
ท่ี ค ำน ำ ช่ือ -  สกุล โปรแกรมวิชำ เบอร์โทรศัพท์ นศ. โรงเรียนท่ีฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู อ ำเภอ จังหวัด อำจำรย์นิเทศก์ หมำยเหตุ

1 นางสาว กนกพร พราหมณ์แต่ง คณิตศาสตร์ 089-9014496 วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิอร  หาสาสน์ศรี

2 นางสาว กรรณิกา พนมเวช คณิตศาสตร์ 095-6294086 ต ารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบ ารุง ๑ อรัญประเทศ สระแก้ว อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  ชาวนา

3 นางสาว กรวรรณ สนิท คณิตศาสตร์ 062-3397699 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิอร  หาสาสน์ศรี

4 นางสาว กัญญาภัคร ชัยศิรินทร์ คณิตศาสตร์ 083-4384423 ชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) โพธ์ิทอง อ่างทอง อาจารย์อัครนันท์  สินธุประเสริฐ

5 นาย กิตติพงษ์ เทียนเงิน คณิตศาสตร์ 082-2481174 ท่าเรือ "นิตยานุกูล" ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา  ทองอร่าม

6 นางสาว ขวัญชนก อ่ิมอนันต์ คณิตศาสตร์ 062-6601457 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อาจารย์อัครนันท์  สินธุประเสริฐ

7 นาย ชลนคร ทันมัย คณิตศาสตร์ 086-4132541 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา  ทองอร่าม

8 นางสาว ธนวรรณ บุญเถ่ือน คณิตศาสตร์ 082-2338002 วัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" ภาชี พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  ชาวนา

9 นาย นันทณัฐ แจ้งมงคล คณิตศาสตร์ 090-9315136 เทศบาลวัดป่าโค พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์สุพินดา  เพชรา

10 นางสาว นัสริน เรืองปราชญ์ คณิตศาสตร์ 061-7537457 มาลาอีสงเคราะห์ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อาจารย์สุพินดา  เพชรา

11 นาย บุณยวัฒก์ ปุณณะเวส คณิตศาสตร์ 081-3647501 นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา  ทองอร่าม

12 นางสาว ประภาศิริ สุขทอง คณิตศาสตร์ 062-3176336 โพธ์ิทอง "จินดามณี" โพธ์ิทอง อ่างทอง อาจารย์อัครนันท์  สินธุประเสริฐ

13 นางสาว ปรียาภรณ์ หิรัญอ่อน คณิตศาสตร์ 090-1880716 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา  ทองอร่าม

14 นางสาว ปาริชาติ บุญนุกูล คณิตศาสตร์ 098-2561815 บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์อัครนันท์  สินธุประเสริฐ

15 นาย ปิยพนธ์ ขวัญแก้ว คณิตศาสตร์ 092-2790910 ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นพวรรณ  จ านวน

16 นาย พันธ์ุพงษ์ เลขะพันธ์ุ คณิตศาสตร์ 094-5492844 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์สุพินดา  เพชรา

17 นางสาว พิมพ์ชนก บัวช่วย คณิตศาสตร์ 082-3524408 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา  ทองอร่าม

18 นางสาว พิมพ์ลดา สินรุ่งพัฒนศิริ คณิตศาสตร์ 061-5216936 ชุมชนป้อมเพชร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์สุพินดา  เพชรา

19 นาย ภัคพล สาระสันต์ คณิตศาสตร์ 095-1622345 ผักไห่ "สุทธาประมุข" ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นพวรรณ  จ านวน

20 นางสาว ละอองจันทร์ โรจนะ คณิตศาสตร์ 098-6081940 อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อาจารย์อัครนันท์  สินธุประเสริฐ

21 นาย ศตวรรษ วงษ์พระบุตร คณิตศาสตร์ 092-7795358 ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ภาชี พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  ชาวนา

22 นางสาว ศรีไพร เย่ียมวงษ์ คณิตศาสตร์ 092-4078089 เสนา "เสนาประสิทธ์ิ" เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิอร  หาสาสน์ศรี

23 นางสาว ศานันธิณี ต้ังประเสริฐ คณิตศาสตร์ 086-7519541 สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิอร  หาสาสน์ศรี

24 นางสาว ศุภิสรา นาคเผือก คณิตศาสตร์ 097-0291469 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  ชาวนา

25 นางสาว อภิญญา ปานหงษ์ คณิตศาสตร์ 086-8154910 เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา  ทองอร่าม

                                   รำยช่ือนักศึกษำช้ันปีท่ี 5 (รหัส61) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (5ปี) และสถำนศึกษำท่ีออกฝึกปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1

                                             ภำคเรียนท่ี  1/2565



26 นางสาว อลิสา บุญฤทธ์ิ คณิตศาสตร์ 083-8270662 อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นพวรรณ  จ านวน

27 นางสาว เดือนเพ็ญ เจริญสุข คณิตศาสตร์ 099-0559126 วัดจุฬามณี(ชุณหะจัทนประชาสรรค์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นพวรรณ  จ านวน

28 นางสาว กนกนาถ โฉมแดง วิทยาศาสตร์ 093-5959863 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ภูษณิศา  สุวรรณศิลป์

29 นางสาว กนกพร ม่วงทอง วิทยาศาสตร์ 093-3125893 ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน

30 นางสาว กมลชนก ธาราพรหม วิทยาศาสตร์ 092-3164243 บ้านแถววิทยาคาร                เสนา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ภัทรภร  พิกุลขวัญ

31 นางสาว กรวรรณ บัญชวนเชย วิทยาศาสตร์ 092-6012920 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.พัชราภร  พูลบุญ

32 นางสาว ฉัตรปรียา ภาสะและ วิทยาศาสตร์ 063-4898447 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วิชชุดา  พลยางนอก

33 นางสาว ชลดา สุนทรพฤกษ์ วิทยาศาสตร์ 095-2959154 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์พัชรพล  เถาธรรมพิทักษ์

34 นางสาว ณัฐกานต์ ทรงพันธ์ วิทยาศาสตร์ 088-8729668 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน

35 นางสาว ธัญญาลักษณ์ อุดมญาติ วิทยาศาสตร์ 099-0600986 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.พัชราภร  พูลบุญ

36 นาย ธาราธิป กุลกะดี วิทยาศาสตร์ 063-9630808 เทศบาลวัดป่าโค พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.พัชราภร  พูลบุญ

37 นางสาว นริศรา อยู่สบาย วิทยาศาสตร์ 083-7139512 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วิชชุดา  พลยางนอก

38 นางสาว ปวีณา ปูนกลาง วิทยาศาสตร์ 098-0359634 เทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ภัทรภร  พิกุลขวัญ

39 นาย พรพรหม จรรยาดี วิทยาศาสตร์ 092-5961135 ต ารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบ ารุง ๑ อรัญประเทศ สระแก้ว อาจารย์ภัทรภร  พิกุลขวัญ

40 นางสาว พรพิมล ค าแพงศิริรัตน์ วิทยาศาสตร์ 092-2726088 วัดไก่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์พัชรพล  เถาธรรมพิทักษ์

41 นาย พิชญุตม์ ภู่ระย้า วิทยาศาสตร์ 062-3636637 วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วิชชุดา  พลยางนอก

42 นางสาว รวงข้าว บุญปลูก วิทยาศาสตร์ 083-8368706 บางไทรวิทยา บางไทร พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ภูษณิศา  สุวรรณศิลป์

43 นางสาว รุตติยา อิสหากวรรณ วิทยาศาสตร์ 063-8705329 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ภูษณิศา  สุวรรณศิลป์

44 นางสาว วราพร ดวงแก้ว วิทยาศาสตร์ 061-5243942 ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ภาชี พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วิชชุดา  พลยางนอก

45 นาย วิทวัส รุ่งอุทัย วิทยาศาสตร์ 095-2106804 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ภูษณิศา  สุวรรณศิลป์

46 นางสาว ศิริลักษณ์ แสงหิรัญ วิทยาศาสตร์ 099-2294847 เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน

47 นาย อติกานต์ งานสลุง วิทยาศาสตร์ 090-7986643 สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์พัชรพล  เถาธรรมพิทักษ์

48 นางสาว อนันตญา ผดุงวาส วิทยาศาสตร์ 061-3940633 วัดนาค บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.พัชราภร  พูลบุญ

49 นางสาว อัยนา พลีบัตร วิทยาศาสตร์ 080-2522562 อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน

50 นางสาว อัยวรรณ เชาว์รูปดี วิทยาศาสตร์ 062-8287357 ชุมชนป้อมเพชร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน

51 นางสาว เนตรทราย มิศิริ วิทยาศาสตร์ 063-3827425 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ภัทรภร  พิกุลขวัญ

52 นางสาว เบญญาภา เย็นอุดม วิทยาศาสตร์ 093-4232560 เทศบาลวัดศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์พัชรพล  เถาธรรมพิทักษ์

53 นาย กฤษณะ กัลยา สังคมศึกษา 062-1319413 บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  มีอนันต์



54 นาย กิรติ  เพ็ญแสง สังคมศึกษา 093-2989484 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  มีอนันต์

55 นาย กีรติ แก้วรัตน์ สังคมศึกษา 090-9950729 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) บางบาล พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.สมกมล  กาญจนพิบูลย์

56 นาย ชุติพนธ์ ปรีชา สังคมศึกษา 080-9075289 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ว่าท่ีร้อยตรีพัสสกรณ์  วิวรรธมงคล

57 นาย ตันติกร วงษ์ทองดี สังคมศึกษา 097-1139993 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อาจารย์ ดร.สมกมล  กาญจนพิบูลย์

58 นาย ทรงวุฒิ จันทร์รัสมี สังคมศึกษา 088-5808431 วัดโคกช้าง(ราษฎร์บ ารุง) อุทัย พระนครศรีอยุธยา ว่าท่ีร้อยตรีพัสสกรณ์  วิวรรธมงคล

59 นาย ธนกฤต ธนวนกุล สังคมศึกษา 099-2891978 เทศบาลวัดรัตนชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง

60 นาย ธนบดี แสงหิรัญ สังคมศึกษา 096-5406081 นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ว่าท่ีร้อยตรีพัสสกรณ์  วิวรรธมงคล

61 นาย ธนพงษ์ จิตร์จรูญ สังคมศึกษา 062-6912640 สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ปารณีย์  ขาวเจริญ

62 นาย นราธร สุดศรี สังคมศึกษา 088-2150620 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง

63 นางสาว นฤมล นิดประทุม สังคมศึกษา 094-4858147 เทศบาลวัดศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ว่าท่ีร้อยตรีพัสสกรณ์  วิวรรธมงคล

64 นางสาว ภัทชา อัศวโอภาส สังคมศึกษา 092-5493292 เทศบาล 3 วัดชัยมงคล เมืองอ่างทอง อ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  มีอนันต์

65 นางสาว ปวีณา ดีใจ สังคมศึกษา 087-9907113 ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ว่าท่ีร้อยตรีพัสสกรณ์  วิวรรธมงคล

66 นางสาว ปาริชาต อ้นพรม สังคมศึกษา 098-5288785 ลุมพลีชนูปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นรเศรษฐ์  เตชะ

67 นาย พงษ์ดนัย สุขีลักษณ์ สังคมศึกษา 093-1093790 บางบาล                     บางบาล พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.สมกมล  กาญจนพิบูลย์

68 นางสาว พนารัตน์ พร้อมเกษร สังคมศึกษา 062-6356062 บางซ้ายวิทยา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.สมกมล  กาญจนพิบูลย์

69 นางสาว พรรณวิษา ถนอมพล สังคมศึกษา 063-3264686 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง

70 นางสาว พัชนิดา ทรัพย์คุ้ม สังคมศึกษา 065-5589982 วัดทางกลาง(ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)  (หน่วยใหม่)บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ปารณีย์  ขาวเจริญ

71 นางสาว พัชรินทร์ ด่านคุ้ม สังคมศึกษา 092-4153630 อนุบาลวัดอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  มีอนันต์

72 นาย พาโชค สมบัติหลาย สังคมศึกษา 096-5760351 วัดคานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นรเศรษฐ์  เตชะ

73 นางสาว วรรนิสา รุ้งกสัตรา สังคมศึกษา 089-6197816 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นรเศรษฐ์  เตชะ

74 นางสาว สุจิตรา โลกนิมิตร์ สังคมศึกษา 092-9563982 ชุมชนป้อมเพชร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ว่าท่ีร้อยตรีพัสสกรณ์  วิวรรธมงคล

75 นางสาว สุติยา วงศ์สังข์ สังคมศึกษา 080 2111419 อนุบาลแสวงหา แสวงหา อ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  มีอนันต์

76 นาย สุทธิชาติ สละบาป สังคมศึกษา 091-7632992 วัดสว่างอารมณ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นรเศรษฐ์  เตชะ

77 นางสาว สุนิตา สัมฤทธ์ิ สังคมศึกษา 091-5174827 วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นรเศรษฐ์  เตชะ

78 นาย อนันต์ยศ รุณเจริญ สังคมศึกษา 095-7649418 บางไทรวิทยา บางไทร พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.สมกมล  กาญจนพิบูลย์

79 นางสาว ขวัญแก้ว เชิดแสง สังคมศึกษา 065-3701911 อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  มีอนันต์

80 นางสาว ศสิมล นาคแกมทอง สังคมศึกษา 099-1793125 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นรเศรษฐ์  เตชะ

81 นาย สุเมธ ชลาลัย สังคมศึกษา 065-0933100 เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.สมกมล  กาญจนพิบูลย์



82 นางสาว กมลรัตน์ ศรีสังข์ การศึกษาปฐมวัย 085-7618158 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  คงเรือง

83 นางสาว กัญญาพัชร ใหญ่สูงเนิน การศึกษาปฐมวัย 092-7911280 วัดชุมพลนิกายาราม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  คงเรือง

84 นางสาว จารุวรรณ ตาทอง การศึกษาปฐมวัย 082-5600517 เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  คงเรือง

85 นางสาว จุฑาทิพย์ อรรถาเวช การศึกษาปฐมวัย 092-5949197 วัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" ภาชี พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ณัฎชญา  ธาราวุฒิ

86 นางสาว ชนาภา เกตุปราช การศึกษาปฐมวัย 099-0615619 วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร์

87 นางสาว ชุติมณฑน์ สุขสมโมกข์ การศึกษาปฐมวัย 092-7808745 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ณัฎชญา  ธาราวุฒิ

88 นางสาว ฐาปณี เต็มเมือง การศึกษาปฐมวัย 099-1141148 วัดกระโดงทอง(พิบูลประสิทธ์ิ)  เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร์

89 นางสาว ณัฐชา สีทอง การศึกษาปฐมวัย 065-7252771 สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ณัฎชญา  ธาราวุฒิ

90 นางสาว ณัฐมล สุขีบท การศึกษาปฐมวัย 063-2713079 สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร์

91 นางสาว ทัศนีย์ นาคเกษม การศึกษาปฐมวัย 081-9375689 อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรภัทร  นิยมชัย

92 นางสาว ปพิชญา ทรงสถาน การศึกษาปฐมวัย 096-2172569 สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ รักษาพงษ์พานิช

93 นางสาว ปุณยวีร์ นภาดล การศึกษาปฐมวัย 098-4484817 ศรีบางไทร  บางไทร พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ รักษาพงษ์พานิช

94 นางสาว พรรณิภา สุภาเกตุ การศึกษาปฐมวัย 096-4080163 ศรีบางไทร  บางไทร พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ รักษาพงษ์พานิช

95 นางสาว พิมลพัชร คงสถิตย์ไกรสร การศึกษาปฐมวัย 086-8062599 สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจริญผล

96 นางสาว วรภา ศรีเปรม การศึกษาปฐมวัย 099-1484030 วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรภัทร  นิยมชัย

97 นางสาว วรันธร นูนศิริ การศึกษาปฐมวัย 080-9546547 นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) นครหลวง พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ณัฎชญา  ธาราวุฒิ

98 นางสาว วรางคณา สังข์กระจ่าง การศึกษาปฐมวัย 092-9486709 สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  คงเรือง

99 นางสาว ศิริภัทร์  แป้นมีศรี การศึกษาปฐมวัย 092-4957054 สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรภัทร  นิยมชัย

100 นางสาว สุชาดา ขันธและ การศึกษาปฐมวัย 089-4769556 วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ รักษาพงษ์พานิช

101 นางสาว สุภัค ชมภูนาค การศึกษาปฐมวัย 098-9169028 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร์

102 นางสาว เพียงฟ้า กระจ่างผล การศึกษาปฐมวัย 086-6272285 เทศบาลท่าเรือประชานุกูล ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ณัฎชญา  ธาราวุฒิ

103 นางสาว เพ็ญพิชชา ขันธจินดา การศึกษาปฐมวัย 097-1162084 เทศบาลวัดป่าโค พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  คงเรือง

104 นางสาว เสาวลักษณ์ พานงาม การศึกษาปฐมวัย 092-9245140 วัดจ าปา อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ รักษาพงษ์พานิช

105 นางสาว แสงเดือน รอดเชียงล้ า การศึกษาปฐมวัย 082-2384868 สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจริญผล

106 นางสาว สาวิตรี จ าปี การศึกษาปฐมวัย 085-8165018 เทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรภัทร  นิยมชัย

107 นางสาว ลัดดาวัลย์ น้อยไพบูลย์ การศึกษาปฐมวัย 096-376-3293 บ้านแถววิทยาคาร                เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร์ ค้างรุ่นรหัส2560

108 นาย กนก จงรักษ์ พลศึกษา 084-7420898 สาคลีวิทยา เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  ประมาน

109 นาย ณัฏฐชัย สมสกุล พลศึกษา 080-2264361 วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์สมชาย  สุวรรณะ



110 นางสาว ณัฏฐ์นรี มะลิลัย พลศึกษา 098-6488992 เทศบาลวัดศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์  เสมามอญ

111 นาย ณัฐภูมิ แสงสุวรรณ์ พลศึกษา 061-4277481 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) บางบาล พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกานต์  ขาวส าลี

112 นาย ธนวัฒน์ พ่วงทรัพย์ พลศึกษา 092-5306888 เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์สมชาย  สุวรรณะ

113 นาย ธีรนัย พรามนัส พลศึกษา 063-7144784 วัดยม (เครือวรราษฎร์บ ารุง) บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์  เสมามอญ

114 นาย ธีรภัทร วงศ์จริยะกิจ พลศึกษา 061-6507476 วัดกลางคลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์สมชาย  สุวรรณะ

115 นาย ประภัส หามนตรี พลศึกษา 092-8413627 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  ประมาน

116 นาย ภาคิน เฉวียงหงษ์ พลศึกษา 092-5469524 วัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.วรวุฒิ   ธาราวุฒิ

117 นาย อินทศักด์ิ ยมเกิด พลศึกษา 095-4717634 ชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์) ป่าโมก อ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกานต์  ขาวส าลี

118 นาย ภูมินทร์ เครือณรงค์ พลศึกษา 094-0475968 บางซ้ายวิทยา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  ประมาน

119 นางสาว มัณฑณา วิหคทอง พลศึกษา 094-5689395 เสนาบดี เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  ประมาน

120 นาย ลัทธพล เกิดมาก พลศึกษา 064-9595088 วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  ประมาน

121 นาย วุฒิพงษ์ จันละบุตร พลศึกษา 081-3401529 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.วรวุฒิ   ธาราวุฒิ

122 นาย สถาพร วรรณเผือก พลศึกษา 061-2715122 อุดมศีลวิทยา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์  เสมามอญ

123 นางสาว สุทธิดา สุทธิรอด พลศึกษา 098-8634139 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์  เสมามอญ

124 นาย กฤตวัฒน์ ล้ิมเกียรติสถาพร พลศึกษา 094-8728484 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์   ประมาน

125 นาย จิรพงษ์ ภาคีวร พลศึกษา 092-5058529 เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  ประมาน

126 นาย ชินกฤต แดงอร่าม พลศึกษา 091-8862870 ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์   ประมาน

127 นาย ปริทัศน์ ราโรจน์ พลศึกษา 063-3739944 บ้านแถววิทยาคาร                เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  ประมาน

128 นาย วีรพจน์ เหลืองสถิตย์ พลศึกษา 090 9750491 เสนา "เสนาประสิทธ์ิ" เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  ประมาน

129 นางสาว อัจฉรา หอมดอกไม้ พลศึกษา 091-8969838 วัดอินกัลยา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์   ประมาน

130 นาย เนติลักษณ์ กวางทอง พลศึกษา 098-7929272 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์   ประมาน

131 นางสาว แสงทอง ทองโสภา พลศึกษา 092-6672265 วัดกระแชงจันทไพโรจน์วิทยา บางไทร พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์  เสมามอญ

132 นาย ณัชพล เตชะสุวรรณ์ พลศึกษา 098-9582663 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์  เสมามอญ

133 นางสาว ระวิภา พลอยกลุ่ม พลศึกษา 083-9132007 บางบาล                     บางบาล พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกานต์  ขาวส าลี

134 นาย ศิริชัย เฉลิมนัย พลศึกษา 080-2716718 วัดโตนดเต้ีย อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.วรวุฒิ   ธาราวุฒิ

135 นาย อนุวัตร สุขรัตนี พลศึกษา 098-4903800 วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) บางบาล พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกานต์  ขาวส าลี

136 นาย ประพจน์ มะลิวัลย์ พลศึกษา 097 1141178 ผักไห่ "สุทธาประมุข" ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกานต์  ขาวส าลี ค้างรุ่นรหัส2560

137 นาย กฤษฎา ศรีโสภา คอมพิวเตอร์ศึกษา 094-4859326 บางซ้ายวิทยา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์กิตติภพ  มหาวัน



138 นางสาว กันยาพร ตรีสิทธ์ิ คอมพิวเตอร์ศึกษา 098-8646194 ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.บริบูรณ์  ชอบท าดี

139 นางสาว ชนิตา ตรีมงคล คอมพิวเตอร์ศึกษา 082-5502453 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ชัยยศ  เดชสุระ

140 นาย ณรงค์ อดทน คอมพิวเตอร์ศึกษา 092-7248500 อนุบาลวัดอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง อาจารย์ ดร.ชัยยศ  เดชสุระ

141 นาย ณัฐวุฒิ เรืองฤทธ์ิ คอมพิวเตอร์ศึกษา 092-7674106 วัดหัวคุ้ง ภาชี พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.สุวนิตย์  รุ่งราตรี

142 นาย นพรัตน์ พันธ์ุเพ็ง คอมพิวเตอร์ศึกษา 093-3691424 วิเชียรกล่ินสุคนธ์อุปถัมภ์ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.ศิริพล  แสนบุญส่ง

143 นางสาว พัชราภรณ์ สุขศรีจันทร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 098-9989960 ชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) ป่าโมก อ่างทอง ผศ.ดร.ศิริพล  แสนบุญส่ง

144 นางสาว พิชชาภรณ์ นะสอน คอมพิวเตอร์ศึกษา 098-1782956 เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์กิตติภพ  มหาวัน

145 นาย ภัควัต สุขศรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 062-3239865 วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)  พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ศักดา  จันทราศรี

146 นางสาว รัญชนา นิยมพานิช คอมพิวเตอร์ศึกษา 092-5133941 วัดทางกลาง(ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)  (หน่วยใหม่)บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ศักดา  จันทราศรี

147 นางสาว วลีพร บุญเอิบ คอมพิวเตอร์ศึกษา 098-3735663 เทศบาลท่าเรือประชานุกูล ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.สุวนิตย์  รุ่งราตรี

148 นางสาว สุปรียา หุ่นเสือ คอมพิวเตอร์ศึกษา 061-4708157 สตรีอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง อาจารย์ ดร.ชัยยศ  เดชสุระ

149 นางสาว อัญชลี ดนตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 093-7342275 ปาโมกข์วิทยาภูมิ ป่าโมก อ่างทอง ผศ.ดร.ศิริพล  แสนบุญส่ง

150 นางสาว อุมาพร แผลงศร คอมพิวเตอร์ศึกษา 092-7784758 อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ศักดา  จันทราศรี

151 นาย ปกรณ์ อ้วนล่ า คอมพิวเตอร์ศึกษา 094-4783586 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.สุวนิตย์  รุ่งราตรี

152 นางสาว ปาลิตา ดวงดี คอมพิวเตอร์ศึกษา 094-5535522 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เมืองอ่างทอง อ่างทอง อาจารย์ ดร.ชัยยศ  เดชสุระ

153 นางสาว วราพร กลับเป็นสุข คอมพิวเตอร์ศึกษา 099-3380681 วัดจ าปา อุทัย พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.สุวนิตย์  รุ่งราตรี

154 นาย วิชยุตม์ สรวงศิริ คอมพิวเตอร์ศึกษา 091-8857747 เทศบาลวัดศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ชัยยศ  เดชสุระ ค้างรุ่นรหัส2560

155 นางสาว กมลวรรณ รัตนวรลักษณ์ การสอนภาษาไทย 090-2084306 บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว

156 นางสาว กัญญากาญจน์ เลียวรักสกุล การสอนภาษาไทย 080-0521275 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์

157 นางสาว กัญญาวีร์ เวชกิจ การสอนภาษาไทย 092-0957331 ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา

158 นางสาว จิดาภา ย้ิมยวล การสอนภาษาไทย 090-9789835 เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์หน่ึงฤทัย ชวนะลิขิกร

159 นางสาว จิรธิกาล กองรัก การสอนภาษาไทย 065-6576872 สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์

160 นางสาว ญานิกา ยินดี การสอนภาษาไทย 097-9595903 สตรีอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์หน่ึงฤทัย ชวนะลิขิกร

161 นางสาว ฐิติพร ศรีภูมิ การสอนภาษาไทย 092-7955638 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ชญานิศ  พันธ์ุจินดาวรรณ

162 นางสาว ณัฎฐณิชา อาจธานี การสอนภาษาไทย 092-9538486 วัดโตนดเต้ีย อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์

163 นาย ธนบดี นาคประเสริฐ การสอนภาษาไทย 062-4293977 บางบาล                     บางบาล พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา

164 นาย ธิติพัทธ์ ขันธเนตร การสอนภาษาไทย 092-5342882 อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว

165 นางสาว นงคราญ แซ่หว้า การสอนภาษาไทย 092-6308984 วัดโคกช้าง(ราษฎร์บ ารุง) อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ชญานิศ  พันธ์ุจินดาวรรณ



166 นาย นัฐพล อนันตริยกุล การสอนภาษาไทย 092-4612953 เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา

167 นางสาว น้ าหวาน สร้อยสม การสอนภาษาไทย 092-9172779 วัดอินกัลยา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว

168 นางสาว ภาวิณี พวงชะบา การสอนภาษาไทย 061-2498988 วัดโพธ์ิผักไห่(เวชพันธ์ุอนุสรณ์) ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์หน่ึงฤทัย ชวนะลิขิกร

169 นางสาว มนัสวี ศรีณรงค์กูล การสอนภาษาไทย 061-0138882 ชุมชนป้อมเพชร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว

170 นาย รฐนนท์ แย้มวจี การสอนภาษาไทย 061-5461938 อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์หน่ึงฤทัย ชวนะลิขิกร

171 นางสาว รุจิรา เรืองเดช การสอนภาษาไทย 095-5084067 วัดบ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์

172 นางสาว วัลวิภา ฉายศรี การสอนภาษาไทย 062-0969561 วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา

173 นางสาว สมฤดี ล่ิมเงิน การสอนภาษาไทย 080-0438742 ท่าเรือ "นิตยานุกูล" ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว

174 นางสาว สุณัฐชา ไวยกุล การสอนภาษาไทย 099-1253605 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายมัธยม) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา

175 นางสาว สุภาวดี ทองต่ิง การสอนภาษาไทย 062-0520681 ราษฎร์นิรมิตร  บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์

176 นางสาว อทิมา พลเสน การสอนภาษาไทย 082-2928785 เทศบาลวัดรัตนชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ชญานิศ  พันธ์ุจินดาวรรณ

177 นาย อนุสรณ์ คล้ายปุ้ย การสอนภาษาไทย 092-3325234 วัดช่างทอง (บุญบ ารุงราษฎร์) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ชญานิศ  พันธ์ุจินดาวรรณ

178 นางสาว อนุสรา ค านวนวัย การสอนภาษาไทย 061-2631161 เทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว

179 นางสาว เกศมณี ลาภภักดี การสอนภาษาไทย 064-7021150 เสนา "เสนาประสิทธ์ิ" เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา

180 นางสาว เชษฐ์สุดา ศรีนวลดี การสอนภาษาไทย 093-6646690 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา

181 นางสาว เบญจวรรณ นิลคูหา การสอนภาษาไทย 065-5310043 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์หน่ึงฤทัย ชวนะลิขิกร

182 นางสาว เมธินี พินทุวัฒนะ การสอนภาษาไทย 061-4955152 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์หน่ึงฤทัย ชวนะลิขิกร

183 นางสาว โชติกา มีสมบัติดี การสอนภาษาไทย 093-7265212 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ชญานิศ  พันธ์ุจินดาวรรณ

184 นางสาว ภัทรวดี มณีโชติ การสอนภาษาไทย 061-6069325 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ชญานิศ  พันธ์ุจินดาวรรณ

185 นางสาว กฤติมา ปิติสุทธิ การสอนภาษาไทย 085-5849430 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์

186 นางสาว กชกร โกฎแสง การสอนภาษาอังกฤษ 064-8460773 สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นฤมล  ตันติชาติ

187 นาย ชัชพล ถันทอง การสอนภาษาอังกฤษ 092-4269582 วัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์กรกนก  ฮัปเปิล

188 นาย ณรงค์ วงษ์ศิริ การสอนภาษาอังกฤษ 088-5668932 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อาจารย์ธมลธร  ยอดม่ิง

189 นาย ถิรวัฒน์ นัยพร การสอนภาษาอังกฤษ 092-2499498 ปาโมกข์วิทยาภูมิ ป่าโมก อ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธภร  หล่ังประยูร

190 นางสาว ธิดารัตน์ โห้คลัง การสอนภาษาอังกฤษ 098-7682238 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์เนตรนิภา  เจียมศักด์ิ

191 นางสาว นิภาวรรณ เรืองอรุณ การสอนภาษาอังกฤษ 087-7616966 วัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นฤมล  ตันติชาติ

192 นางสาว นิราวรรณ รอดเฉลิม การสอนภาษาอังกฤษ 098-4789279 วัดอินกัลยา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์กรกนก  ฮัปเปิล

193 นาย ปฏิญญา ยอดด าเนิน การสอนภาษาอังกฤษ 061-6511779 พรพินิตพิทยาคาร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์เนตรนิภา  เจียมศักด์ิ



194 นางสาว ปวริศา สวนมาลา การสอนภาษาอังกฤษ 094-7841175 เทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นฤมล  ตันติชาติ

195 นางสาว พฤกษา สุขเกษม การสอนภาษาอังกฤษ 062-0843906 บ้านแถววิทยาคาร                เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธภร  หล่ังประยูร

196 นางสาว ภานุมาศ ทัศนกิจ การสอนภาษาอังกฤษ 090-2931154 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นฤมล  ตันติชาติ

197 นางสาว มนัสนันท์ อรรถจรูญ การสอนภาษาอังกฤษ 080-0582683 วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) บางบาล พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธภร  หล่ังประยูร

198 นาย วรากร มิถอย การสอนภาษาอังกฤษ 097-2788207 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์เนตรนิภา  เจียมศักด์ิ

199 นาย สุเมธ ประสมแสง การสอนภาษาอังกฤษ 063-8850663 โพธ์ิทอง "จินดามณี" โพธ์ิทอง อ่างทอง อาจารย์ธมลธร  ยอดม่ิง

200 นาย อัศนัย บุญเชิดฉาย การสอนภาษาอังกฤษ 096-8491018 บางไทรวิทยา บางไทร พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธภร  หล่ังประยูร

201 นาย เมฆพงษ์ พงษ์เกิดลาภ การสอนภาษาอังกฤษ 097-0170353 วัดช่างทอง (บุญบ ารุงราษฎร์) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์เนตรนิภา  เจียมศักด์ิ

202 นางสาว ธนัชชา รามศักด์ิ การสอนภาษาอังกฤษ 091-7348295 เสนา "เสนาประสิทธ์ิ" เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธภร  หล่ังประยูร

203 นางสาว สุชานันท์ มิอุระ การสอนภาษาอังกฤษ 082-5098620 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์กรกนก  ฮัปเปิล

204 นาย อัครวินต์ อัฐนาค การสอนภาษาอังกฤษ 091-0582861 อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์กรกนก  ฮัปเปิล

205 นางสาว ธนพร ฤกษ์สุนทร การสอนภาษาอังกฤษ 096-9364318 เทศบาล 3 วัดชัยมงคล เมืองอ่างทอง อ่างทอง อาจารย์ธมลธร  ยอดม่ิง

206 นางสาว สรวงสุดา ทองแท่ง การสอนภาษาอังกฤษ 090-9154777 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์เนตรนิภา  เจียมศักด์ิ

207 นาย อิทธิพล บุญประจักษ์ การสอนภาษาอังกฤษ 095-1626761 ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ธมลธร  ยอดม่ิง

208 นางสาว ณัฐพร ทรัพย์พจน์ การประถมศึกษา 063-5161374 วัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" ภาชี พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.จิราภรณ์  มีสง่า

209 นางสาว ทองทราย ดีม่ัน การประถมศึกษา 094-9637398 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.อัจฉราพรรณ  กันสุยะ

210 นางสาว พรหมพร สถิตย์น้อย การประถมศึกษา 085-4243263 วัดทางกลาง(ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)  (หน่วยใหม่)บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์  ตัณฑิกุล

211 นางสาว วาริชชา ไหมทอง การประถมศึกษา 098-5254741 วัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.สุมน  ไวยบุญญา

212 นางสาว สุนิสา ภู่ประสงค์ การประถมศึกษา 092-4151924 ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อาจารย์สุพัตรา  ฟักอ่อน

213 นางสาว ชนกนาถ เสง่ียมงาม การประถมศึกษา 061-4848276 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช้

214 นางสาว วนิดา โสภา การประถมศึกษา 098-7030582 อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ  รู้แผน

215 นางสาว ภัทรวดี พุฒเนียม การประถมศึกษา 065-2782199 ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช้

216 นางสาว ศิริลักษณ์ ไชยชาญ การประถมศึกษา 095-5927486 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.สุมน  ไวยบุญญา

217 นางสาว กิติวดี ถนัดพานิช การประถมศึกษา 090-4252925 วัดนาค บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์  ตัณฑิกุล

218 นางสาว จินดารัตน์ น้ ารักษ์ การประถมศึกษา 062-0474136 เทศบาลวัดรัตนชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.สุมน  ไวยบุญญา

219 นางสาว จุฑามาศ มะกล่ า การประถมศึกษา 062-7632493 นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์  ตัณฑิกุล

220 นางสาว ชนาธินาถ ป้ันพร การประถมศึกษา 098-3517721 เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.วีรภัทร  ภัทรกุล + ผศ.ดร.พรเทพ  รู้แผน

221 นางสาว ชมภูนุช แก้วมะ การประถมศึกษา 097-2143283 วัดคานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์สุพัตรา  ฟักอ่อน



222 นางสาว ชมภู่ เขตขาม การประถมศึกษา 095-9683767 วัดโบสถ์(ราษฎร์รังสฤษฎ์)        สามโก้ อ่างทอง อาจารย์ ดร.จิราภรณ์  มีสง่า

223 นาย ณัฐวุฒิ พลรักษา การประถมศึกษา 091-7592711 วัดโตนดเต้ีย อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.อัจฉราพรรณ  กันสุยะ

224 นางสาว ปิยนันท์ ย้ิมละม้าย การประถมศึกษา 081-7454927 วัดบ้านแค ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.จิราภรณ์  มีสง่า

225 นางสาว มนัสวี ทรัพย์สง่า การประถมศึกษา 065-9316619 เสนาบดี เสนา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ธานี  ชูก าเนิด

226 นาย รุ่งรวิน ราชมนเฑียร การประถมศึกษา 095-8612317 อนุบาลวัดอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ  รู้แผน

227 นางสาว วรกานต์ กระแสร์เด็น การประถมศึกษา 090-8140716 วัดกระแชงจันทไพโรจน์วิทยา บางไทร พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.อัจฉราพรรณ  กันสุยะ

228 นางสาว วรรณพร เจริญสุข การประถมศึกษา 094-4739421 วัดจ าปา อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์สุพัตรา  ฟักอ่อน

229 นาย สมชาย นิลสุขุม การประถมศึกษา 061-3636339 เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช้

230 นางสาว สริตา สุรัส การประถมศึกษา 098-2636609 วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" เสนา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ธานี  ชูก าเนิด

231 นางสาว สุภัคสรรค์ หล่ าสุวรรณ การประถมศึกษา 092-6161576 เทศบาลวัดบางนมโค(ปานอุทิศ) เสนา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.อัจฉราพรรณ  กันสุยะ

232 นางสาว เกมมิกา ศุกร์เกตุ การประถมศึกษา 095-7047749 วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.วีรภัทร  ภัทรกุล + อาจารย์ ดร.ธานี  ชูก าเนิด

233 นางสาว เกศรา สุดประเสริฐ การประถมศึกษา 091-7656554 อนุบาลแสวงหา แสวงหา อ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์  ตัณฑิกุล

234 นางสาว เนตรทราย พงษ์บุปผา การประถมศึกษา 098-4428490 เทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส เมืองอ่างทอง อ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ  รู้แผน

235 นาย เมธี อ่อนศรี การประถมศึกษา 098-6677233 วัดเจ้าเจ็ดใน เสนา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ธานี  ชูก าเนิด

236 นางสาว แนน ขาวเจริญรุ่งโรจน์ การประถมศึกษา 064-0152290 ชุมชนป้อมเพชร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.วีรภัทร  ภัทรกุล + อาจารย์ ดร.จิราภรณ์  มีสง่า

237 นางสาว กุลณัฐ หอมกระแจะ การศึกษาพิเศษฯ 080-0560570 วัดชุมพลนิกายาราม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.พัชนี   บุญรัศมี

238 นางสาว จารุวรรณ ประมวลสุข การศึกษาพิเศษฯ 092-5353856 ผักไห่ "สุทธาประมุข" ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา

239 นางสาว จิรวรรณ พูลอนันต์ การศึกษาพิเศษฯ 061-2471997 วัดจุฬามณี(ชุณหะจัทนประชาสรรค์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริสรา  จุ้ยดอนกลอย

240 นางสาว นิศารัตน์ อ่ิมสอาด การศึกษาพิเศษฯ 095-7029106 อนุบาลวัดอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริสรา  จุ้ยดอนกลอย

241 นางสาว ปรางทิพย์ ผลมูล การศึกษาพิเศษฯ 099-1819837 เทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส เมืองอ่างทอง อ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริสรา  จุ้ยดอนกลอย

242 นางสาว ปวันรัตน์ บุตรสอน การศึกษาพิเศษฯ 064-8625296 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริสรา  จุ้ยดอนกลอย

243 นางสาว พิมภิลัย ไตรวารี การศึกษาพิเศษฯ 062-5796539 วัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ก่ิงสร  เกาะประเสริฐ

244 นางสาว ภัทรวดี โตจ านงค์ การศึกษาพิเศษฯ 096-7914174 เทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว

245 นางสาว ภาวินี เกตุศรี การศึกษาพิเศษฯ 092-2824243 วัดตลาด(อุดมวิทยา) บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.พัชนี   บุญรัศมี

246 นางสาว วิยดาภรณ์ พวงจิตต์ การศึกษาพิเศษฯ 099-5574498 วัดลาดชะโด(ประกาศวิทยาคาร) ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วิจิตรตา  โป๊ะฮง

247 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ เรืองศรี การศึกษาพิเศษฯ 094-7938309 มาลาอีสงเคราะห์ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.อิศรา  รุ่งทวีชัย

248 นางสาว สิรินยา ตรีพัฒน์ การศึกษาพิเศษฯ 065-9793507 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์

249 นางสาว สุมิตรา ขันธสอน การศึกษาพิเศษฯ 082-3607579 พรพินิตพิทยาคาร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริสรา  จุ้ยดอนกลอย



250 นางสาว อรอนงค์ รอมาลี การศึกษาพิเศษฯ 096-1783496 เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก   เสนา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.พัชนี   บุญรัศมี

251 นางสาว อ าภา วรสิทธ์ิ การศึกษาพิเศษฯ 095-3270840 วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) บางบาล พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ก่ิงสร  เกาะประเสริฐ

252 นางสาว ณัฐสุดา เอ่ียมดี การศึกษาพิเศษฯ 096-8866676 ชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์) ป่าโมก อ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริสรา  จุ้ยดอนกลอย

253 นาย ทรงพล ทิมปราง การศึกษาพิเศษฯ 065-6825789 ชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) ป่าโมก อ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริสรา  จุ้ยดอนกลอย

254 นางสาว ธิดารัตน์ ส าแดงฤทธ์ิ การศึกษาพิเศษฯ 080-0605872 วัดคานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.พัชนี   บุญรัศมี

255 นาย ปกรณ์ชัย ม่ันคง การศึกษาพิเศษฯ 061-4571448 วัดช่างทอง (บุญบ ารุงราษฎร์) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ชญานิศ  พันธ์ุจินดาวรรณ

256 นางสาว วรรณศิริ ราชสุทธ์ิ การศึกษาพิเศษฯ 095-5400869 ชุมชนป้อมเพชร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์หน่ึงฤทัย ชวนะลิขิกร

257 นางสาว วาสนา ล้ิมสุวรรณ การศึกษาพิเศษฯ 092-1149469 วัดโพธ์ิผักไห่(เวชพันธ์ุอนุสรณ์) ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วิจิตรตา  โป๊ะฮง

258 นางสาว ศิรประภา พุ่มพวง การศึกษาพิเศษฯ 096-6562600 วัดจ าปา อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วิจิตรตา  โป๊ะฮง

259 นางสาว ศุภนัฎดา บุญตาแสง การศึกษาพิเศษฯ 085-6830610 ลุมพลีชนูปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.อิศรา  รุ่งทวีชัย

260 นางสาว ศิวพร หาฤาศักด์ิ การศึกษาพิเศษฯ 064-2618065 เทศบาลวัดศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วิจิตรตา  โป๊ะฮง

261 นาย อนุพันธ์ สละชีพ การศึกษาพิเศษฯ 092-6648044 เทศบาลท่าเรือประชานุกูล ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วิจิตรตา  โป๊ะฮง

262 นางสาว วริษา จันทรวิฑูรย์ การศึกษาพิเศษฯ 061-0960840 เทศบาลวัดป่าโค พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.พัชนี   บุญรัศมี

263 นางสาว ธันยพร  เรืองทอง การศึกษาพิเศษฯ 087-0995715 พรพินิตพิทยาคาร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริสรา  จุ้ยดอนกลอย


