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

1 นางสาว กนกพร สดใส คณิตศาสตร์ 096-8108882 วิเชียรกล่ินสุคนธ์อปุถัมภ์ วังนอ้ย พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อมารรัตน ์ สนัน่เสียง

2 นางสาว จุรีรัตน ์ มูลหล้า คณิตศาสตร์ 092-6439631 เทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อมารรัตน ์ สนัน่เสียง

3 นางสาว ฉมชบา มีศิลป์ คณิตศาสตร์ 092-7272428 โพธิท์อง "จินดามณี" โพธิท์อง อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อมารรัตน ์ สนัน่เสียง

4 นางสาว ชนาทพิย ์ ยิม้ละมัย คณิตศาสตร์ 061-0012884 ประตูชัย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อมารรัตน ์ สนัน่เสียง

5 นาย ชัยสฤษฏ ์ รสชะเอม คณิตศาสตร์ 092-9810695 สตรีอา่งทอง เมืองอา่งทอง อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปยิะธิดา  ทองอร่าม

6 นางสาว ชิโนรส ชืน่ชม คณิตศาสตร์ 061-4204787 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภมูิ" วิเศษชัยชาญ อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปยิะธิดา  ทองอร่าม

7 นางสาว ธนชัชา หร่ังกระโทก คณิตศาสตร์ 083-5884175 ภาชี "สุนทรวิทยานกุลู" ภาชี พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปยิะธิดา  ทองอร่าม

8 นางสาว ธัญญลักษณ์ รุจิหาญ คณิตศาสตร์ 098-4499012 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปยิะธิดา  ทองอร่าม

9 นางสาว ธันยช์นก ก าแพงนลิ คณิตศาสตร์ 089-4002130 วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) บางซ้าย พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ศิริรัตน ์  ชาวนา

10 นางสาว นภิาพร ชุม่อารมณ์ คณิตศาสตร์ 083-5520253 เสนา "เสนาประสิทธิ"์ เสนา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ศิริรัตน ์  ชาวนา

11 นางสาว ปนดัดา ทองเมือง คณิตศาสตร์ 080-6646117 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยทุธ ประชาสรรค์) บางบาล พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ศิริรัตน ์  ชาวนา

12 นางสาว ปณัณพร หาโภคี คณิตศาสตร์ 094-8577424 บางไทรวิทยา บางไทร พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ศิริรัตน ์  ชาวนา

13 นางสาว ปานชีวา รุจิแสวง คณิตศาสตร์ 097-1100974 อา่งทองปทัมโรจนว์ิทยาคม เมืองอา่งทอง อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารยสิ์อร  หาสาสนศ์รี

14 นางสาว ผกามาศ คมข า คณิตศาสตร์ 098-4020248 เทศบาลทา่เรือประชานกุลู ทา่เรือ พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยสิ์อร  หาสาสนศ์รี

15 นางสาว พรทพิา อนิทนาคา คณิตศาสตร์ 062-7583703 วัดโพธิผั์กไห่(เวชพนัธุอ์นสุรณ์) ผักไห่ พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยสิ์อร  หาสาสนศ์รี

16 นางสาว พรรณวรินทร์ ทบัทมิ คณิตศาสตร์ 092-3287203 วัดปา่คาเจริญวิทยา บางไทร พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยสิ์อร  หาสาสนศ์รี

17 นางสาว พชิชาพร สุวรรณพยคัฆ์ คณิตศาสตร์ 097-9267972 วัดบา้นสร้าง บางปะอนิ พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์พวรรณ  จ านวน

18 นาย พรีพฒัน ์ พฒันะ คณิตศาสตร์ 098-9274514 วัดสว่างอารมณ์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์พวรรณ  จ านวน

19 นางสาว มลฤดี เจตนี คณิตศาสตร์ 080-0618431 ต ารวจตระเวนชายแดนพรีะยานเุคราะห ์๑ วังสมบรูณ์ สระแกว้ อาจารย ์ดร.ศิริรัตน ์  ชาวนา

20 นางสาว รัตนภรณ์ ชาลีออ่น คณิตศาสตร์ 093-8766148 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์พวรรณ  จ านวน

21 นางสาว วรรษวรรณ ปา่ใหญ่ คณิตศาสตร์ 061-8203006 ผักไห ่"สุทธาประมุข" ผักไห่ พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์พวรรณ  จ านวน

22 นางสาว วรัญญา เทพภธูร คณิตศาสตร์ 094-3382767 เทศบาลวัดบางนมโค(ปานอทุศิ) เสนา พระนครศรีอยธุยา อาจารยสุ์พนิดา  เพชรา

23 นาย ศุภกฤต ศักด์ิศศิชัย คณิตศาสตร์ 095-9200869 สาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา (ฝ่ายมัธยม) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยสุ์พนิดา  เพชรา

24 นางสาว สโรชา บรรทดั คณิตศาสตร์ 085-9235945 สาคลีวิทยา เสนา พระนครศรีอยธุยา อาจารยสุ์พนิดา  เพชรา

25 นางสาว อภชิญา กจิกระสัน คณิตศาสตร์ 098-3348033 วัดพระขาว (ประชานเุคราะห์) บางบาล พระนครศรีอยธุยา อาจารยสุ์พนิดา  เพชรา

26 นางสาว โยษติา สวัสดิผล คณิตศาสตร์ 098-5674822 อยธุยานสุรณ์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยอ์คัรนนัท ์ สินธุประเสริฐ

27 นาย จตุพร อนนัตโรจน์ คณิตศาสตร์ 099-1960798 วัดคานหาม อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารยอ์คัรนนัท ์ สินธุประเสริฐ

28 นาย ศุภกร สุขชม คณิตศาสตร์ 095-9545187 อยธุยาวิทยาลัย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยอ์คัรนนัท ์ สินธุประเสริฐ

29 นางสาว กญัญารัตน ์ ม่วงพนัธ์ วิทยาศาสตร์ 092-1040578 อนบุาลแสวงหา แสวงหา อา่งทอง อาจารย ์ดร.พชัราภร  พลูบญุ

30 นางสาว จารุมาศ นลิประวิทย์ วิทยาศาสตร์ 092-4836745,092-8589084 วัดดาวคะนอง บางปะหนั พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.พชัราภร  พลูบญุ

                                   รายชือ่นักศึกษาภาคปกตชิัน้ปทีี่ 4 หลักสูตรครุศาสตร 4 ป ี(รุน่รหสั2562) และสถานศึกษาที่ออกฝึกปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 

                                             ภาคเรียนที่  1/2565
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31 นางสาว ทพิยว์รรณ วิสุทธิกลุชัย วิทยาศาสตร์ 062-2948241 เทศบาลวัดศาลาปนู พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยพ์ชัรพล  เถาธรรมพทิกัษ์

32 นาย ธีรยทุธ โลกเล่ือง วิทยาศาสตร์ 082-3323945 อยธุยานสุรณ์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชมพนูทุ  สุขหวาน

33 นางสาว นลณี เขียวพระอนิทร์ วิทยาศาสตร์ 089-5689450 วัดจ าปา อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารยว์ิชชุดา  พลยางนอก

34 นางสาว นรัิชชา หาเรือนจักร์ วิทยาศาสตร์ 069-9706306 วัดบา้นสร้าง บางปะอนิ พระนครศรีอยธุยา อาจารยภ์ทัรภร  พกิลุขวัญ

35 นาย ปญัญา พลีรักษ์ วิทยาศาสตร์ 095-4369688 เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยพ์ชัรพล  เถาธรรมพทิกัษ์

36 นาย ภานวุัฒน ์ หวังใจ วิทยาศาสตร์ 097-1913140 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยพ์ชัรพล  เถาธรรมพทิกัษ์

37 นาย ภชูิต ทรัพยเ์อนก วิทยาศาสตร์ 098-8731737 เชาวนว์ัศ อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารยว์ิชชุดา  พลยางนอก

38 นาย รัชพล ศรีลาชัย วิทยาศาสตร์ 098-4425587 อยธุยาวิทยาลัย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ภษูณิศา  สุวรรณศิลป์

39 นางสาว วรรณทณี คงเวหน วิทยาศาสตร์ 095-9648008 วัดโคกช้าง (ราษฎร์บ ารุง) อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารยว์ิชชุดา  พลยางนอก

40 นางสาว วรัญชลี พลับชิต วิทยาศาสตร์ 084-3462831 เสนา "เสนาประสิทธิ"์ เสนา พระนครศรีอยธุยา อาจารยภ์ทัรภร  พกิลุขวัญ

41 นางสาว สุดารัตน ์ นยิมจันทร์ วิทยาศาสตร์ 098-5159277 สาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา(ฝ่ายประถม) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชมพนูทุ  สุขหวาน

42 นางสาว สุภาพร สว่างเมือง วิทยาศาสตร์ 094-8598080 ชุมชนปอ้มเพชร พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชมพนูทุ  สุขหวาน

43 นางสาว สุภารัตน ์ พทุธิวัย วิทยาศาสตร์ 089-8309757 อา่งทองปทัมโรจนว์ิทยาคม เมืองอา่งทอง อา่งทอง อาจารย ์ดร.พชัราภร  พลูบญุ

44 นางสาว อภริดี ท ามืด วิทยาศาสตร์ 095-6526764 ประตูชัย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยว์ิชชุดา  พลยางนอก

45 นางสาว อริสรา พาละแพน วิทยาศาสตร์ 064-0219808 เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชมพนูทุ  สุขหวาน

46 นาย อลีมีน ทรงขวัญ วิทยาศาสตร์ 080-3301448 วัดพทุไธศวรรย์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยพ์ชัรพล  เถาธรรมพทิกัษ์

47 นางสาว อารีญา พลีรักษ์ วิทยาศาสตร์ 096-5267080 พรพนิติพทิยาคาร พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยภ์ทัรภร  พกิลุขวัญ

48 นางสาว อารีรัตน ์ ไวสุภี วิทยาศาสตร์ 092-8974300 วัดหนองไม้ซุง อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารยภ์ทัรภร  พกิลุขวัญ

49 นางสาว เกษมณี แกว้สีงาม วิทยาศาสตร์ 093-3474735 อนบุาลพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยภ์ทัรภร  พกิลุขวัญ

50 นาย จิตติพฒัน ์ สาระบรูณ์ วิทยาศาสตร์ 064-2727860 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) ผักไห่ พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ภษูณิศา  สุวรรณศิลป์

51 นางสาว พนสัดา ช่างกดุเวียน วิทยาศาสตร์ 062-4595675 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยทุธ ประชาสรรค์) บางบาล พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ภษูณิศา  สุวรรณศิลป์

52 นางสาว รุจิรา สุกใส วิทยาศาสตร์ 092-2091359 วัดอนิกลัยา บางปะหนั พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.พชัราภร  พลูบญุ

53 นางสาว วิภาดา เจ๊ะอารง วิทยาศาสตร์ 061-1902628 เทศบาลวัดรัตนชัย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชมพนูทุ  สุขหวาน

54 นางสาว ญาติมา ถวาย วิทยาศาสตร์ 095-9476127 สตรีอา่งทอง เมืองอา่งทอง อา่งทอง อาจารย ์ดร.พชัราภร  พลูบญุ

55 นางสาว วนสันนัท ์ จิตต์สุทธิผล วิทยาศาสตร์ 086-3127115 สาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา (ฝ่ายมัธยม) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยพ์ชัรพล  เถาธรรมพทิกัษ์

56 นางสาว สุษฎ ี กองโยม วิทยาศาสตร์ 064-6512401 วัดคานหาม อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารยว์ิชชุดา  พลยางนอก

57 นาย กล้าณรงค์ มีสมโฉม สังคมศึกษา 086-1330733 อยธุยานสุรณ์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ปารณีย ์ ขาวเจริญ

58 นาย จิรฑิต จ านงค์ไว สังคมศึกษา 086-3035670 อา่งทองปทัมโรจนว์ิทยาคม เมืองอา่งทอง อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ยิะ  มีอนนัต์

59 นางสาว จิราภรณ์ ถ้วยสุริยา สังคมศึกษา 064-9298233 บางปะอนิ "ราชานเุคราะห ์๑" บางปะอนิ พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์รเศรษฐ์  เตชะ

60 นางสาว ธรรศมณ ศิลปป์ระดิษฐ์ สังคมศึกษา 092-7578299 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนสุรณ์) เสนา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.สมกมล  กาญจนพบิลูย์
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61 นางสาว ธัญญลักษณ์ จ านงค์รักษา สังคมศึกษา 098-4796134 วัดหนัตรา (เวช สมาน ราษฎร์นกุลู) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ว่าที่ร้อยตรีพสัสกรณ์  วิวรรธมงคล

62 นางสาว นนัทชิา ศรีสุระ สังคมศึกษา 092-8607212 วัดพทุไธศวรรย์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ว่าที่ร้อยตรีพสัสกรณ์  วิวรรธมงคล

63 นาย นติิพฒัน ์ พลศรี สังคมศึกษา 062-3496936 วัดกลางคลองสระบวั พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระวัฒน ์ มอนไธสง

64 นางสาว ปยิธิดา สว่างเนตร สังคมศึกษา 084-0903605 เทศบาล 2 วัดโล่หสุ์ทธาวาส เมืองอา่งทอง อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ยิะ  มีอนนัต์ + ดร.กาวี ศรีรัตน์

65 นาย ปญุญพฒัน ์ เกตุธานี สังคมศึกษา 081-2902805 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยทุธ ประชาสรรค์) บางบาล พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.สมกมล  กาญจนพบิลูย์

66 นางสาว พทิยารัตน ์ อกัษร สังคมศึกษา 088-2720452 ต ารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบ ารุง ๑ อรัญประเทศ สระแกว้ ว่าที่ร้อยตรีพสัสกรณ์  วิวรรธมงคล

67 นาย พเิชฐ ไวยสุนา สังคมศึกษา 085-5152355 วัดบา้นสร้าง บางปะอนิ พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์รเศรษฐ์  เตชะ

68 นางสาว พรีดา สาระถิน สังคมศึกษา 063-2184457 ผักไห ่"สุทธาประมุข" ผักไห่ พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.สมกมล  กาญจนพบิลูย์

69 นางสาว ภณิดา สัยยะนฐีิ สังคมศึกษา 087-7578078 วัดเจ้าเจ็ดใน เสนา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.สมกมล  กาญจนพิบูลย ์+ อาจารยภ์มูนิทร์ วาดเขยีน

70 นาย ภาณุวัฒน ์ เมืองส าราญ สังคมศึกษา 092-1090507 ทา่เรือ "นติยานกุลู" ทา่เรือ พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ยิะ  มีอนนัต์

71 นางสาว รพพีรรณ กจิพงษศ์รี สังคมศึกษา 092-8305483 เสนา "เสนาประสิทธิ"์ เสนา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.สมกมล  กาญจนพบิลูย์

72 นางสาว ทพิวัลย ์ ไวยบญุญา สังคมศึกษา 095-0284524 เทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์รเศรษฐ์  เตชะ

73 นางสาว วรัชยา พรเจริญ สังคมศึกษา 063-3624321 ชุมชนปอ้มเพชร พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระวัฒน ์ มอนไธสง

74 นาย วุฒิ คุ้มบญุ สังคมศึกษา 061-5132304 เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์รเศรษฐ์  เตชะ

75 นาย ศุภศักย ์ โชคอปุถัมภ์ สังคมศึกษา 062-4074394 บางปะหนั บางปะหนั พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ยิะ  มีอนนัต์

76 นาย อดิศร อากาศโสภา สังคมศึกษา 098-5417864 วัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห)์ อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์รเศรษฐ์  เตชะ

77 นาย อดิศักด์ิ คงสมลาภ สังคมศึกษา 061-5018840 ภาชี "สุนทรวิทยานกุลู" ภาชี พระนครศรีอยธุยา ว่าที่ร้อยตรีพสัสกรณ์  วิวรรธมงคล

78 นางสาว อภสิรา ไทยบรรเทา สังคมศึกษา 088-6520082 เทศบาลทา่เรือประชานกุลู ทา่เรือ พระนครศรีอยธุยา ว่าทีร้่อยตรีพัสสกรณ์  วิวรรธมงคล + อาจารยภ์มูินทร์ วาดเขียน

79 นางสาว เพยีงฟา้ แสนประเสริฐ สังคมศึกษา 061-6593072 สาคลีวิทยา เสนา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.สมกมล  กาญจนพบิลูย์

80 นาย โกเมศ นชุนวล สังคมศึกษา 062-1277994 วัดโพธิผั์กไห่(เวชพนัธุอ์นสุรณ์) ผักไห่ พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.สมกมล  กาญจนพบิลูย์

81 นางสาว โยษติา เงินเหรียญ สังคมศึกษา 092-5085509 วัดนาค บางปะหนั พระนครศรีอยธุยา ว่าที่ร้อยตรีพสัสกรณ์  วิวรรธมงคล

82 นางสาว กรีติ นิม่นวล สังคมศึกษา 099-4814725 วัดพนญัเชิง (ไตรรัตนนายก) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  มีอนันต์ + อาจารย์ภูมินทร์ วาดเขียน

83 นางสาว ณัฐณิชา เตียนสิงห์ สังคมศึกษา 095-4192432 อยธุยาวิทยาลัย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์รเศรษฐ์  เตชะ + อาจารยภ์มูินทร์ วาดเขียน

84 นางสาว ปริศนา สว่างแจ้ง สังคมศึกษา 972040836 ชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) โพธิท์อง อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ยิะ  มีอนนัต์

85 นาย วนวัฒน ์ เลิศศิกจิ สังคมศึกษา 088-6482680 เทศบาล 3 วัดชัยมงคล เมืองอา่งทอง อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ยิะ  มีอนนัต์

86 ว่าที่ร้อยตรี ศุภสิน นวลจันทร์ สังคมศึกษา 097-1769555 สาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา (ฝ่ายมัธยม) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ปารณีย ์ ขาวเจริญ

87 นาย สหสัวรรษ แกว้เทศ สังคมศึกษา 098-2601200 วัดชุมพลนกิายาราม บางปะอนิ พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์รเศรษฐ์  เตชะ

88 นางสาว ชิดชนก พานา การศึกษาปฐมวัย 069-5323204 เทศบาลทา่เรือประชานกุลู ทา่เรือ พระนครศรีอยธุยา อาจารยณั์ฎชญา  ธาราวุฒิ

89 นางสาว ชุติณัชชา สุขวงษ์ การศึกษาปฐมวัย 090-2716643 อนบุาลพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยบ์ญุไท  เจริญผล

90 นางสาว ญาดา ปติิไหว การศึกษาปฐมวัย 094-0610768 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) ผักไห่ พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์รภทัร  นยิมชัย
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91 นางสาว ณฐพร สุขจรรยา การศึกษาปฐมวัย 097-9544153 เสนาบดี เสนา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ทัราวรรณ จันทร์เนตร์

92 นางสาว ณัฏฐธมล นาคกระสันต์ การศึกษาปฐมวัย 092-9793874 วัดพระงาม (อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุภทัรา  คงเรือง

93 นางสาว ณิชนนัทน ์ ใจวงษ์ การศึกษาปฐมวัย 061-3290707 ชุมชนปอ้มเพชร พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยณั์ฎชญา  ธาราวุฒิ

94 นางสาว ดวงทพิ รินทร์ชัย การศึกษาปฐมวัย 098-8641723 ประตูชัย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุภทัรา  คงเรือง

95 นางสาว ทฆิมัพร ญาณสุคนธ์ การศึกษาปฐมวัย 064-5034060 วัดอนิกลัยา บางปะหนั พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ธราวรรณ  รักษาพงษพ์านชิ

96 นางสาว ทพิยสุ์คนธ์ พรทศัน์ การศึกษาปฐมวัย 092-2721299 วัดกระแชงจันทไพโรจนว์ิทยา บางไทร พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ทัราวรรณ จันทร์เนตร์

97 นางสาว ธนญัญา ไกลประสิทธิ์ การศึกษาปฐมวัย 098-3576730,092-4075506 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) ผักไห่ พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์รภทัร  นยิมชัย

98 นางสาว ธิดา โออุม่ การศึกษาปฐมวัย 097-2689232 ต ารวจตระเวนชายแดนพรีะยานเุคราะห ์๑ วังสมบรูณ์ สระแกว้ ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์รภทัร  นยิมชัย

99 นางสาว ธิดาทพิย ์ คงศรี การศึกษาปฐมวัย 080-1421471 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยทุธ ประชาสรรค์) บางบาล พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ธราวรรณ  รักษาพงษพ์านชิ

100 นางสาว นงนภสั ข าวงษ์ การศึกษาปฐมวัย 092-7789892 อนบุาลวัดอา่งทอง เมืองอา่งทอง อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์รภทัร  นยิมชัย

101 นางสาว นนัทนา บญุจู๋ การศึกษาปฐมวัย 065-4284752 อนบุาลพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยบ์ญุไท  เจริญผล

102 นางสาว ปยิธิดา เริงธรรม การศึกษาปฐมวัย 099-2102931 เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก เสนา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ทัราวรรณ จันทร์เนตร์

103 นางสาว ปชูิตา เหลืองสถิตย์ การศึกษาปฐมวัย 090-9549837 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพนัธ์บ ารุง) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ทัราวรรณ จันทร์เนตร์

104 นางสาว ภทัรพร การเนตร การศึกษาปฐมวัย 096-0585924 ชุมชนปอ้มเพชร พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยณั์ฎชญา  ธาราวุฒิ

105 นางสาว มินตรา ช่วยโพธิก์ลาง การศึกษาปฐมวัย 092-6510351 สาธติมหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวยั) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุภทัรา  คงเรือง

106 นางสาว รุ้งระวี สะยะบตุร์ การศึกษาปฐมวัย 063-1298945 ประตูชัย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุภทัรา  คงเรือง

107 นางสาว วรินทร ปั้นทอง การศึกษาปฐมวัย 093-0588706 นครหลวง (พบิลูประเสริฐวิทย)์ นครหลวง พระนครศรีอยธุยา อาจารยณั์ฎชญา  ธาราวุฒิ

108 นางสาว วริศรา ศุภธรรมกจิ การศึกษาปฐมวัย 091-9086182 เทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยบ์ญุไท  เจริญผล

109 นางสาว ศิริลักษณ์ พงษไ์ทย การศึกษาปฐมวัย 092-7096100 เทศบาลทา่เรือประชานกุลู ทา่เรือ พระนครศรีอยธุยา อาจารยณั์ฎชญา  ธาราวุฒิ

110 นางสาว สกลุตลาณี บญุคุ้มฉิม การศึกษาปฐมวัย 095-7038180 วัดบา้นดาบ นครหลวง พระนครศรีอยธุยา อาจารยณั์ฎชญา  ธาราวุฒิ

111 นางสาว สิรินทรา เมฆขุนทด การศึกษาปฐมวัย 062-1213977 เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ทัราวรรณ จันทร์เนตร์

112 นางสาว สุกญัญารัตน์ ถิน่แกว้ การศึกษาปฐมวัย 082-9429786 วัดนกกระจาบ(ศิริสรณ์ประชาสรรค์) บางบาล พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ธราวรรณ  รักษาพงษพ์านชิ

113 นางสาว อจัฉรา บญุมัน่ การศึกษาปฐมวัย 063-9275970 วัดจุฬามณี(ชุณหะจัทนประชาสรรค์) บางบาล พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุภทัรา  คงเรือง

114 นางสาว ธัญลักษณ์ มงคลดิเรกรัตน์ การศึกษาปฐมวัย 094-9746222 เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ทัราวรรณ จันทร์เนตร์

115 นางสาว พณัณิตา ทายศรี การศึกษาปฐมวัย 086-6651954 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ธราวรรณ  รักษาพงษพ์านชิ

116 นางสาว พชิญา ทายศรี การศึกษาปฐมวัย 087-7981513 เทศบาลวัดปา่โค พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุภทัรา  คงเรือง

117 นางสาว ศุภมาส ขุนนอ้ย การศึกษาปฐมวัย 094-1567163 เทศบาลวัดศาลาปนู พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ธราวรรณ  รักษาพงษพ์านชิ

118 นาย กฤษฎา  นามโคตร พลศึกษา 098-9093748 วิเชียรกล่ินสุคนธ์อปุถัมภ์ วังนอ้ย พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.วรวุฒิ   ธาราวุฒิ

119 นางสาว กชกร เอีย่มศรีดี พลศึกษา 098-3709814 ลุมพลีชนปูถัมภ์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยส์มชาย  สุวรรณะ

120 นางสาว ชลธิชา พยงุวงษ์ พลศึกษา 064-9596015 วัดโคกช้าง (ราษฎร์บ ารุง) อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.วรวุฒิ   ธาราวุฒิ



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

                                   รายชือ่นักศึกษาภาคปกตชิัน้ปทีี่ 4 หลักสูตรครุศาสตร 4 ป ี(รุน่รหสั2562) และสถานศึกษาที่ออกฝึกปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 

                                             ภาคเรียนที่  1/2565

121 นาย ชลสิทธิ ์ กล่ินจันทร์ พลศึกษา 086-3528508 วัดบา้นสร้าง บางปะอนิ พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ัชรินทร์  เสมามอญ

122 นาย ชลสิทธิ ์ เอมอิม่ พลศึกษา 093-1140208 วัดคานหาม อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.วรวุฒิ   ธาราวุฒิ

123 นาย ชาญชัย วารีนลิ พลศึกษา 094-9531574 ประตูชัย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์สาวลักษณ์  ประมาน

124 นาย ทวิากร เชยชูเดช พลศึกษา 098-5017180 วังนอ้ยวิทยาภมูิ วังนอ้ย พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.วรวุฒิ   ธาราวุฒิ

125 นาย ธนรัตน ์ ผ่องสละ พลศึกษา 092-5958564 เสนา "เสนาประสิทธิ"์ เสนา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประวิทย ์ ประมาน

126 นาย ธรรมธร ร่ืนภาคแดน พลศึกษา 061-6606683 วัดช่างทอง (บญุบ ารุงราษฎร์) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยส์มชาย  สุวรรณะ

127 นาย นพรัตน ์ สิงหโ์ท พลศึกษา 098-9530323 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยส์มชาย  สุวรรณะ

128 นางสาว นภาภรณ์ สุขสอาด พลศึกษา 091-7543024 วัดพนญัเชิง (ไตรรัตนนายก) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.วรวุฒิ   ธาราวุฒิ

129 นางสาว น้ าฝน แพรงาม พลศึกษา 092-8093031 นครหลวง "อดุมรัชต์วิทยา" นครหลวง พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์สาวลักษณ์  ประมาน

130 นาย ปริณญา หาบบุผา พลศึกษา 093-9384650 วัดจุฬามณี(ชุณหะจัทนประชาสรรค์) บางบาล พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยช์นกานต์  ขาวส าลี

131 นาย พงษสิ์ทธิ ์ เลาหาง พลศึกษา 064-9899271 อยธุยาวิทยาลัย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์สาวลักษณ์  ประมาน

132 นาย พรพทิกัษ ์ จันทร์ตน พลศึกษา 080-2878514 วัดตูม (สิริปณุยาประชาสรรค์) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ัชรินทร์  เสมามอญ

133 นางสาว ฟา้ใส พฒันวิเวก พลศึกษา 092-4960781 วัดสว่างอารมณ์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยส์มชาย  สุวรรณะ

134 นาย ภทัรพงศ์ นุม่จันทร์สกลุ พลศึกษา 095-6394273 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.วรวุฒิ   ธาราวุฒิ

135 นาย ศิรยติุ วัชรเสถียร พลศึกษา 064-8725364 เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยส์มชาย  สุวรรณะ

136 นาย ศิรศักด์ิ วัชรเสถียร พลศึกษา 095-9455782 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพนัธ์บ ารุง) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์สาวลักษณ์  ประมาน

137 นางสาว ศุภสิรา บญุอสิระเสรี พลศึกษา 080-0088548 วัดธรรมนาวา         บางปะอนิ พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ัชรินทร์  เสมามอญ

138 นางสาว สุธาวลี ผ่องสมรูป พลศึกษา 085-1329794 ชุมชนปอ้มเพชร พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยส์มชาย  สุวรรณะ

139 นางสาว สุพรรษา อดุมผล พลศึกษา 062-6166592 เทศบาลวัดบางนมโค(ปานอทุศิ) เสนา พระนครศรีอยธุยา อาจารยส์มชาย  สุวรรณะ

140 นาย สุรดิษ ค าเพิ่ม พลศึกษา 081-1861741 อา่งทองปทัมโรจนว์ิทยาคม เมืองอา่งทอง อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารยช์นกานต์  ขาวส าลี

141 นางสาว อลิสลา หาเรือนทรง พลศึกษา 094-0057176 จอมสุรางค์อปุถัมภ ์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์สาวลักษณ์  ประมาน

142 นางสาว เพชรนภา เอีย่มเอก พลศึกษา 095-4620310 บางปะหนั บางปะหนั พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์สาวลักษณ์  ประมาน

143 นาย เสกสิน สุขสวัสด์ิ พลศึกษา 064-1427748 วัดช่างเหล็ก(พบิลูเกยีรติ) บางไทร พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ัชรินทร์  เสมามอญ

144 นาย ชัยชนะ หล้าจักร์ พลศึกษา 082-5487545 ต ารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบ ารุง ๑ อรัญประเทศ สระแกว้ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประวิทย ์ ประมาน

145 นางสาว ชุติมา บญุมี พลศึกษา 091-8620133 อยธุยานสุรณ์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.วรวุฒิ   ธาราวุฒิ

146 นาย สาธิต สุขสอาด พลศึกษา 080-8941576 ปาโมกข์วิทยาภมูิ ปา่โมก อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารยช์นกานต์  ขาวส าลี

147 นางสาว สุนนัทา บญุมา พลศึกษา 095-5511028 ชุมชนวัดปราสาท (นรสิงหป์ระชาสรรค์) ปา่โมก อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารยช์นกานต์  ขาวส าลี

148 นางสาว กมลพรรณ ทองคล้าย คอมพวิเตอร์ศึกษา 096-7187621 ประตูชัย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริพล  แสนบญุส่ง

149 นางสาว กมลวรรณ ฉลาดถ้อย คอมพวิเตอร์ศึกษา 092-8489051 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุวนติย ์รุ่งราตรี

150 นาย คณาธิป ศรีดี คอมพวิเตอร์ศึกษา 062-3748161 วัดบา้นสร้าง บางปะอนิ พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริพล  แสนบญุส่ง
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151 นางสาว ชมพนูชุ หล่อสุวรรณ คอมพวิเตอร์ศึกษา 095-4613602 อนบุาลวัดนางใน(ละเอยีดอปุถัมภ์) วิเศษชัยชาญ อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บริบรูณ์  ชอบท าดี

152 นางสาว ชลลิณี ชืน่ชอบ คอมพวิเตอร์ศึกษา 062-5863094 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) ผักไห่ พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บริบรูณ์  ชอบท าดี

153 นาย ทชัตะวัน แสงทอง คอมพวิเตอร์ศึกษา 095-4521781 บา้นแพรกประชาสรรค์ บา้นแพรก พระนครศรีอยธุยา อาจารยศั์กดา  จันทราศรี

154 นาย ธนพล บตุรนามรักษ์ คอมพวิเตอร์ศึกษา 090-2845358 อนบุาลพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริพล  แสนบญุส่ง

155 นาย นาวิน กล่ินจันทร์ คอมพวิเตอร์ศึกษา 094-3233132 มหาราช "ประชานมิิต" มหาราช พระนครศรีอยธุยา อาจารยศั์กดา  จันทราศรี

156 นางสาว ศิริลักษณ์ ฤกษฉ์วี คอมพวิเตอร์ศึกษา 094-3483331 วัดวังชะโด บางซ้าย พระนครศรีอยธุยา อาจารยก์ติติภพ  มหาวัน

157 นาย อทิธิพทัธ์ อคัรวราพนัธ์ คอมพวิเตอร์ศึกษา 064-9358099 บางไทรวิทยา บางไทร พระนครศรีอยธุยา อาจารยก์ติติภพ  มหาวัน

158 นาย สุทศัน ์ คิดกล้า คอมพวิเตอร์ศึกษา 089-0809736 อยธุยานสุรณ์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยศั์กดา  จันทราศรี

159 นางสาว ฉัตรชนก มดแสง คอมพวิเตอร์ศึกษา 096-7385247 เทศบาล 2 วัดโล่หสุ์ทธาวาส เมืองอา่งทอง อา่งทอง อาจารย ์ดร.ชัยยศ  เดชสุระ

160 นาย ธวัชชัย ไทรยอ้ย คอมพวิเตอร์ศึกษา 087-7905259 บา้นแถววิทยาคาร เสนา พระนครศรีอยธุยา อาจารยก์ติติภพ  มหาวัน

161 นาย ปราโมทย ์ วิโรจนรั์ตน์ คอมพวิเตอร์ศึกษา 063-2703788 เสนาบดี เสนา พระนครศรีอยธุยา อาจารยก์ติติภพ  มหาวัน

162 นาย เขตตะวัน สุราวุธ คอมพวิเตอร์ศึกษา 063-7389247 อยธุยาวิทยาลัย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุวนติย ์รุ่งราตรี

163 นางสาว กญัลยา ชัยสาคร การสอนภาษาไทย 062-1362176 ทา่เรือ "นติยานกุลู" ทา่เรือ พระนครศรีอยธุยา อาจารยว์ิชลดา  รอดแกว้

164 นางสาว กติติยา สุขสมอรรถ การสอนภาษาไทย 082-9763735 บางปะอนิ "ราชานเุคราะห ์๑" บางปะอนิ พระนครศรีอยธุยา อาจารยช์ญานศิ พนัธุจ์ินดาวรรณ

165 นางสาว จารุพร ดวงอ าไพ การสอนภาษาไทย 063-6200165 อยธุยาวิทยาลัย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยห์นึง่ฤทยั ชวนะลิขิกร

166 นางสาว ชนนกิานต์ ทรัพยป์ระเสริฐ การสอนภาษาไทย 095-3134458 วิเชียรกล่ินสุคนธ์อปุถัมภ์ วังนอ้ย พระนครศรีอยธุยา อาจารยรุ่์งทวิา  สุภานนัท์

167 นางสาว วชิรยาภรณ์ มุระดา การสอนภาษาไทย 081-7571906 วัดชุมพลนกิายาราม บางปะอนิ พระนครศรีอยธุยา อาจารยช์ญานศิ พนัธุจ์ินดาวรรณ

168 นางสาว ญานศิา ทองไทย การสอนภาษาไทย 094-4169551 บางปะหนั บางปะหนั พระนครศรีอยธุยา อาจารยว์ิชลดา  รอดแกว้

169 นาย ทศัไนย ์ โคกบวั การสอนภาษาไทย 082-7987524 วัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห)์ อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารยรุ่์งทวิา  สุภานนัท์

170 นางสาว นภสร จานโอ การสอนภาษาไทย 098-2755727 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยช์ญานศิ พนัธุจ์ินดาวรรณ

171 นางสาว นภสันนัท ์ แสงศรี การสอนภาษาไทย 088-0994820 ชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีหว์ิทยาคาร) ปา่โมก อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารยห์นึง่ฤทยั ชวนะลิขิกร

172 นางสาว ปณิดา ปั้นงาม การสอนภาษาไทย 062-5063381 สตรีอา่งทอง เมืองอา่งทอง อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารยห์นึง่ฤทยั ชวนะลิขิกร

173 นางสาว ปภสัสิริ ทมุวงษ์ การสอนภาษาไทย 095-5943914 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยรุ่์งทวิา  สุภานนัท์

174 นางสาว พรพนา ศรีสะอาด การสอนภาษาไทย 063-3793173 วัดจ าปา อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารยรุ่์งทวิา  สุภานนัท์

175 นางสาว มณีรัตน ์ ต่างครบรีุ การสอนภาษาไทย 061-6320604 สาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา (ฝ่ายมัธยม) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยจ์ันจิรา  หาวิชา

176 นาย รัชกร คลังเจริญลาภ การสอนภาษาไทย 080-2924342 ชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอปุถัมภ)์ นครหลวง พระนครศรีอยธุยา อาจารยว์ิชลดา  รอดแกว้

177 นางสาว รัชฎาภรณ์ สุขีชิต การสอนภาษาไทย 092-4742462 ประตูชัย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยว์ิชลดา  รอดแกว้

178 นางสาว วนดิา  ไทยสถิตย์ การสอนภาษาไทย 092-7757072 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยรุ่์งทวิา  สุภานนัท์

179 นางสาว วราภรณ์ จ้อยชู การสอนภาษาไทย 093-8925494 วัดพระงาม (อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยว์ิชลดา  รอดแกว้

180 นาย วรเชษฐ์ โลเกตุ การสอนภาษาไทย 096-2124782 เสนา "เสนาประสิทธิ"์ เสนา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยจ์ันจิรา  หาวิชา



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

                                   รายชือ่นักศึกษาภาคปกตชิัน้ปทีี่ 4 หลักสูตรครุศาสตร 4 ป ี(รุน่รหสั2562) และสถานศึกษาที่ออกฝึกปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 
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181 นาย วิศวะ หลวงหาญ การสอนภาษาไทย 095-5547326 อา่งทองปทัมโรจนว์ิทยาคม เมืองอา่งทอง อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารยห์นึง่ฤทยั ชวนะลิขิกร

182 นาย ศุภวัฒน ์ ธูปสุวรรณ์ การสอนภาษาไทย 092-2696550 อยธุยานสุรณ์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยว์ิชลดา  รอดแกว้

183 นางสาว สิริพร บตุรฉา การสอนภาษาไทย 062-4197485 วัดหนัตรา (เวช สมาน ราษฎร์นกุลู) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยช์ญานศิ พนัธุจ์ินดาวรรณ

184 นางสาว สุธิดา พนัธุเ์พง็ การสอนภาษาไทย 092-8165418 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนสุรณ์) เสนา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยจ์ันจิรา  หาวิชา

185 นางสาว สุภาวดี ช้างโต การสอนภาษาไทย 062-4386404 จอมสุรางค์อปุถัมภ์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยจ์ันจิรา  หาวิชา

186 นางสาว อมรรัตน ์ ฤกษฉ์วี การสอนภาษาไทย 061-2749715 สาคลีวิทยา เสนา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยจ์ันจิรา  หาวิชา

187 นางสาว อรอนงค์ นนัชนะ การสอนภาษาไทย 092-8320761 เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยจ์ันจิรา  หาวิชา

188 นาย อรุณรัศมิ ์ พาลีเดช การสอนภาษาไทย 064-8473171 สาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา(ฝ่ายประถม) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยจ์ันจิรา  หาวิชา

189 นาย ธนวัฒน ์ เริงสุข การสอนภาษาไทย 063-0204900 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยช์ญานศิ พนัธุจ์ินดาวรรณ

190 นาย เกรียงศักด์ิ ใสสุข การสอนภาษาไทย 064-4268386 เชาวนว์ัศ อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารยรุ่์งทวิา  สุภานนัท์

191 นางสาว เบญญทพิย ์ หอ่เร การสอนภาษาไทย 090-7187408 อนบุาลแสวงหา แสวงหา อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารยห์นึง่ฤทยั ชวนะลิขิกร

192 นางสาว โสรายา โสภกิจิ การสอนภาษาไทย 062-5049846 วัดพทุไธศวรรย์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยช์ญานศิ พนัธุจ์ินดาวรรณ

193 นางสาว กนกวรรณ  คงสุข การสอนภาษาไทย 081-4339096 วัดคานหาม อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารยรุ่์งทวิา  สุภานนัท์

194 นางสาว ทฐัศนพีร เนรจิตร์ การสอนภาษาไทย 080-6640072 ผักไห ่"สุทธาประมุข" ผักไห่ พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยห์นึง่ฤทยั ชวนะลิขิกร

195 นางสาว กชกร นามเจริญ การสอนภาษาองักฤษ 061-4709828 วัดบา้นสร้าง บางปะอนิ พระนครศรีอยธุยา อาจารยก์รกนก  ฮัปเปลิ

196 นาย กติติศักด์ิ โชระเวก การสอนภาษาองักฤษ 091-8821856 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์ฤมล  ตันติชาติ

197 นางสาว จารุวรรณ แสนสุข การสอนภาษาองักฤษ 061-4602210 จอมสุรางค์อปุถัมภ ์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยก์รกนก  ฮัปเปลิ

198 นางสาว ชนม์นภิา ขอนแกว้ การสอนภาษาองักฤษ 092-7234260 วัดชุมพลนกิายาราม บางปะอนิ พระนครศรีอยธุยา อาจารยเ์นตรนภิา  เจียมศักด์ิ

199 นาย ชัชชัย หตัถหรัิญ การสอนภาษาองักฤษ 092-7129015 วัดคานหาม อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารยก์รกนก  ฮัปเปลิ

200 นาย ชาคริต ค านญู การสอนภาษาองักฤษ 061-5627741 นครหลวง (พบิลูประเสริฐวิทย)์ นครหลวง พระนครศรีอยธุยา อาจารยเ์นตรนภิา  เจียมศักด์ิ

201 นางสาว ฐิตินนัท ์ บญุปลูก การสอนภาษาองักฤษ 099-1028358 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนสุรณ์) เสนา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ธัภร  หล่ังประยรู

202 นาย ณัฐภทัร สหวัฒนชาติ การสอนภาษาองักฤษ 091-6748682 สาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา (ฝ่ายมัธยม) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยก์รกนก  ฮัปเปลิ

203 นางสาว นภิาพร พรหมลี การสอนภาษาองักฤษ 063-8587058 วัดกลางคลองสระบวั พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ธัภร  หล่ังประยรู

204 นางสาว ปริฉัตร ในกระโทก การสอนภาษาองักฤษ 063-9933701 ต ารวจตระเวนชายแดนพรีะยานเุคราะห ์๑ วังสมบรูณ์ สระแกว้ อาจารยน์ฤมล  ตันติชาติ

205 นาย ปญุญพฒัน ์ จันทร์ศรี การสอนภาษาองักฤษ 098-4637440 อา่งทองปทัมโรจนว์ิทยาคม เมืองอา่งทอง อา่งทอง อาจารยธ์มลธร  ยอดมิง่

206 นาย พงศกร เสนาวงค์ การสอนภาษาองักฤษ 093-4728628,088-5720795 เทศบาลวัดรัตนชัย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์ฤมล  ตันติชาติ

207 นางสาว พณัณิตา ลายนารี การสอนภาษาองักฤษ 092-6917228 ชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอปุถัมภ)์ นครหลวง พระนครศรีอยธุยา อาจารยเ์นตรนภิา  เจียมศักด์ิ

208 นางสาว ภทัรมาศ ดีธนนัท์ การสอนภาษาองักฤษ 098-3810287 วัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ)์ สามโก้ อา่งทอง อาจารยธ์มลธร  ยอดมิง่

209 นาย ภวูรินทร์ มาต๊ิบ การสอนภาษาองักฤษ 096-5375283 วัดพระงาม (อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ธัภร  หล่ังประยรู

210 นางสาว มธุรดา วงษร์อด การสอนภาษาองักฤษ 091-9087186 วัดนาค บางปะหนั พระนครศรีอยธุยา อาจารยธ์มลธร  ยอดมิง่
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211 นางสาว มุธิตา รุ่งโรจน์ การสอนภาษาองักฤษ 092-9397221 วัดตูม (สิริปณุยาประชาสรรค์) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยเ์นตรนภิา  เจียมศักด์ิ

212 นางสาว รัชนกีร ส าราญ การสอนภาษาองักฤษ 095-2675049 เทศบาลวัดศาลาปนู พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์ฤมล  ตันติชาติ

213 นาย วีรยทุธ์ แสงสุวรรณ การสอนภาษาองักฤษ 065-4497529 อทุยั อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารยก์รกนก  ฮัปเปลิ

214 นาย ศุภศิษฎ ์ ขันธโภค การสอนภาษาองักฤษ 094-9387007 อยธุยาวิทยาลัย พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยก์รกนก  ฮัปเปลิ

215 นาย สหสัวรรษ รัมมะโภชน์ การสอนภาษาองักฤษ 089-0554741 สาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา(ฝ่ายประถม) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์ฤมล  ตันติชาติ

216 นางสาว สุภสัสรา วิชญานนัท์ การสอนภาษาองักฤษ 084-5236388 วัดจุฬามณี(ชุณหะจัทนประชาสรรค์) บางบาล พระนครศรีอยธุยา อาจารยธ์มลธร  ยอดมิง่

217 นางสาว สุภาภรณ์ วีรวัฒนกมุพะ การสอนภาษาองักฤษ 080-0869459,081-4553515 เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ธัภร  หล่ังประยรู

218 นาย อรชุน ก าจัดภยั การสอนภาษาองักฤษ 092-6434610 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพนัธ์บ ารุง) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยน์ฤมล  ตันติชาติ

219 นาย อาณกร เชือ้แดง การสอนภาษาองักฤษ 096-8981728 วัดพทุไธศวรรย์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ธัภร  หล่ังประยรู

220 นางสาว อาภาวี สุขสุมิตร การสอนภาษาองักฤษ 089-3059919 ศรีบางไทร บางไทร พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ธัภร  หล่ังประยรู

221 นางสาว กรรณิการ์ สันติเวศม์ การสอนภาษาองักฤษ 094-1324371 นครหลวง "อดุมรัชต์วิทยา" นครหลวง พระนครศรีอยธุยา อาจารยเ์นตรนภิา  เจียมศักด์ิ

222 นางสาว ชลิดา จันณรงค์ การสอนภาษาองักฤษ 095-1658053 บา้นน้ าผ้ึง เมืองอา่งทอง อา่งทอง อาจารยธ์มลธร  ยอดมิง่

223 นาย เปรม อนิทพงษ์ การสอนภาษาองักฤษ 096-1897475 เทศบาล 2 วัดโล่หสุ์ทธาวาส เมืองอา่งทอง อา่งทอง อาจารยธ์มลธร  ยอดมิง่

224 นางสาว กลัยรัตน ์ โพสาราช การประถมศึกษา 092-2845324 วัดมาบพระจันทร์(รัฐบ ารุงประชาวิทยา)  นครหลวง พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยรั์ชดาภรณ์  ตัณฑิกลุ

225 นางสาว กาญจนา เสียดกลาง การประถมศึกษา 061-5649560 ชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอปุถัมภ)์ นครหลวง พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยรั์ชดาภรณ์  ตัณฑิกลุ

226 นางสาว กริติ ขาวเงินยวง การประถมศึกษา 092-0816730 สาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา(ฝ่ายประถม) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประยรู  บญุใช้

227 นางสาว กิง่กาญจน ์ ประสาร การประถมศึกษา 064-9037135 พรพนิติพทิยาคาร พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารยรั์ชดาภรณ์  ตัณฑิกลุ

228 นางสาว จิตลดา แกว้มณี การประถมศึกษา 092-3462995 วัดยม (เครือวรราษฎร์บ ารุง) บางปะอนิ พระนครศรีอยธุยา อาจารยสุ์พตัรา  ฟกัออ่น

229 นาย จิรเมธ ภู่เชีย่วชาญวิทย์ การประถมศึกษา 062-0640666 ต ารวจตระเวนชายแดนพรีะยานเุคราะห ์๑ วังสมบรูณ์ สระแกว้ อาจารย ์ดร.ธาน ี ชูก าเนดิ

230 นางสาว จีรนนัท ์ แกว้ใส การประถมศึกษา 089-9047425 วัดจุฬามณี(ชุณหะจัทนประชาสรรค์) บางบาล พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.จิราภรณ์  มีสง่า

231 นางสาว ชืน่กมล มะลิงาม การประถมศึกษา 093-3693960 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พรเทพ  รู้แผน

232 นางสาว ชุติกาญจน ์ เกตุแกว้ การประถมศึกษา 098-4096998 วัดกระโดงทอง(พบิรูณ์ประสิทธิ)์ เสนา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ธาน ี ชูก าเนดิ

233 นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร วรโชติโภคิน การประถมศึกษา 098-5964126 วัดบา้นแพน "ศรีรัตนานกุลู" เสนา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ธาน ี ชูก าเนดิ

234 นางสาว ณัฐวรรณ ฝากพชื การประถมศึกษา 061-4767222 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) ผักไห่ พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.อจัฉราพรรณ  กนัสุยะ

235 นางสาว ณัฐสุดา คุณประเสริฐ การประถมศึกษา 095-8969981 วัดสว่างอารมณ์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประยรู  บญุใช้

236 นางสาว ดนนุชุ ลาภโสภา การประถมศึกษา 061-5573301 วัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห)์ อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารยสุ์พตัรา  ฟกัออ่น

237 นางสาว น้ าฝน กลัดคร้าม การประถมศึกษา 095-4573742 ชุมชนวัดปราสาท (นรสิงหป์ระชาสรรค์) ปา่โมก อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พรเทพ  รู้แผน

238 นางสาว พชิชาภา ธิยะ การประถมศึกษา 088-8537727 เทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.สุมน  ไวยบญุญา

239 นางสาว พมิพศิา ด้วงประสิทธิ์ การประถมศึกษา 092-5711617 วัดช่างทอง (บญุบ ารุงราษฎร์) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.วีรภทัร  ภทัรกลุ

240 นางสาว รนฐัฌา เงินครบรีุ การประถมศึกษา 063-9530443 วัดกลางคลองสระบวั พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.สุมน  ไวยบญุญา
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241 นางสาว วรรณรัตน ์ สุนทรพฤกษ์ การประถมศึกษา 091-0302375 วัดบา้นสร้าง บางปะอนิ พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.วีรภทัร  ภทัรกลุ

242 นางสาว สุนนัทา วิมุตตาสี การประถมศึกษา 099-1610853 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เสนา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.ธาน ี ชูก าเนดิ

243 นางสาว สุพรรณษา กจิปล้ืม การประถมศึกษา 090-7779839 วัดโตนดเต้ีย อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.อจัฉราพรรณ  กนัสุยะ

244 นางสาว อนงค์นาถ ยวงทอง การประถมศึกษา 094-3470494 วัดโคกช้าง (ราษฎร์บ ารุง) อทุยั พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.อจัฉราพรรณ  กนัสุยะ

245 นางสาว อภชิญา แสงสิทธิ์ การประถมศึกษา 062-2561540 วัดตูม (สิริปณุยาประชาสรรค์) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยสุ์พตัรา  ฟกัออ่น

246 นาย อภนินท ์ เพชรประดับ การประถมศึกษา 064-7234938 ชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) ปา่โมก อา่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พรเทพ  รู้แผน

247 นางสาว อมรรัตน ์ ระพนัธ์ การประถมศึกษา 064-2163478 วัดตลาด (อดุมวิทยา) บางปะอนิ พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.สุมน  ไวยบญุญา

248 นางสาว อริยา ซอหมัด การประถมศึกษา 090-9574874 สุวพรรณสนทิวงศ์พทิยา วังนอ้ย พระนครศรีอยธุยา อาจารยสุ์พตัรา  ฟกัออ่น

249 นางสาว กนกพร  ฤทธิรงค์ การประถมศึกษา 083-1430591 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.วีรภทัร  ภทัรกลุ

250 นางสาว ธิติมา พลูสวัสด์ิ การประถมศึกษา 092-2462230 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประยรู  บญุใช้

251 นางสาว พรภสัส์สรณ์ ทองสัน การประถมศึกษา 094-4100513 วัดหวัคุ้ง ภาชี พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.จิราภรณ์  มีสง่า

252 นางสาว อาทติยา ศิริพฒันพงษ์ การประถมศึกษา 098-5051408 เทศบาลทา่เรือประชานกุลู ทา่เรือ พระนครศรีอยธุยา อาจารย ์ดร.จิราภรณ์  มีสง่า

253 นางสาว กมลพรรณ เผ่าดิษฐ การศึกษาพเิศษ 095-7043929 ลพบรีุปญัญานกุลู เมือง ลพบรีุ อาจารย ์ดร.อศิรา รุ่งทวีชัย

254 นางสาว นภาพร บตุรสอน การศึกษาพเิศษ 098-5765812 ลพบรีุปญัญานกุลู เมือง ลพบรีุ อาจารยว์ิจิตรตา โปะ๊ฮง

255 นางสาว พมิพม์าดา ลายเครือวัลย์ การศึกษาพเิศษ 092-8648603 ลพบรีุปญัญานกุลู เมือง ลพบรีุ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วริสรา จุย้ดอนกลอย

256 นางสาว สร้อยเพชร เยรัมย์ การศึกษาพเิศษ 090-8176529 ลพบรีุปญัญานกุลู เมือง ลพบรีุ อาจารย ์ดร.อศิรา รุ่งทวีชัย

257 นางสาว สุชาลิน ี ทองค า การศึกษาพเิศษ 061-5295104 ลพบรีุปญัญานกุลู เมือง ลพบรีุ อาจารย ์ดร.อศิรา รุ่งทวีชัย

258 นางสาว ชลิญญา ทองเอีย่ม การศึกษาพเิศษ 092-8952433 ลพบรีุปญัญานกุลู เมือง ลพบรีุ อาจารยว์ิจิตรตา โปะ๊ฮง

259 นาย ธาริน สนใจ ดนตรีศึกษา 095-9847769 เสนา "เสนาประสิทธิ"์ เสนา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสนันท์ จนุนเกษ+อาจารย์ ดร.วชัรภัทร  เตชะวฒันศิริด ารง

260 นาย พชรพล สุดลอย ดนตรีศึกษา 096-8865714 สาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา (ฝ่ายมัธยม) พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารยอ์มุาภรณ์  กล้าหาญ + อาจารย ์ดร.นริสานันท์  แมนผดุง

261 นาย อริญชย ์ อนสุุข ดนตรีศึกษา 068-3145765 นครหลวง "อดุมรัชต์วิทยา" นครหลวง พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ เพชรคงทอง  + อาจารย์ ดร.นริสานนัท ์ แมนผดุง

262 นาย สุพลวงษ ์ งามข า ดนตรีศึกษา 097-1347169 อยธุยานสุรณ์ พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อาจารย์ปานหทัย วชัรีวงษ์ ณ อยุธยา  + อาจารย์ ดร.นริสานันท์  แมนผดุง

263 นางสาว อาภาพร แซ่ต้ัง ดนตรีศึกษา 064-0089308 เทศบาลวัดสุธาโภชน ์(ไวทยว์รวิทย)์ เสนา พระนครศรีอยธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์  สุนิมิตร+อาจารย์ ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง


