.anan@hotmail.com
school_watsai@watsai-school.com
somchat2499@hotmail.com
nidachoa_1975@hotmail.com
Watbotakua@hotmail.com
bungawiriya@gmail.com
admin@wsst.ac.th
Pat_1002@hotmail.com
Rbb.cha@gmail.com

W_chuaket@hotmail.com
Watkohrat61@gmail.com
somjai141@hotmail.com
daeng2369@hotmail.com
donyor53@gmail.com
nuntana_lek@hotmail.com
bannongprong_scl@gmail.com
taned03@gmail.com
WatbangluangSchool@gmail.com
Watradsamugkee.@gmail.com
Wirut_3215@hotmail.com
b.n.n.school@gmail.com
watlattiwanaram@gmail.com
banphailuangschool@gmail.com
Sudee15@hotmail.com

-3อําเภอ

กลุ่มการนิเทศ/ผู้รับผิดชอบ

โรงเรียน
7. วัดศิลามูล
8. บ้านลาดหลวง
9. วัดไผ่หูชา้ ง
10. บ้านไผ่ลอ้ ม

อําเภอบางเลน
(ต่ อ)

กลุ่มโรงเรี ยนเพชรบัวงาม
นายอนนท์ ศรีพพิ ฒ
ั น์
Srinon@hotmail.com

1.
2. วัดไผ่สามตําลึง
3. วัดไผ่จรเข้
4. วัดเกษตราราม
5. วัดนิลเพชร

Watphoschool2010@gmail.com

6. วัดบัวปากท่า
7.
8. ตลาดเจริ ญสุ ข
9. วัดบอนใหญ่
10. บ้านหนองปรงกาญจนา

Thavudchai@hotmail.com
panya_bua@hotmail.com

11. วัดบางไผ่นารถ
กลุ่มโรงเรี ยนบางภาษี
นายสมชาย พูลศรี
Pulsri2502@yahoo.com
Sompulsri@gmail.com

หมายเหตุ
Vichai53@yahoo.com
naphaphan109@hotmail.com
chakae@hotmail.co.th
Today_Today@hotmail.co.th
Poo_0808@hotmail.com

1. ตลาดรางกระทุ่ม
2. วัดบึงลาดสวาย
3. บ้านรางปลาหมอ
4. บ้านรางกระทุ่ม
5. วัดรางกําหยาด
6. บ้านคลองพระมอพิสัย
7. วัดบางภาษี
8. บ้านคลองนกกระทุง

paijorakae@hotmail.com
Siriwol_ks@hotmail.com
anthathai27@hotmail.com
somchai9969@hotmail.com

watbonyai@hotmail.com
Bannongprongkanchanaschool
@gmail.com
Wilai.2505@gmail.com
Taradranggatum@gmail.com
watbuncladsawaischool@gmail.com
Banlangplamao@gmail.com
ngam_tips@hotmail.com
Rangkumyard@gmail.com
Sakon_w1970@hotmail.com
Bangpasri.school@gmail.com
Adithep2010@hotmail.com

-4อําเภอ

อําเภอสามพราน

กลุ่มการนิเทศ/ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มโรงเรี ยนบางเลนใต้
นางสาวรุ่ งทิวา วัฒนวงศ์
non_tiva04@hotmail.com
vongtiva@gmail.com

โรงเรียน
1. วัดนราภิรมย์
2. บ้านนราภิรมย์
3. วัดพระมอพิสัย
4. วัดสว่างอารมณ์
5. วัดลําพญา
6. วัดเวฬุวนาราม
7. วัดสุ ขวัฒนาราม
8. ไทยรัฐวิทยา 4

กลุ่มโรงเรี ยนไร่ ขิงพัฒนา
1. วัดดอนหวาย
นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ 2. คลองบางกระทึก
Tukatajeen2505@hotmail.com
3. บ้านหอมเกร็ ด
4. วัดหอมเกร็ ด
5. บ้านบางเตย
6. วัดทรงคนอง
7. วัดท่าพูด
8. บ้านเพลินวัฒนา
9. บ้านกระทุ่มล้ม
10. วัดไร่ ขิง
11. บ้านท่าตลาด
กลุ่มโรงเรี ยนเพชรท่ าจีน
ก้ าวหน้ า
1. วัดเชิงเลน
Preecha1409@gmail.com

2. บ้านบางม่วง
3. วัดบางช้างใต้
4. บ้านบางประแดง
5. บ้านดงเกตุ
6. วัดท่าข้าม
7. วัดเดชานุสรณ์

หมายเหตุ
sontayasai@hotmail.com
Lek748@gmail.com
watpramorpisaischool@gmail.com
cyomok@gmail.com
watlumpayaschool@e-mail.com
Suttichaipu@gmail.com
watsukawatanaram@gmail.com
t_thong_02@hotmail.com
pikulkaem@hotmail.com
dsd1956@hotmail.com
kunying99@gmail.com
omenamo@hotmail.com
chutikan@Whk.ac.th
bangtoey53@gmail.com
piyamit2002@msn.com
thapood_60@hotmail.com
runpoa_g@hotmail.com
krathumlom.56@gmail.com
satid.51@gmail.com
sompong-sbm@hotmail.com
varjeab1@gmail.com
bbbbbb650@gmail.com
kru_somboon@hotmail.com
somboon@bct.ac.th
n.pongsing@hotmail.com
bandongkate@hotmail.com
dongkate1@gmail.com
takam54m3@hotmail.com
dechar.dechar919@gmail.com

-5อําเภอ

อําเภอสามพราน
(ต่ อ)

กลุ่มการนิเทศ/ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มโรงเรี ยนเพชรท่ าจีน
ก้ าวหน้ า (ต่ อ)
กลุ่มโรงเรี ยนเพชรจินดา
นางกนกรัตน์ สุ พรรณอ่ วม
ks.222500@hotmail.com

โรงเรียน
8. วัดสรรเพชญ
9. บ้านหัวอ่าว
10. บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่

หมายเหตุ
watsanpget@hotmail.com
kanungnit-chit08@hotmail.com
Tanya.torn2010@hotmail.com

1. วัดปรี ดาราม
2.
3. บ้านฉาง
4. บ้านพาดหมอน

watpreedaramschool@gmail.com
Lekauchara@hotmail.com
Banchamg96@gmail.com
bpm@bpm.ac.th
sunee@bpm.ac.th
Jindaram.school@gmail.com
Nualrat_07@hotmail.com
bantakdaadschool@gmail.com
wisakaka@gmail.com
banklongjinda@gmail.com
Nuchanart.e@hotmail.com
Supee1234@hotmail.com
bspch531@hotmail.com

5. วัดจินดาราม
6. หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
7. บ้านตากแดด
8. วัดราษฏร์ ศรัทธาราม
9. บ้านคลองจินดา
10. บ้านดอนทอง
11. บ้านคลองใหม่
12. วัดบางช้างเหนือ
พุทธมณฑล

กลุ่มโรงเรี ยนพุทธมณฑล
1. วัดมะเกลือ
2. บ้านคลองสว่างอารมณ์
3.
4. บ้านคลองโยง
5. พระตําหนักสวนกุหลาบ
มหามงคล
6. วัดสาลวัน
7. วัดสุ วรรณาราม
8.

mkl.99@hotmail.com
tnt1712@hotmail.com
prasert9414147@hotmail.com
yuttana990@gmail.com

Sarot181@gmail.com
suphapong@msn.com
aniwatn_n@yahoo.co.th

-6อําเภอ

กลุ่มการนิเทศ/ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มโรงเรี ยนกล้ วยไม้
Teeraphong657@hotmail.c
om

โรงเรียน
1. เอกดรุ ณ
2.
3. ภัทรนุสรณ์
4. จารุ วรรณวิทยา
5. เจริ ญสุ ข
6. เดชอนุสรณ์
7.
8. สาธิ ตวิทยา
9. แสงทองวิทยา
10. อนุบาลศิริวทิ ย์
11. นานาชาติเมธา
12. เทพนิมิตวัฒนา
13. นักบุญเปโตร
14. บวรธนวิทย์
15. ภัทรบุตร
16. มารี ยอ์ ุปถัมภ์
17. ยอแซฟอุปถัมภ์
18. สกลวิทยา
19. สุ คนธี รวิทย์
20. อนุบาลหมู่บา้ นเด็กสานรัก
21. ปั ณณวิชญ์
22. เซนด์แอนดรู ว์
23. อนุบาลแสงอรุ ณ
24. ฟ้ าใสวิทยา
25. อนุบาลพรละมัย
26.
27.

หมายเหตุ
ampan.n@hotmail.com
nakprasith@yahoo.com
Phataranuaorn@gmail.com
Zoolin20022002@yahoo.com

Menghua1@hotmail.com

Thepnimitwattana.registry@gmail.com
School_peter@hotmail.com
Borvornthanawit@gmail.com
Vichien2494@hotmail.com
City345@hotmail.com
Thanya_dang@hotmail.com
yoth_js@yahoo.co.th
jeedpoonudom@hotmail.com
p_supamas@hotmail.com
panna_wich@hotmail.com
Standrewbangpasi@hotmail.com
thaminporn@gmail.com

Pornlamai@gmail.com
Benjaponr43@hotmail.com
Jiangua_sch@hotmail.co.th

