
ที่ ค าน า ชือ่ -  สกุล โปรแกรมวิชา เบอร์โทรศัพท ์นศ. โรงเรียนที่ฝึกประสบการณว์ิชาชพีครู อ าเภอ จังหวัด อาจารยนิ์เทศก์ หมายเหตุ

1 นางสาว กนกพร พราหมณ์แต่ง คณิตศาสตร์ 089-9014496 วัดบา้นแพน "ศรีรัตนานกุลู" เสนา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยสิ์อร  หาสาสนศ์รี

2 นางสาว กรรณิกา พนมเวช คณิตศาสตร์ 095-6294086 ต ารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบ ารุง ๑ อรัญประเทศ สระแกว้ อาจารย ์ดร.ศิริรัตน ์ ชาวนา

3 นางสาว กรวรรณ สนทิ คณิตศาสตร์ 062-3397699 อยธุยาวิทยาลัย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยสิ์อร  หาสาสนศ์รี

4 นางสาว กญัญาภคัร ชัยศิรินทร์ คณิตศาสตร์ 083-4384423 ชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) โพธิท์อง อา่งทอง อาจารยอ์คัรนนัท ์ สินธุประเสริฐ

5 นาย กติติพงษ ์ เทยีนเงิน คณิตศาสตร์ 082-2481174 ทา่เรือ "นติยานกุลู" ทา่เรือ พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปยิะธิดา  ทองอร่าม

6 นางสาว ขวัญชนก อิม่อนนัต์ คณิตศาสตร์ 062-6601457 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภมูิ" วิเศษชัยชาญ อา่งทอง อาจารยอ์คัรนนัท ์ สินธุประเสริฐ

7 นางสาว ธนวรรณ บญุเถือ่น คณิตศาสตร์ 082-2338002 วัดเจริญธรรม "เผอญิศรีภธูรอปุถัมภ์" ภาชี พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ศิริรัตน ์ ชาวนา

8 นาย นนัทณัฐ แจ้งมงคล คณิตศาสตร์ 090-9315136 เทศบาลวัดปา่โค พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยสุ์พนิดา  เพชรา

9 นางสาว นสัริน เรืองปราชญ์ คณิตศาสตร์ 061-7537457 มาลาอสีงเคราะห์ ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยธุยา อาจารยสุ์พนิดา  เพชรา

10 นาย บณุยวัฒก ์ ปณุณะเวส คณิตศาสตร์ 081-3647501 นครหลวง (พบิลูประเสริฐวิทย)์ นครหลวง พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปยิะธิดา  ทองอร่าม

11 นางสาว ประภาศิริ สุขทอง คณิตศาสตร์ 062-3176336 โพธิท์อง "จินดามณี" โพธิท์อง อา่งทอง อาจารยอ์คัรนนัท ์ สินธุประเสริฐ

12 นางสาว ปรียาภรณ์ หรัิญออ่น คณิตศาสตร์ 090-1880716 จอมสุรางค์อปุถัมภ ์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปยิะธิดา  ทองอร่าม

13 นางสาว ปาริชาติ บญุนกุลู คณิตศาสตร์ 098-2561815 บางปะหนั บางปะหนั พระนครศรีอยธุยา อาจารยอ์คัรนนัท ์ สินธุประเสริฐ

14 นาย ปยิพนธ์ ขวัญแกว้ คณิตศาสตร์ 092-2790910 ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์พวรรณ  จ านวน

15 นาย พนัธุพ์งษ ์ เลขะพนัธุ์ คณิตศาสตร์ 094-5492844 วัดพนญัเชิง (ไตรรัตนนายก) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยสุ์พนิดา  เพชรา

16 นางสาว พมิพช์นก บวัช่วย คณิตศาสตร์ 082-3524408 อนบุาลพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปยิะธิดา  ทองอร่าม

17 นางสาว พมิพล์ดา สินรุ่งพฒันศิริ คณิตศาสตร์ 061-5216936 ชุมชนปอ้มเพชร พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยสุ์พนิดา  เพชรา

18 นาย ภคัพล สาระสันต์ คณิตศาสตร์ 095-1622345 ผักไห ่"สุทธาประมุข" ผักไห่ พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์พวรรณ  จ านวน

19 นางสาว ละอองจันทร์ โรจนะ คณิตศาสตร์ 098-6081940 อนบุาลวัดนางใน (ละเอยีดอปุถัมภ์) วิเศษชัยชาญ อา่งทอง อาจารยอ์คัรนนัท ์ สินธุประเสริฐ

20 นาย ศตวรรษ วงษพ์ระบตุร คณิตศาสตร์ 092-7795358 ภาชี "สุนทรวิทยานกุลู" ภาชี พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ศิริรัตน ์ ชาวนา

21 นางสาว ศรีไพร เยีย่มวงษ์ คณิตศาสตร์ 092-4078089 เสนา "เสนาประสิทธิ"์ เสนา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยสิ์อร  หาสาสนศ์รี

22 นางสาว ศานนัธิณี ต้ังประเสริฐ คณิตศาสตร์ 086-7519541 สาธติมัธยม มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยสิ์อร  หาสาสนศ์รี

23 นางสาว ศุภสิรา นาคเผือก คณิตศาสตร์ 097-0291469 ประตูชัย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ศิริรัตน ์ ชาวนา

24 นางสาว อภญิญา ปานหงษ์ คณิตศาสตร์ 086-8154910 เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปยิะธิดา  ทองอร่าม

25 นางสาว อลิสา บญุฤทธิ์ คณิตศาสตร์ 083-8270662 อยธุยานสุรณ์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์พวรรณ  จ านวน

26 นางสาว เดือนเพญ็ เจริญสุข คณิตศาสตร์ 099-0559126 วัดจุฬามณี(ชุณหะจัทนประชาสรรค์ บางบาล พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์พวรรณ  จ านวน

27 นาย ชลนคร ทนัมัย คณิตศาสตร์ 086-4132541 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพนัธ์บ ารุง) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปยิะธิดา  ทองอร่าม

28 นางสาว กนกนาถ โฉมแดง วิทยาศาสตร์ 093-5959863 วัดพนญัเชิง (ไตรรัตนนายก) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ภษูณิศา  สุวรรณศิลป์

                                   รายชือ่นักศึกษาชัน้ปทีี่ 5 (รหสั61) หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต (5ป)ี และสถานศึกษาที่ออกฝึกปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 1

                                             ภาคเรียนที่  1/2565
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29 นางสาว กนกพร ม่วงทอง วิทยาศาสตร์ 093-3125893 ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชมพนูทุ  สุขหวาน

30 นางสาว กมลชนก ธาราพรหม วิทยาศาสตร์ 092-3164243 บา้นแถววิทยาคาร                เสนา พระนครศรีอยธุยา อาจารยภ์ทัรภร  พกิลุขวัญ

31 นางสาว กรวรรณ บญัชวนเชย วิทยาศาสตร์ 092-6012920 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.พชัราภร  พลูบญุ

32 นางสาว ฉัตรปรียา ภาสะและ วิทยาศาสตร์ 063-4898447 ประตูชัย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยว์ิชชุดา  พลยางนอก

33 นางสาว ชลดา สุนทรพฤกษ์ วิทยาศาสตร์ 095-2959154 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยพ์ชัรพล  เถาธรรมพทิกัษ์

34 นางสาว ณัฐกานต์ ทรงพนัธ์ วิทยาศาสตร์ 088-8729668 จอมสุรางค์อปุถัมภ ์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชมพนูทุ  สุขหวาน

35 นางสาว ธัญญาลักษณ์ อดุมญาติ วิทยาศาสตร์ 099-0600986 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพนัธ์บ ารุง) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยพ์ชัรพล  เถาธรรมพทิกัษ์

36 นาย ธาราธิป กลุกะดี วิทยาศาสตร์ 063-9630808 เทศบาลวัดปา่โค พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.พชัราภร  พลูบญุ

37 นางสาว นริศรา อยูส่บาย วิทยาศาสตร์ 083-7139512 อทุยั อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารยว์ิชชุดา  พลยางนอก

38 นางสาว ปวีณา ปนูกลาง วิทยาศาสตร์ 098-0359634 เทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยภ์ทัรภร  พกิลุขวัญ

39 นาย พรพรหม จรรยาดี วิทยาศาสตร์ 092-5961135 ต ารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบ ารุง ๑ อรัญประเทศ สระแกว้ อาจารยภ์ทัรภร  พกิลุขวัญ

40 นางสาว พรพมิล ค าแพงศิริรัตน์ วิทยาศาสตร์ 092-2726088 วัดไก่ บางปะหนั พระนครศรีอยธุยา อาจารยพ์ชัรพล  เถาธรรมพทิกัษ์

41 นาย พชิญุตม์ ภู่ระยา้ วิทยาศาสตร์ 062-3636637 วัดตูม (สิริปณุยาประชาสรรค์) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยว์ิชชุดา  พลยางนอก

42 นางสาว รวงข้าว บญุปลูก วิทยาศาสตร์ 083-8368706 บางไทรวิทยา บางไทร พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ภษูณิศา  สุวรรณศิลป์

43 นางสาว รุตติยา อสิหากวรรณ วิทยาศาสตร์ 063-8705329 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ภษูณิศา  สุวรรณศิลป์

44 นางสาว วราพร ดวงแกว้ วิทยาศาสตร์ 061-5243942 ภาชี "สุนทรวิทยานกุลู" ภาชี พระนครศรีอยธุยา อาจารยว์ิชชุดา  พลยางนอก

45 นาย วิทวัส รุ่งอทุยั วิทยาศาสตร์ 095-2106804 บางปะอนิ "ราชานเุคราะห ์๑" บางปะอนิ พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ภษูณิศา  สุวรรณศิลป์

46 นางสาว ศิริลักษณ์ แสงหรัิญ วิทยาศาสตร์ 099-2294847 เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชมพนูทุ  สุขหวาน

47 นาย อติกานต์ งานสลุง วิทยาศาสตร์ 090-7986643 สาธติมัธยม มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยพ์ชัรพล  เถาธรรมพทิกัษ์

48 นางสาว อนนัตญา ผดุงวาส วิทยาศาสตร์ 061-3940633 วัดนาค บางปะหนั พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.พชัราภร  พลูบญุ

49 นางสาว อยันา พลีบตัร วิทยาศาสตร์ 080-2522562 อยธุยานสุรณ์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชมพนูทุ  สุขหวาน

50 นางสาว อยัวรรณ เชาว์รูปดี วิทยาศาสตร์ 062-8287357 ชุมชนปอ้มเพชร พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชมพนูทุ  สุขหวาน

51 นางสาว เนตรทราย มิศิริ วิทยาศาสตร์ 063-3827425 อนบุาลพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยภ์ทัรภร  พกิลุขวัญ

52 นางสาว เบญญาภา เยน็อดุม วิทยาศาสตร์ 093-4232560 เทศบาลวัดศาลาปนู พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยพ์ชัรพล  เถาธรรมพทิกัษ์

53 นาย กฤษณะ กลัยา สังคมศึกษา 062-1319413 บางปะหนั บางปะหนั พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ยิะ  มีอนนัต์

54 นาย กริติ  เพญ็แสง สังคมศึกษา 093-2989484 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ยิะ  มีอนนัต์

55 นาย กรีติ แกว้รัตน์ สังคมศึกษา 090-9950729 วัดพระขาว (ประชานเุคราะห์) บางบาล พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.สมกมล  กาญจนพบิลูย์

56 นาย ชุติพนธ์ ปรีชา สังคมศึกษา 080-9075289 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ว่าที่ร้อยตรีพสัสกรณ์  วิวรรธมงคล
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57 นาย ตันติกร วงษท์องดี สังคมศึกษา 097-1139993 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภมูิ" วิเศษชัยชาญ อา่งทอง อาจารย ์ดร.สมกมล  กาญจนพบิลูย์

58 นาย ทรงวุฒิ จันทร์รัสมี สังคมศึกษา 088-5808431 วัดโคกช้าง(ราษฎร์บ ารุง) อทุยั พระนครศรีอยธุยา ว่าที่ร้อยตรีพสัสกรณ์  วิวรรธมงคล

59 นาย ธนกฤต ธนวนกลุ สังคมศึกษา 099-2891978 เทศบาลวัดรัตนชัย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระวัฒน ์ มอนไธสง

60 นาย ธนบดี แสงหรัิญ สังคมศึกษา 096-5406081 นครหลวง "อดุมรัชต์วิทยา" นครหลวง พระนครศรีอยธุยา ว่าที่ร้อยตรีพสัสกรณ์  วิวรรธมงคล

61 นาย ธนพงษ ์ จิตร์จรูญ สังคมศึกษา 062-6912640 สาธติมัธยม มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ปารณีย ์ ขาวเจริญ

62 นาย นราธร สุดศรี สังคมศึกษา 088-2150620 อยธุยาวิทยาลัย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระวัฒน ์ มอนไธสง

63 นางสาว นฤมล นดิประทมุ สังคมศึกษา 094-4858147 เทศบาลวัดศาลาปนู พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ว่าที่ร้อยตรีพสัสกรณ์  วิวรรธมงคล

64 นางสาว ภทัชา อศัวโอภาส สังคมศึกษา 092-5493292 เทศบาล 3 วัดชัยมงคล เมืองอา่งทอง อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ยิะ  มีอนนัต์

65 นางสาว ปวีณา ดีใจ สังคมศึกษา 087-9907113 ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ว่าที่ร้อยตรีพสัสกรณ์  วิวรรธมงคล

66 นางสาว ปาริชาต อน้พรม สังคมศึกษา 098-5288785 ลุมพลีชนปูถัมภ์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์รเศรษฐ์  เตชะ

67 นาย พงษด์นยั สุขีลักษณ์ สังคมศึกษา 093-1093790 บางบาล                     บางบาล พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.สมกมล  กาญจนพบิลูย์

68 นางสาว พนารัตน ์ พร้อมเกษร สังคมศึกษา 062-6356062 บางซ้ายวิทยา บางซ้าย พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.สมกมล  กาญจนพบิลูย์

69 นางสาว พรรณวิษา ถนอมพล สังคมศึกษา 063-3264686 จอมสุรางค์อปุถัมภ ์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระวัฒน ์ มอนไธสง

70 นางสาว พชันดิา ทรัพยคุ้์ม สังคมศึกษา 065-5589982 วัดทางกลาง(ประชาสามัคคีอปุถัมภ์)  (หนว่ยใหม)่บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา อาจารย ์ดร.ปารณีย ์ ขาวเจริญ

71 นางสาว พชัรินทร์ ด่านคุ้ม สังคมศึกษา 092-4153630 อนบุาลวัดอา่งทอง เมืองอา่งทอง อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ยิะ  มีอนนัต์

72 นาย พาโชค สมบติัหลาย สังคมศึกษา 096-5760351 วัดคานหาม อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์รเศรษฐ์  เตชะ

73 นางสาว วรรนสิา รุ้งกสัตรา สังคมศึกษา 089-6197816 วิทยาลัยเทคนคิพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์รเศรษฐ์  เตชะ

74 นางสาว สุจิตรา โลกนมิิตร์ สังคมศึกษา 092-9563982 ชุมชนปอ้มเพชร พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ว่าที่ร้อยตรีพสัสกรณ์  วิวรรธมงคล

75 นางสาว สุติยา วงศ์สังข์ สังคมศึกษา 080 2111419 อนบุาลแสวงหา แสวงหา อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ยิะ  มีอนนัต์

76 นาย สุทธิชาติ สละบาป สังคมศึกษา 091-7632992 วัดสว่างอารมณ์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์รเศรษฐ์  เตชะ

77 นางสาว สุนติา สัมฤทธิ์ สังคมศึกษา 091-5174827 วัดตูม (สิริปณุยาประชาสรรค์) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์รเศรษฐ์  เตชะ

78 นาย อนนัต์ยศ รุณเจริญ สังคมศึกษา 095-7649418 บางไทรวิทยา บางไทร พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.สมกมล  กาญจนพบิลูย์

79 นางสาว ขวัญแกว้ เชิดแสง สังคมศึกษา 065-3701911 อนบุาลวัดนางใน (ละเอยีดอปุถัมภ์) วิเศษชัยชาญ อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ยิะ  มีอนนัต์

80 นางสาว ศสิมล นาคแกมทอง สังคมศึกษา 099-1793125 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์รเศรษฐ์  เตชะ

81 นาย สุเมธ ชลาลัย สังคมศึกษา 065-0933100 เทศบาลวัดสุธาโภชน ์(ไวทยว์รวิทย)์ เสนา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.สมกมล  กาญจนพบิลูย์

82 นางสาว กมลรัตน ์ ศรีสังข์ การศึกษาปฐมวัย 085-7618158 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุภทัรา  คงเรือง

83 นางสาว กญัญาพชัร ใหญ่สูงเนนิ การศึกษาปฐมวัย 092-7911280 วัดชุมพลนกิายาราม บางปะอนิ พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุภทัรา  คงเรือง

84 นางสาว จารุวรรณ ตาทอง การศึกษาปฐมวัย 082-5600517 เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุภทัรา  คงเรือง
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85 นางสาว จุฑาทพิย ์ อรรถาเวช การศึกษาปฐมวัย 092-5949197 วัดเจริญธรรม "เผอญิศรีภธูรอปุถัมภ์" ภาชี พระนครศรีอยธุยา อาจารยณั์ฎชญา  ธาราวุฒิ

86 นางสาว ชนาภา เกตุปราช การศึกษาปฐมวัย 099-0615619 วัดบา้นแพน "ศรีรัตนานกุลู" เสนา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ทัราวรรณ  จันทร์เนตร์

87 นางสาว ชุติมณฑน ์ สุขสมโมกข์ การศึกษาปฐมวัย 092-7808745 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยณั์ฎชญา  ธาราวุฒิ

88 นางสาว ฐาปณี เต็มเมือง การศึกษาปฐมวัย 099-1141148 วัดกระโดงทอง(พบิลูประสิทธิ์)  เสนา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ทัราวรรณ  จันทร์เนตร์

89 นางสาว ณัฐชา สีทอง การศึกษาปฐมวัย 065-7252771 สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยณั์ฎชญา  ธาราวุฒิ

90 นางสาว ณัฐมล สุขีบท การศึกษาปฐมวัย 063-2713079 สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ทัราวรรณ  จันทร์เนตร์

91 นางสาว ทศันยี ์ นาคเกษม การศึกษาปฐมวัย 081-9375689 อนบุาลวัดนางใน (ละเอยีดอปุถัมภ์) วิเศษชัยชาญ อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์รภทัร  นยิมชัย

92 นางสาว ปพชิญา ทรงสถาน การศึกษาปฐมวัย 096-2172569 สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ธนาวรรณ รักษาพงษพ์านชิ

93 นางสาว ปณุยวีร์ นภาดล การศึกษาปฐมวัย 098-4484817 ศรีบางไทร  บางไทร พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ธนาวรรณ รักษาพงษพ์านชิ

94 นางสาว พรรณิภา สุภาเกตุ การศึกษาปฐมวัย 096-4080163 ศรีบางไทร  บางไทร พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ธนาวรรณ รักษาพงษพ์านชิ

95 นางสาว พมิลพชัร คงสถิตยไ์กรสร การศึกษาปฐมวัย 086-8062599 สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยบ์ญุไท  เจริญผล

96 นางสาว วรภา ศรีเปรม การศึกษาปฐมวัย 099-1484030 วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) บางซ้าย พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์รภทัร  นยิมชัย

97 นางสาว วรันธร นนูศิริ การศึกษาปฐมวัย 080-9546547 นครหลวง (พบิลูประเสริฐวิทย)์ นครหลวง พระนครศรีอยธุยา อาจารยณั์ฎชญา  ธาราวุฒิ

98 นางสาว วรางคณา สังข์กระจ่าง การศึกษาปฐมวัย 092-9486709 สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุภทัรา  คงเรือง

99 นางสาว ศิริภทัร์  แปน้มีศรี การศึกษาปฐมวัย 092-4957054 สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์รภทัร  นยิมชัย

100 นางสาว สุชาดา ขันธและ การศึกษาปฐมวัย 089-4769556 วัดพทุไธศวรรย์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ธนาวรรณ รักษาพงษพ์านชิ

101 นางสาว สุภคั ชมภนูาค การศึกษาปฐมวัย 098-9169028 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนสุรณ์) เสนา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ทัราวรรณ  จันทร์เนตร์

102 นางสาว เพยีงฟา้ กระจ่างผล การศึกษาปฐมวัย 086-6272285 เทศบาลทา่เรือประชานกุลู ทา่เรือ พระนครศรีอยธุยา อาจารยณั์ฎชญา  ธาราวุฒิ

103 นางสาว เพญ็พชิชา ขันธจินดา การศึกษาปฐมวัย 097-1162084 เทศบาลวัดปา่โค พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุภทัรา  คงเรือง

104 นางสาว เสาวลักษณ์ พานงาม การศึกษาปฐมวัย 092-9245140 วัดจ าปา อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ธนาวรรณ รักษาพงษพ์านชิ

105 นางสาว แสงเดือน รอดเชียงล้ า การศึกษาปฐมวัย 082-2384868 สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยบ์ญุไท  เจริญผล

106 นางสาว สาวิตรี จ าปี การศึกษาปฐมวัย 085-8165018 เทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์รภทัร  นยิมชัย

107 นางสาว ลัดดาวัลย ์ นอ้ยไพบลูย์ การศึกษาปฐมวัย 096-376-3293 บา้นแถววิทยาคาร                เสนา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ทัราวรรณ  จันทร์เนตร์ ค้างรุ่นรหัส2560

108 นาย กนก จงรักษ์ พลศึกษา 084-7420898 สาคลีวิทยา เสนา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประวิทย ์ ประมาน

109 นาย ณัฏฐชัย สมสกลุ พลศึกษา 080-2264361 วัดพทุไธศวรรย์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยส์มชาย  สุวรรณะ

110 นางสาว ณัฏฐ์นรี มะลิลัย พลศึกษา 098-6488992 เทศบาลวัดศาลาปนู พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ัชรินทร์  เสมามอญ

111 นาย ณัฐภมูิ แสงสุวรรณ์ พลศึกษา 061-4277481 วัดพระขาว (ประชานเุคราะห์) บางบาล พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยช์นกานต์  ขาวส าลี

112 นาย ธนวัฒน ์ พว่งทรัพย์ พลศึกษา 092-5306888 เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยส์มชาย  สุวรรณะ
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113 นาย ธีรนยั พรามนสั พลศึกษา 063-7144784 วัดยม (เครือวรราษฎร์บ ารุง) บางปะอนิ พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ัชรินทร์  เสมามอญ

114 นาย ธีรภทัร วงศ์จริยะกจิ พลศึกษา 061-6507476 วัดกลางคลองสระบวั พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยส์มชาย  สุวรรณะ

115 นาย ประภสั หามนตรี พลศึกษา 092-8413627 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนสุรณ์) เสนา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประวิทย ์ ประมาน

116 นาย ภาคิน เฉวียงหงษ์ พลศึกษา 092-5469524 วัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห)์ อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.วรวุฒิ   ธาราวุฒิ

117 นาย ภาณุพงศ์ ยมเกดิ พลศึกษา 095-4717634 ชุมชนวัดปราสาท (นรสิงหป์ระชาสรรค์) ปา่โมก อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารยช์นกานต์  ขาวส าลี

118 นาย ภมูินทร์ เครือณรงค์ พลศึกษา 094-0475968 บางซ้ายวิทยา บางซ้าย พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประวิทย ์ ประมาน

119 นางสาว มัณฑณา วิหคทอง พลศึกษา 094-5689395 เสนาบดี เสนา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประวิทย ์ ประมาน

120 นาย ลัทธพล เกดิมาก พลศึกษา 064-9595088 วัดบา้นแพน "ศรีรัตนานกุลู" เสนา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประวิทย ์ ประมาน

121 นาย วุฒิพงษ ์ จันละบตุร พลศึกษา 081-3401529 อทุยั อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.วรวุฒิ   ธาราวุฒิ

122 นาย สถาพร วรรณเผือก พลศึกษา 061-2715122 อดุมศีลวิทยา บางปะอนิ พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ัชรินทร์  เสมามอญ

123 นางสาว สุทธิดา สุทธิรอด พลศึกษา 098-8634139 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ัชรินทร์  เสมามอญ

124 นาย กฤตวัฒน ์ ล้ิมเกยีรติสถาพร พลศึกษา 094-8728484 อยธุยาวิทยาลัย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์สาวลักษณ์   ประมาน

125 นาย จิรพงษ ์ ภาคีวร พลศึกษา 092-5058529 เทศบาลวัดสุธาโภชน ์(ไวทยว์รวิทย)์ เสนา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประวิทย ์ ประมาน

126 นาย ชินกฤต แดงอร่าม พลศึกษา 091-8862870 ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์สาวลักษณ์   ประมาน

127 นาย ปริทศัน ์ ราโรจน์ พลศึกษา 063-3739944 บา้นแถววิทยาคาร                เสนา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประวิทย ์ ประมาน

128 นาย วีรพจน์ เหลืองสถิตย์ พลศึกษา 090 9750491 เสนา "เสนาประสิทธิ"์ เสนา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประวิทย ์ ประมาน

129 นางสาว อจัฉรา หอมดอกไม้ พลศึกษา 091-8969838 วัดอนิกลัยา บางปะหนั พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์สาวลักษณ์   ประมาน

130 นาย เนติลักษณ์ กวางทอง พลศึกษา 098-7929272 ประตูชัย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์สาวลักษณ์   ประมาน

131 นางสาว แสงทอง ทองโสภา พลศึกษา 092-6672265 วัดกระแชงจันทไพโรจนว์ิทยา บางไทร พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ัชรินทร์  เสมามอญ

132 นาย ณัชพล เตชะสุวรรณ์ พลศึกษา 098-9582663 บางปะอนิ "ราชานเุคราะห ์๑" บางปะอนิ พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ัชรินทร์  เสมามอญ

133 นางสาว ระวิภา พลอยกลุ่ม พลศึกษา 083-9132007 บางบาล                     บางบาล พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยช์นกานต์  ขาวส าลี

134 นาย ศิริชัย เฉลิมนยั พลศึกษา 080-2716718 วัดโตนดเต้ีย อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.วรวุฒิ   ธาราวุฒิ

135 นาย อนวุัตร สุขรัตนี พลศึกษา 098-4903800 วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยทุธประชาสรรค์) บางบาล พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยช์นกานต์  ขาวส าลี

136 นาย ประพจน ์ มะลิวัลย์ พลศึกษา 097 1141178 ผักไห ่"สุทธาประมุข" ผักไห่ พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยช์นกานต์  ขาวส าลี ค้างรุ่นรหสั2560

137 นาย กฤษฎา ศรีโสภา คอมพวิเตอร์ศึกษา 094-4859326 บางซ้ายวิทยา บางซ้าย พระนครศรีอยธุยา อาจารยก์ติติภพ  มหาวัน

138 นางสาว กนัยาพร ตรีสิทธิ์ คอมพวิเตอร์ศึกษา 098-8646194 ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผศ.ดร.บริบรูณ์  ชอบท าดี

139 นางสาว ชนติา ตรีมงคล คอมพวิเตอร์ศึกษา 082-5502453 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ชัยยศ  เดชสุระ

140 นาย ณรงค์ อดทน คอมพวิเตอร์ศึกษา 092-7248500 อนบุาลวัดอา่งทอง เมืองอา่งทอง อา่งทอง อาจารย ์ดร.ชัยยศ  เดชสุระ
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197 นางสาว ภานมุาศ ทศันกจิ การสอนภาษาองักฤษ 090-2931154 อนบุาลพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์ฤมล  ตันติชาติ

198 นางสาว มนสันนัท ์ อรรถจรูญ การสอนภาษาองักฤษ 080-0582683 วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยทุธประชาสรรค์) บางบาล พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ธัภร  หล่ังประยรู

199 นาย วรากร มิถอย การสอนภาษาองักฤษ 097-2788207 วัดพนญัเชิง (ไตรรัตนนายก) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยเ์นตรนภิา  เจียมศักด์ิ

200 นาย สุเมธ ประสมแสง การสอนภาษาองักฤษ 063-8850663 โพธิท์อง "จินดามณี" โพธิท์อง อา่งทอง อาจารยธ์มลธร  ยอดมิง่

201 นาย อศันยั บญุเชิดฉาย การสอนภาษาองักฤษ 096-8491018 บางไทรวิทยา บางไทร พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ธัภร  หล่ังประยรู

202 นาย เมฆพงษ ์ พงษเ์กดิลาภ การสอนภาษาองักฤษ 097-0170353 วัดช่างทอง (บญุบ ารุงราษฎร์) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยเ์นตรนภิา  เจียมศักด์ิ

203 นางสาว ธนชัชา รามศักด์ิ การสอนภาษาองักฤษ 091-7348295 เสนา "เสนาประสิทธิ"์ เสนา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ธัภร  หล่ังประยรู

204 นางสาว สุชานนัท ์ มิอรุะ การสอนภาษาองักฤษ 082-5098620 อยธุยาวิทยาลัย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยก์รกนก  ฮัปเปลิ

205 นาย อคัรวินต์ อฐันาค การสอนภาษาองักฤษ 091-0582861 อยธุยานสุรณ์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยก์รกนก  ฮัปเปลิ

206 นางสาว ธนพร ฤกษสุ์นทร การสอนภาษาองักฤษ 096-9364318 เทศบาล 3 วัดชัยมงคล เมืองอา่งทอง อา่งทอง อาจารยธ์มลธร  ยอดมิง่

207 นางสาว สรวงสุดา ทองแทง่ การสอนภาษาองักฤษ 090-9154777 บางปะอนิ "ราชานเุคราะห ์๑" บางปะอนิ พระนครศรีอยธุยา อาจารยเ์นตรนภิา  เจียมศักด์ิ

208 นาย อทิธิพล บญุประจักษ์ การสอนภาษาองักฤษ 095-1626761 ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยธ์มลธร  ยอดมิง่

209 นางสาว ณัฐพร ทรัพยพ์จน์ การประถมศึกษา 063-5161374 วัดเจริญธรรม "เผอญิศรีภธูรอปุถัมภ์" ภาชี พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.จิราภรณ์  มีสง่า

210 นางสาว ทองทราย ดีมัน่ การประถมศึกษา 094-9637398 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพนัธ์บ ารุง) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.อจัฉราพรรณ  กนัสุยะ

211 นางสาว พรหมพร สถิตยน์อ้ย การประถมศึกษา 085-4243263 วัดทางกลาง(ประชาสามัคคีอปุถัมภ์)  (หนว่ยใหม)่บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารยรั์ชดาภรณ์  ตัณฑิกลุ

212 นางสาว วาริชชา ไหมทอง การประถมศึกษา 098-5254741 วัดหนัตรา (เวช สมาน ราษฎร์นกุลู) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.สุมน  ไวยบญุญา

213 นางสาว สุนสิา ภู่ประสงค์ การประถมศึกษา 092-4151924 ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ วิเศษชัยชาญ อา่งทอง อาจารยสุ์พตัรา  ฟกัออ่น

214 นางสาว ชนกนาถ เสง่ียมงาม การประถมศึกษา 061-4848276 ประตูชัย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประยรู  บญุใช้

215 นางสาว วนดิา โสภา การประถมศึกษา 098-7030582 อนบุาลวัดนางใน (ละเอยีดอปุถัมภ์) วิเศษชัยชาญ อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พรเทพ  รู้แผน

216 นางสาว ภทัรวดี พฒุเนยีม การประถมศึกษา 065-2782199 ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประยรู  บญุใช้

217 นางสาว ศิริลักษณ์ ไชยชาญ การประถมศึกษา 095-5927486 อนบุาลพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.สุมน  ไวยบญุญา

218 นางสาว กติิวดี ถนดัพานชิ การประถมศึกษา 090-4252925 วัดนาค บางปะหนั พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยรั์ชดาภรณ์  ตัณฑิกลุ

219 นางสาว จินดารัตน ์ น้ ารักษ์ การประถมศึกษา 062-0474136 เทศบาลวัดรัตนชัย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.สุมน  ไวยบญุญา

220 นางสาว จุฑามาศ มะกล่ า การประถมศึกษา 062-7632493 นครหลวง (พบิลูประเสริฐวิทย)์ นครหลวง พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยรั์ชดาภรณ์  ตัณฑิกลุ

221 นางสาว ชนาธินาถ ปั้นพร การประถมศึกษา 098-3517721 เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.วีรภทัร  ภทัรกลุ

222 นางสาว ชมภนูชุ แกว้มะ การประถมศึกษา 097-2143283 วัดคานหาม อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารยสุ์พตัรา  ฟกัออ่น

223 นางสาว ชมภู่ เขตขาม การประถมศึกษา 095-9683767 วัดโบสถ(์ราษฎร์รังสฤษฎ)์        สามโก้ อา่งทอง อาจารย ์ดร.จิราภรณ์  มีสง่า

224 นาย ณัฐวุฒิ พลรักษา การประถมศึกษา 091-7592711 วัดโตนดเต้ีย อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.อจัฉราพรรณ  กนัสุยะ
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225 นางสาว ปยินนัท ์ ยิม้ละม้าย การประถมศึกษา 081-7454927 วัดบา้นแค ผักไห่ พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.จิราภรณ์  มีสง่า

226 นางสาว มนสัวี ทรัพยส์ง่า การประถมศึกษา 065-9316619 เสนาบดี เสนา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ธาน ี ชูก าเนดิ

227 นาย รุ่งรวิน ราชมนเฑียร การประถมศึกษา 095-8612317 อนบุาลวัดอา่งทอง เมืองอา่งทอง อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พรเทพ  รู้แผน

228 นางสาว วรกานต์ กระแสร์เด็น การประถมศึกษา 090-8140716 วัดกระแชงจันทไพโรจนว์ิทยา บางไทร พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.อจัฉราพรรณ  กนัสุยะ

229 นางสาว วรรณพร เจริญสุข การประถมศึกษา 094-4739421 วัดจ าปา อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารยสุ์พตัรา  ฟกัออ่น

230 นาย สมชาย นลิสุขุม การประถมศึกษา 061-3636339 เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประยรู  บญุใช้

231 นางสาว สริตา สุรัส การประถมศึกษา 098-2636609 วัดบา้นแพน "ศรีรัตนานกุลู" เสนา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ธาน ี ชูก าเนดิ

232 นางสาว สุภคัสรรค์ หล่ าสุวรรณ การประถมศึกษา 092-6161576 เทศบาลวัดบางนมโค(ปานอทุศิ) เสนา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.อจัฉราพรรณ  กนัสุยะ

233 นางสาว เกมมิกา ศุกร์เกตุ การประถมศึกษา 095-7047749 วัดพทุไธศวรรย์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.วีรภทัร  ภทัรกลุ

234 นางสาว เกศรา สุดประเสริฐ การประถมศึกษา 091-7656554 อนบุาลแสวงหา แสวงหา อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารยรั์ชดาภรณ์  ตัณฑิกลุ

235 นางสาว เนตรทราย พงษบ์ปุผา การประถมศึกษา 098-4428490 เทศบาล 2 วัดโล่หสุ์ทธาวาส เมืองอา่งทอง อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พรเทพ  รู้แผน

236 นาย เมธี ออ่นศรี การประถมศึกษา 098-6677233 วัดเจ้าเจ็ดใน เสนา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ธาน ี ชูก าเนดิ

237 นางสาว แนน ขาวเจริญรุ่งโรจน์ การประถมศึกษา 064-0152290 ชุมชนปอ้มเพชร พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.วีรภทัร  ภทัรกลุ

238 นางสาว กลุณัฐ หอมกระแจะ การศึกษาพเิศษฯ 080-0560570 วัดชุมพลนกิายาราม บางปะอนิ พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.พชัน ี  บญุรัศมี

239 นางสาว จารุวรรณ ประมวลสุข การศึกษาพเิศษฯ 092-5353856 ผักไห ่"สุทธาประมุข" ผักไห่ พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยจ์ันจิรา หาวิชา

240 นางสาว จิรวรรณ พลูอนนัต์ การศึกษาพเิศษฯ 061-2471997 วัดจุฬามณี(ชุณหะจัทนประชาสรรค์ บางบาล พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วริสรา  จุย้ดอนกลอย

241 นางสาว นศิารัตน ์ อิม่สอาด การศึกษาพเิศษฯ 095-7029106 อนบุาลวัดอา่งทอง เมืองอา่งทอง อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วริสรา  จุย้ดอนกลอย

242 นางสาว ปรางทพิย ์ ผลมูล การศึกษาพเิศษฯ 099-1819837 เทศบาล 2 วัดโล่หสุ์ทธาวาส เมืองอา่งทอง อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วริสรา  จุย้ดอนกลอย

243 นางสาว ปวันรัตน ์ บตุรสอน การศึกษาพเิศษฯ 064-8625296 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วริสรา  จุย้ดอนกลอย

244 นางสาว พมิภลัิย ไตรวารี การศึกษาพเิศษฯ 062-5796539 วัดหนัตรา (เวช สมาน ราษฎร์นกุลู) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.กิง่สร  เกาะประเสริฐ

245 นางสาว ภทัรวดี โตจ านงค์ การศึกษาพเิศษฯ 096-7914174 เทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยว์ิชลดา รอดแกว้

246 นางสาว ภาวิน ี เกตุศรี การศึกษาพเิศษฯ 092-2824243 วัดตลาด(อดุมวิทยา) บางปะอนิ พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.พชัน ี  บญุรัศมี

247 นางสาว วิยดาภรณ์ พวงจิตต์ การศึกษาพเิศษฯ 099-5574498 วัดลาดชะโด(ประกาศวิทยาคาร) ผักไห่ พระนครศรีอยธุยา อาจารยว์ิจิตรตา  โปะ๊ฮง

248 นางสาว ศิรินทร์ทพิย ์ เรืองศรี การศึกษาพเิศษฯ 094-7938309 มาลาอสีงเคราะห์ ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.อศิรา  รุ่งทวีชัย

249 นางสาว สิรินยา ตรีพฒัน์ การศึกษาพเิศษฯ 065-9793507 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยรุ่์งทวิา สุภานนัท์

250 นางสาว สุมิตรา ขันธสอน การศึกษาพเิศษฯ 082-3607579 พรพนิติพทิยาคาร พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วริสรา  จุย้ดอนกลอย

251 นางสาว อรอนงค์ รอมาลี การศึกษาพเิศษฯ 096-1783496 เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก   เสนา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.พชัน ี  บญุรัศมี

252 นางสาว อ าภา วรสิทธิ์ การศึกษาพเิศษฯ 095-3270840 วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยทุธประชาสรรค์) บางบาล พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.กิง่สร  เกาะประเสริฐ
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253 นางสาว ณัฐสุดา เอีย่มดี การศึกษาพเิศษฯ 096-8866676 ชุมชนวัดปราสาท (นรสิงหป์ระชาสรรค์) ปา่โมก อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วริสรา  จุย้ดอนกลอย

254 นาย ทรงพล ทมิปราง การศึกษาพเิศษฯ 065-6825789 ชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีหว์ิทยาคาร) ปา่โมก อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วริสรา  จุย้ดอนกลอย

255 นางสาว ธิดารัตน ์ ส าแดงฤทธิ์ การศึกษาพเิศษฯ 080-0605872 วัดคานหาม อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.พชัน ี  บญุรัศมี

256 นาย ปกรณ์ชัย มัน่คง การศึกษาพเิศษฯ 061-4571448 วัดช่างทอง (บญุบ ารุงราษฎร์) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยช์ญานศิ  พนัธุจ์ินดาวรรณ

257 นางสาว วรรณศิริ ราชสุทธิ์ การศึกษาพเิศษฯ 095-5400869 ชุมชนปอ้มเพชร พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยห์นึง่ฤทยั ชวนะลิขิกร

258 นางสาว วาสนา ล้ิมสุวรรณ การศึกษาพเิศษฯ 092-1149469 วัดโพธิผั์กไห่(เวชพนัธุอ์นสุรณ์) ผักไห่ พระนครศรีอยธุยา อาจารยว์ิจิตรตา  โปะ๊ฮง

259 นางสาว ศิรประภา พุ่มพวง การศึกษาพเิศษฯ 096-6562600 วัดจ าปา อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารยว์ิจิตรตา  โปะ๊ฮง

260 นางสาว ศุภนฎัดา บญุตาแสง การศึกษาพเิศษฯ 085-6830610 ลุมพลีชนปูถัมภ์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยว์ิจิตรตา  โปะ๊ฮง

261 นางสาว ศิวพร หาฤาศักด์ิ การศึกษาพเิศษฯ 064-2618065 เทศบาลวัดศาลาปนู พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยว์ิจิตรตา  โปะ๊ฮง

262 นาย อนพุนัธ์ สละชีพ การศึกษาพเิศษฯ 092-6648044 เทศบาลทา่เรือประชานกุลู ทา่เรือ พระนครศรีอยธุยา อาจารยว์ิจิตรตา  โปะ๊ฮง

263 นางสาว วริษา จันทรวิฑูรย์ การศึกษาพเิศษฯ 061-0960840 เทศบาลวัดปา่โค พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.พชัน ี  บญุรัศมี

264 นางสาว ธันยพร  เรืองทอง การศึกษาพเิศษฯ 087-0995715 พรพนิติพทิยาคาร พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วริสรา  จุย้ดอนกลอย


