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

1 นางสาว จิตสุภา กรัตนุถะ คณิตศาสตร์ 098 9575586 วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  สน่ันเสียง

2 นาย ชนาธิป สังข์วิเศษ คณิตศาสตร์ 062 3600890 ชุมชนป้อมเพชร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  สน่ันเสียง

3 นาย ชยะนันต์ อดทน คณิตศาสตร์ 062 7411128 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายมัธยม) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  สน่ันเสียง

4 นางสาว ณัฏฐณิชา ดวงรัตน์ คณิตศาสตร์ '0990131205 เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  สน่ันเสียง

5 นางสาว นันธิญา ทองเพ็ชร คณิตศาสตร์ 092-3835240 วัดจุฬามณี(ชุณหะจัทนประชาสรรค์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  สน่ันเสียง

6 นางสาว ปภัสสร สาธุรัตน์ คณิตศาสตร์ 080-9985102 บ้านแถววิทยาคาร                เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  สน่ันเสียง

7 นางสาว ปิยะวดี ล้ีเจริญ คณิตศาสตร์ 092 2705517 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  สน่ันเสียง

8 นางสาว วรวลักษณ์ นะธิศรี คณิตศาสตร์ 064-5168421 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  สน่ันเสียง

9 นางสาว วิภาวดี จบไพร คณิตศาสตร์ 080 0169148 เทศบาลวัดบางนมโค(ปานอุทิศ) เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา  ทองอร่าม

10 นางสาว ศศิกานต์ ข าเลิศ คณิตศาสตร์ 062-8303626 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา  ทองอร่าม

11 นางสาว อาทิตยา อาลัย คณิตศาสตร์ 092 8891759 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เสนา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นพวรรณ  จ านวน

12 นางสาว กชนิภา ใจปันทา คณิตศาสตร์ 099-6182907 เสนา "เสนาประสิทธ์ิ" เสนา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นพวรรณ  จ านวน

13 นางสาว กรองกาญจน์ ไถ้ทอง คณิตศาสตร์ 092-4755197 เทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นพวรรณ  จ านวน

14 นาย นายณัฐกิตต์ิ ชุ่มทวี คณิตศาสตร์ 088 1939692 เทศบาลวัดรัตนชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นพวรรณ  จ านวน

15 นางสาว ณิชานันท์ จักรเงิน คณิตศาสตร์ 061 9923796 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เมืองอ่างทอง อ่างทอง อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  ชาวนา

16 นางสาว ธีรนันท์ จ าปาเงิน คณิตศาสตร์ 091 7206120 สตรีอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  ชาวนา

17 นางสาว นภัสกร ม่ันย่ิง คณิตศาสตร์ 081 1422073 บางไทรวิทยา บางไทร พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิอร  หาสาสน์ศรี

18 นางสาว บุญณิศา พรหมโชติ คณิตศาสตร์ 094 8782266 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิอร  หาสาสน์ศรี

19 นาย นายปันบุณย์ จุลโมกข์ คณิตศาสตร์ 092-2637199 เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิอร  หาสาสน์ศรี

20 นางสาว พฤกษา รุจิโภชน์ คณิตศาสตร์ 086-4577962 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิอร  หาสาสน์ศรี

21 นางสาว พิมวรรณ เฉลยไข คณิตศาสตร์ 099-4192986 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์สุพินดา  เพชรา

22 นาย นายพีรพล ดวงลา คณิตศาสตร์ 091-1640549 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์สุพินดา  เพชรา

23 นางสาว ภัทรชล ช่ืนอุรา คณิตศาสตร์ 095 4149780 ชุมชนป้อมเพชร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์สุพินดา  เพชรา

24 นาย นายศิริชัย สอนญาติ คณิตศาสตร์ 098 8254763 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์สุพินดา  เพชรา

25 นางสาว ศิริพร ภักตร์ข า คณิตศาสตร์ 092-9164023 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์อัครนันท์  สินธุประเสริฐ

26 นาย สิทธิพร วงศ์ชมภู คณิตศาสตร์ 099-4934817 อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์อัครนันท์  สินธุประเสริฐ

27 นาย นายธิติพงศ์ พลเจียก คณิตศาสตร์ 080 7073731 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์อัครนันท์  สินธุประเสริฐ

28 นาย รฐนนท์ กองสุผล คณิตศาสตร์ 092-6206285 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) บางบาล พระนครศรีอยุธยา อาจารย์อัครนันท์  สินธุประเสริฐ

29 นางสาว นริศรา ธรรมวิจารณ์ วิทยาศาสตร์ 065-6486801 ท่าเรือ "นิตยานุกูล" ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.พัชราภร   พูลบุญ

30 นางสาว นิรชา ดีปัญญา วิทยาศาสตร์ 062 4198096 วัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.พัชราภร   พูลบุญ

                                   รำยช่ือนักศึกษำภำคปกติช้ันปีท่ี 3 หลักสูตรครุศำสตร 4 ปี (รุ่นรหัส2563) และสถำนศึกษำท่ีออกฝึกปฏิบัติวิชำชีพระหว่ำงเรียน  2

                                             ภำคเรียนท่ี  1/2565



31 นางสาว ปนัญชยา หาฤกษ์ดี วิทยาศาสตร์ 091 7517532 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.พัชราภร   พูลบุญ

32 นางสาว พลอย งามนิมิตร วิทยาศาสตร์ 063 2428588 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์พัชรพล  เถาธรรมพิทักษ์

33 นางสาว รุจิรา บุญมาเลิศ วิทยาศาสตร์ 082 3566007 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์พัชรพล  เถาธรรมพิทักษ์

34 นาย อภิวัฒน์ สุขขีวุฒิ วิทยาศาสตร์ 092 4037461 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์พัชรพล  เถาธรรมพิทักษ์

35 นางสาว จิตตินาถ พิมมะ วิทยาศาสตร์ 082 8920148 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ภูษณิศา  สุวรรณศิลป์

36 นางสาว ณัฐวรินทร์ รัมมะเพียร วิทยาศาสตร์ 098 9694623 วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ภูษณิศา  สุวรรณศิลป์

37 นางสาว พลอยชมพู สุวพงษ์ วิทยาศาสตร์ 080-3863728 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ภูษณิศา  สุวรรณศิลป์

38 นาย ภูชิต วงษ์ศักดา วิทยาศาสตร์ 061 1329148 เทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วิชชุดา  พลยางนอก

39 นางสาว ศิริรัตน์ งีสันเทียะ วิทยาศาสตร์ 095 4836904 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วิชชุดา  พลยางนอก

40 นางสาว เพ็ญพิชชา ละอองเอก วิทยาศาสตร์ 062 3706098 เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วิชชุดา  พลยางนอก

41 นางสาว แพรว งามนิมิตร วิทยาศาสตร์ 096 9965600 วัดโคกช้าง (ราษฎร์บ ารุง) อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ภัทรภร  พิกุลขวัญ

42 นาย ชลธี คงสมลาภ วิทยาศาสตร์ 064 1294880 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ภัทรภร  พิกุลขวัญ

43 นางสาว ณัฐมนต์ บุญล้อม วิทยาศาสตร์ 092 9598931 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) บางบาล พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ภัทรภร  พิกุลขวัญ

44 นาย กฤตพจน์ ชุ่มช่ืน วิทยาศาสตร์ 095 5319443 เทศบาลวัดรัตนชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ภัทรภร  พิกุลขวัญ

45 นางสาว จณิสตา คงสัตย์ วิทยาศาสตร์ 099 8575879 ชุมชนป้อมเพชร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน

46 นางสาว ธัญญารัตน์ บัวประดิษฐ วิทยาศาสตร์ 098 4453086 วัดศรีประชา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน

47 นางสาว บัณฑิตา วงษ์วิหก วิทยาศาสตร์ 092 5904742 ปาโมกข์วิทยาภูมิ ป่าโมก อ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน

48 นางสาว กมลทิพย์ ดิษฐอยู่ สังคมศึกษา 090-4283885 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ว่าท่ีร้อยตรีพัสสกรณ์  วิวรรธมงคล

49 นางสาว ชลธิชา แปกลาง สังคมศึกษา 064 4165367 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ปารณีย์  ขาวเจริญ

50 นาย ภัควัฒน์ อินทร์แก้ว สังคมศึกษา 092-3393011 เทศบาลวัดศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ว่าท่ีร้อยตรีพัสสกรณ์  วิวรรธมงคล

51 นางสาว ลลิตา ปัญญายงค์ สังคมศึกษา 090-6242160 ผักไห่ "สุทธาประมุข" ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.สมกมล  กาญจนพิบูลย์

52 นางสาว วรรณิษา เบ้ียจรัส สังคมศึกษา 093 0603127 เทศบาลท่าเรือประชานุกูล ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  มีอนันต์

53 นางสาว ศศิวิมล นุโยค สังคมศึกษา 065 7530121 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ว่าท่ีร้อยตรีพัสสกรณ์  วิวรรธมงคล

54 นาย อนุพงษ์ กรุณา สังคมศึกษา 092-8808856 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  มีอนันต์

55 นาย กิตติชัย ชาลีนพ สังคมศึกษา 061-5959716 คอตันคลอง 27 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นรเศรษฐ์  เตชะ

56 นางสาว ณิชนันทน์ สอนแก้ว สังคมศึกษา 091-8761892 นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  มีอนันต์

57 นางสาว ธนภรณ์ เงินดี สังคมศึกษา 095-5349764 เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง

58 นาย ธนาคาร เผ่าภู่ สังคมศึกษา 064-8596681 ชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) ป่าโมก อ่างทอง อาจารย์ ดร.สมกมล  กาญจนพิบูลย์

59 นางสาว ธราธร สุขสมนาค สังคมศึกษา 089-7853634 เทศบาลวัดบางนมโค(ปานอุทิศ) เสนา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.สมกมล  กาญจนพิบูลย์

60 นาย นพรุจ สวัสดี สังคมศึกษา 084-2185165 วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นรเศรษฐ์  เตชะ

61 นางสาว น้ าฝน สามเจริญ สังคมศึกษา 064-1437843 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายมัธยม) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ว่าท่ีร้อยตรีพัสสกรณ์  วิวรรธมงคล

62 นาย บุญพิทักษ์ หน่อใหม่ สังคมศึกษา 062 5409097 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ว่าท่ีร้อยตรีพัสสกรณ์  วิวรรธมงคล

63 นางสาว พิมภา พบร่มเย็น สังคมศึกษา 098 3794745 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ปารณีย์  ขาวเจริญ



64 นางสาว ศศิภา อรัญญา สังคมศึกษา 099 0901550 วัดอินกัลยา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  มีอนันต์

65 นางสาว สาริศา ศรีดาวเรือง สังคมศึกษา 091 9155144 เสนาบดี เสนา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.สมกมล  กาญจนพิบูลย์

66 นางสาว อริศรา สมวงษ์ สังคมศึกษา 092 2797870 อุดมศีลวิทยา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ปารณีย์  ขาวเจริญ

67 นางสาว อาริสา หม่ันกุดเวียน สังคมศึกษา 092 3196238 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) บางบาล พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.สมกมล  กาญจนพิบูลย์

68 นางสาว เบญญา ม่ันพรม สังคมศึกษา 063 4839631 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ปารณีย์  ขาวเจริญ

69 นาย กันต์รพี ศรีอรุณ สังคมศึกษา 093 4810880 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง

70 นางสาว ภาวิณี จิตรีชาติ สังคมศึกษา 098 4737085 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นรเศรษฐ์  เตชะ

71 นาย ณัฐพล จอมกระโทก สังคมศึกษา 061 0829810 บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง

72 นาย ธนพล กล่ินน้ าหอม สังคมศึกษา 095 7212075 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ปารณีย์  ขาวเจริญ

73 นาย พัชรพล ใจดี สังคมศึกษา 096-8231497 วัดคานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นรเศรษฐ์  เตชะ

74 นาย รัฐภูมิ ม่วงไทย สังคมศึกษา 098 1324119 ท่าเรือ "นิตยานุกูล" ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  มีอนันต์

75 นางสาว กชกร การเขตต์ การศึกษาปฐมวัย 061 4306306 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  คงเรือง

76 นางสาว กฤติยา สุสาสนี การศึกษาปฐมวัย 092 8327365 เทศบาลวัดบางนมโค(ปานอุทิศ) เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร์

77 นางสาว ฐิติมา จ ารูญพันธ์ การศึกษาปฐมวัย 065 9323473 อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ  รักษาพงษ์พานิช

78 นางสาว ณัฐธิมา โพธ์ิงาม การศึกษาปฐมวัย 082 9939532 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจริญผล

79 นางสาว ธิดาพร พุทธวรรณะ การศึกษาปฐมวัย 093 8262062 อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ  รักษาพงษ์พานิช

80 นางสาว พิมลพัชร สัจจานนท์ การศึกษาปฐมวัย 082 8671125 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจริญผล

81 นางสาว วริศรา เกตุภู่ การศึกษาปฐมวัย 096 7070353 เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก   เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจริญผล

82 นางสาว วิชุดา พาละแพน การศึกษาปฐมวัย 098 1932336 เทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  คงเรือง

83 นางสาว อัญจิดา ศีลรักษา การศึกษาปฐมวัย 098 6419507  สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  คงเรือง

84 นางสาว อโนมา วรยศ การศึกษาปฐมวัย 084 1201923 ชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) โพธ์ิทอง อ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร์

85 นางสาว กัญญารัตน์ แก้วมาตย์ การศึกษาปฐมวัย 097 2577797 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร์

86 นางสาว จิราพร รมณ์ร่ืน การศึกษาปฐมวัย 092 6940371 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  คงเรือง

87 นางสาว จุฑาทิพย์ คิดพินิจ การศึกษาปฐมวัย 098 8596210 วัดผ่ึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ณัฏชญา  ธาราวุฒิ

88 นางสาว ชนิตา ก าลังดี การศึกษาปฐมวัย 098 8290455 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ณัฏชญา  ธาราวุฒิ

89 นางสาว บุญฑิตา สมนรินทร์ การศึกษาปฐมวัย 065 5907589 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรภัทร  นิยมชัย

90 นางสาว ปิยรัตน์ พรหมชัย การศึกษาปฐมวัย 063 2254542 วัดกระโดงทอง (พิบูลย์ประสิทธ์ิ) เสนา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ณัฏชญา  ธาราวุฒิ

91 นางสาว พริษฐ์ภัทร จ่ันพลอย การศึกษาปฐมวัย 084 7757155 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร์

92 นางสาว มัณทนา มะณีรัตน์ การศึกษาปฐมวัย 096 3058681 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ณัฏชญา  ธาราวุฒิ

93 นางสาว รัชพร ยอดสุข การศึกษาปฐมวัย 086 7580018 มาลาอีสงเคราะห์ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรภัทร  นิยมชัย

94 นางสาว วิไลวรรณ กระโทงกลาง การศึกษาปฐมวัย 092 9421641 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรภัทร  นิยมชัย

95 นางสาว ศุภาพิชญ์ เถาสมบูรณ์ การศึกษาปฐมวัย 093 8439329 ชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) ป่าโมก อ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  คงเรือง

96 นางสาว อัญชลี ศรีม่วงพงษ์ การศึกษาปฐมวัย 083 7044954 ศรีบางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรภัทร  นิยมชัย



97 นางสาว เด่นนภา เรืองนารี การศึกษาปฐมวัย 098 4311884 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ  รักษาพงษ์พานิช

98 นางสาว แก้วมณี ศรีอนงค์ การศึกษาปฐมวัย 090 2490551 วัดวังชะโด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ณัฏชญา  ธาราวุฒิ

99 นางสาว ฐิตินันท์ พุทธกิจ การศึกษาปฐมวัย 061 3752315 วัดเจ้าเจ็ดใน เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร์

100 นางสาว ปริยากร แจ่มสุวรรณ การศึกษาปฐมวัย 086 1235145 นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) นครหลวง พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ  รักษาพงษ์พานิช

101 นาย กิตติธัช โพลังสกุล พลศึกษา 087 6622837 วัดโตนดเต้ีย อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์สมชาย  สุวรรณะ

102 นาย กิตติพันธ์ พินภาค พลศึกษา 098 4371021 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์สมชาย  สุวรรณะ

103 นาย จักรมงคล สิงห์วี พลศึกษา 098 2827225 บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์สมชาย  สุวรรณะ

104 นาย ธีรภัทร เกตุสุนทร พลศึกษา 098 2522680 บางไทรวิทยา บางไทร พระนครศรีอยุธยา อาจารย์สมชาย  สุวรรณะ

105 นาย ธีรภัทร แย้มสมัย พลศึกษา 090 9513584 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์สมชาย  สุวรรณะ

106 นาย ปัณณธร ทองเกตุ พลศึกษา 098 4532544 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ

107 นางสาว พีรยา พิมพ์สวัสด์ิ พลศึกษา 097 3325229 เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ

108 นาย ภาณุพงศ์ หันตรา พลศึกษา 080 4384974 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ

109 นางสาว ลัคนา ยอดแก้ว พลศึกษา 092 0622033 ชุมชนป้อมเพชร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ

110 นาย วงศธร เจ๊กจ่ัน พลศึกษา 092 2613731 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ

111 นางสาว วราภรณ์ ร่ืนสุนทร พลศึกษา 098 6667251 ราษฎร์นิรมิตร      บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ประมาน

112 นาย สุรศักด์ิ ล่ิมเงิน พลศึกษา 061 4212579 ท่าเรือ "นิตยานุกูล" ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ประมาน

113 นางสาว กัลยกร จิตตสุโภ พลศึกษา 092 3989863 นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ประมาน

114 นาย ชัยยศ ดีพยุง พลศึกษา 066 1276060 อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ประมาน

115 นาย ชินวัฒน์ สุพัฒฑา พลศึกษา 082 2938215 เสนา "เสนาประสิทธ์ิ" เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ประมาน

116 นาย ชินวัตร พุ่มโพธ์ิ พลศึกษา '099 3655921 ผักไห่ "สุทธาประมุข" ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน

117 นาย ณัฐวุฒิ แท่นรัตน์ พลศึกษา 061 0956653 วัดกระแชงจันทไพโรจน์วิทยา บางไทร พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน

118 นาย ธนัชชา เลาหบุตร พลศึกษา 098 2749366 บ้านแถววิทยาคาร                เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน

119 นาย พลพัฒน์ รัศมีนา พลศึกษา 095 9292175 ลุมพลีชนูปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน

120 นาย พีรพัฒน์ พงษ์นิกร พลศึกษา 098 5244088 วัดช่างทอง (บุญบ ารุงราษฎร์) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน

121 นาย ภูธเนศ บัวบาน พลศึกษา 094 9868464 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) บางบาล พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกานต์ ขาวส าลี

122 นางสาว วรรณรดา ชนะโชติ พลศึกษา 091 7753516 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกานต์ ขาวส าลี

123 นาย วุฒินันท์ แท่นรัตน์ พลศึกษา 061 0956421 วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกานต์ ขาวส าลี

124 นางสาว สุวรรณา กล่อมฤทธ์ิ พลศึกษา 096 0402498 ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ภาชี พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกานต์ ขาวส าลี

125 นาย อิทธิชัย คมคาย พลศึกษา 081 2907744 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกานต์ ขาวส าลี

126 นางสาว เขมมิกา บุกเจียมอาจ พลศึกษา 098 4936261 ปาโมกข์วิทยาภูมิ ป่าโมก อ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์  เสมามอญ

127 นาย ศิรวัส อุทัยธรรม พลศึกษา 096 1277129 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์  เสมามอญ

128 นาย ชิษณุพงศ์ มีกูล พลศึกษา 080 2898518 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์  เสมามอญ

129 นาย วัลลภ วุฒิพักตร์ พลศึกษา 097 0716826 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์  เสมามอญ



130 นางสาว อมิตา พงษ์พิกิจ พลศึกษา 061 7049041 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายมัธยม) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์  เสมามอญ

131 นาย ชินวัฒ สโมสร คอมพิวเตอร์ศึกษา 092 7366229 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ชัยยศ  เดชสุระ

132 นาย ณัฐเกียรติ ชุ่มช่ืน คอมพิวเตอร์ศึกษา 091 0625369 อนุบาลวัดอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง อาจารย์ ดร.ชัยยศ  เดชสุระ

133 นาย ศตพร หากิจจา คอมพิวเตอร์ศึกษา 087 1199368 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวนิตย์  รุ่งราตรี

134 นางสาว ศุภวรรณ กล้วยเนียม คอมพิวเตอร์ศึกษา 094 4832368 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพล  แสนบุญส่ง

135 นาย กิตติพงษ์ ค าดี คอมพิวเตอร์ศึกษา 0949299211 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวนิตย์  รุ่งราตรี

136 นาย ธนวัฒน์ เลิศนา คอมพิวเตอร์ศึกษา 099 4175195 มาลาอีสงเคราะห์ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อาจารย์กิตติภพ   มหาวัน

137 นาย ชยพัทธ์ แสงสว่าง คอมพิวเตอร์ศึกษา 094 2577030 อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์  ชอบท าดี

138 นาย ณภัทร พุ่มมาลา คอมพิวเตอร์ศึกษา 065 9418872 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพล  แสนบุญส่ง

139 นาย ศักดิธัช เกิดลอย คอมพิวเตอร์ศึกษา 092 8394442 อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ศักดา  จันทราศรี

140 นางสาว อนุชิตา เกตุชีพ คอมพิวเตอร์ศึกษา 098 3218784 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวนิตย์  รุ่งราตรี

141 นาย อชิรวิชญ์ ศากรณ์ การสอนภาษาไทย 094 1174672 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา

142 นางสาว ปภัสวรรณ คุ้มสุวรรณ การสอนภาษาไทย 092 3855162 บางไทรวิทยา บางไทร พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์หน่ึงฤทัย ชวนะลิขิกร 

143 นางสาว ปิยธิดา ใจกล้า การสอนภาษาไทย 098 6396317 บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว

144 นาย ปุระชัย ค าดี การสอนภาษาไทย 098 8599206 ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ ภาชี พระนครศรีอยุธยา อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์

145 นางสาว มุสลีหม๊ะ จาวะมาลา การสอนภาษาไทย 093 6896692 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ชญานิศ พันธ์ุจินดาวรรณ

146 นาย ศักรินทร์ สุขปล้ืม การสอนภาษาไทย 099 1430255 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์หน่ึงฤทัย ชวนะลิขิกร 

147 นางสาว หทัยกาญจน์ กล้าหาญ การสอนภาษาไทย 095 8027522 เทศบาลวัดบางนมโค(ปานอุทิศ) เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา

148 นางสาว อลิชา ขันธ์บ ารุง การสอนภาษาไทย 091 4406011 อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา

149 นาย เจษฎา สาสาร การสอนภาษาไทย 061 5522276 ชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) ป่าโมก อ่างทอง อาจารย์ชญานิศ พันธ์ุจินดาวรรณ

150 นางสาว เบญจกัลยาณี บัวผัน การสอนภาษาไทย 065 4871201 เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว

151 นางสาว เมวรินทร์ สมังเช้ือ การสอนภาษาไทย 064 1761965 ลุมพลีชนูปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์หน่ึงฤทัย ชวนะลิขิกร 

152 นาย ไกรสร ศรีเจริญ การสอนภาษาไทย 099 4198968 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา

153 นางสาว กิตติยาพร เจริญม่ันคง การสอนภาษาไทย 093 0966435 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา

154 นางสาว ณัฐธิชา ล้ินนาค การสอนภาษาไทย 096 3068890 เทศบาลท่าเรือประชานุกูล ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว

155 นางสาว ตวงทอง หวังดี การสอนภาษาไทย 083 0839830 วัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์

156 นาย ธนพล มีประพันธ์ุ การสอนภาษาไทย 094 0921031 อนุบาลวัดอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์หน่ึงฤทัย ชวนะลิขิกร 

157 นางสาว ธนัชชา รูปกลม การสอนภาษาไทย 092 7797698 ชุมชนป้อมเพชร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว

158 นางสาว พานิดา เพ็ญพรหม การสอนภาษาไทย 063 1123395 วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" เสนา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ชญานิศ พันธ์ุจินดาวรรณ

159 นางสาว พิมพกานต์ หวังก ากลาง การสอนภาษาไทย 092 4829409 เทศบาลวัดรัตนชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์หน่ึงฤทัย ชวนะลิขิกร 

160 นาย ยอดเพชร สมหวัง การสอนภาษาไทย 092 3243247 เทศบาลวัดศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว

161 นางสาว ศิริวรรณ ผลทอง การสอนภาษาไทย 080 1080723 เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ชญานิศ พันธ์ุจินดาวรรณ

162 นาย ศุภรัตน์ ฉลาดดี การสอนภาษาไทย 092 7363672 เสนาบดี เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา



163 นาย สุรเชษฏ์ จิตรประสาร การสอนภาษาไทย 086 3107934 เทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์หน่ึงฤทัย ชวนะลิขิกร 

164 นางสาว อสมาภรณ์ ขอนแก้ว การสอนภาษาไทย 098 9809172 วัดชุมพลนิกายาราม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา

165 นางสาว อาทิติยา ทองค า การสอนภาษาไทย 092 7859042 เสนา "เสนาประสิทธ์ิ" เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา

166 นางสาว อุษา โคตรสมบัติ การสอนภาษาไทย 064 5499276 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์

167 นางสาว กนกวรรณ นักดนตรี การสอนภาษาไทย 098 4090847 อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อาจารย์ชญานิศ พันธ์ุจินดาวรรณ

168 นาย อนุชา พันตรี การสอนภาษาไทย 062 1935858 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว

169 นางสาว ไอริณ ขันธธน การสอนภาษาไทย 082 3592133 วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์

170 นางสาว กัญญาณัฐ จิตรีชาติ การสอนภาษาอังกฤษ 095 7354539 อุดมศีลวิทยา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์กรกนก ฮัปเปิล

171 นางสาว กานต์รวี ศรีชาติ การสอนภาษาอังกฤษ 095 5054833 วัดจุฬามณี(ชุณหะจัทนประชาสรรค์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา อาจารย์กรกนก ฮัปเปิล

172 นาย ธนัชชา ป่าขจร การสอนภาษาอังกฤษ 063 9103616 เสนา "เสนาประสิทธ์ิ" เสนา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์กรกนก ฮัปเปิล

173 นาย ธนาศักด์ิ เน้ือทอง การสอนภาษาอังกฤษ 081 9473233 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์กรกนก ฮัปเปิล

174 นางสาว นฤพร อินทรโชติ การสอนภาษาอังกฤษ 081 8040478 เทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์กรกนก ฮัปเปิล

175 นางสาว นุชธิดา แดงสุข การสอนภาษาอังกฤษ 083 9675586 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ธมลธร ยอดม่ิง

176 นาย พุฒิพงศ์ บุญเกิด การสอนภาษาอังกฤษ 082-2500979 094-7900000 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ธมลธร ยอดม่ิง

177 นาย มงคล ทับทิม การสอนภาษาอังกฤษ 092 7531775 เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ธมลธร ยอดม่ิง

178 นางสาว มนัสนันท์ ชาวก าแพง การสอนภาษาอังกฤษ 083 7620760 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ธมลธร ยอดม่ิง

179 นางสาว วรารี เท่ียงเจริญ การสอนภาษาอังกฤษ 090 1178466 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ธมลธร ยอดม่ิง

180 นางสาว สุธิดา สมบุญ การสอนภาษาอังกฤษ 098 2728874 วัดช่างทอง (บุญบ ารุงราษฎร์) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นฤมล ตันติชาติ

181 นางสาว อนุสรา เหล็กไหล การสอนภาษาอังกฤษ 091 0841087 วัดโคกช้าง (ราษฎร์บ ารุง) อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นฤมล ตันติชาติ

182 นาย ชาติดนัย ธรรมมุนี การสอนภาษาอังกฤษ 094 2293516 วัดสุทธิรุจิราราม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นฤมล ตันติชาติ

183 นาย ปฐวี ชุ่มชิต การสอนภาษาอังกฤษ 093 0909497 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นฤมล ตันติชาติ

184 นางสาว พิมลภา แดงจ๋อย การสอนภาษาอังกฤษ 061 5846083 วัดคานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธภร หล่ังประยูร

185 นางสาว พิยดา จินดา การสอนภาษาอังกฤษ 082 2543368 เทศบาลวัดรัตนชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธภร หล่ังประยูร

186 นางสาว วราภรณ์ แสนสาย การสอนภาษาอังกฤษ 061 0242852 เทศบาลท่าเรือประชานุกูล ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธภร หล่ังประยูร

187 นางสาว อรุณศิริ ศรีช่ืน การสอนภาษาอังกฤษ 086 1739115 เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธภร หล่ังประยูร

188 นางสาว สุชาดา อุบลวงค์ การสอนภาษาอังกฤษ 092 8508545 วัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" ภาชี พระนครศรีอยุธยา อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักด์ิ

189 นาย ณภกฤต กระสายทอง การสอนภาษาอังกฤษ 061 0951221 เชาวน์วัศ อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักด์ิ

190 นางสาว ภูฬิชญา ฤกษ์สมจิต การสอนภาษาอังกฤษ 096 8861358 เสนาบดี เสนา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักด์ิ

191 นางสาว นูรไอนี โตะดือราแม การสอนภาษาอังกฤษ 095 4384740 วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักด์ิ

192 นางสาว ขวัญข้าว คิดรอบ การประถมศึกษา 061 0715178 วัดสุทธิรุจิราราม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พรเทพ  รู้แผน และ อ.ดร.วีรภัทร  ภัทรกุล

193 นางสาว ชนาภา พวงศิริ การประถมศึกษา 063 1578012 วัดเจ้าเจ็ดใน เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พรเทพ  รู้แผน

194 นางสาว บุษยา เรืองสุวรรณ์ การประถมศึกษา 092 9581265 วัดจ าปา อุทัย พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พรเทพ  รู้แผน

195 นางสาว พรรวษา ชัยมงคล การประถมศึกษา 084 3540702 เสนาบดี เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พรเทพ  รู้แผน



196 นางสาว วรางคณา ภาคภูมิ การประถมศึกษา 065 2083773 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช้

197 นางสาว วิสุดา แหยมนุด การประถมศึกษา 063 7364862 เชาวน์วัศ อุทัย พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช้

198 นางสาว ศิริปัญญา หวังผล การประถมศึกษา 098 2875070 ลุมพลีชนูปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช้

199 นางสาว สิริลักษณ์ อาวาส การประถมศึกษา 098 4481431 ชุมชนป้อมเพชร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช้

200 นางสาว เจริญทรัพย์ นันทะจินดา การประถมศึกษา 064 5717190 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์  ตัณฑิกุล และ อ.ดร.วีรภัทร  ภัทรกุล

201 นางสาว ไอลดา แก้วมณี การประถมศึกษา 065 0035760 วัดโพธ์ิ(กบเจา) บางบาล พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์  ตัณฑิกุล

202 นางสาว กัลยรัตน์ เล็กสาลี การประถมศึกษา 098 4462640 วัดสามกอ(วงค์ประชารัฐ) เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์  ตัณฑิกุล

203 นางสาว ชุลีตา งามบุญฤทธ์ิ การประถมศึกษา 061 4714520 วัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) อุทัย พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์  ตัณฑิกุล

204 นางสาว ฐิตาภา แย้มสะอาด การประถมศึกษา 080 1475624 วัดท าใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ธานี  ชูก าเนิด  และ อ.ดร.วีรภัทร  ภัทรกุล

205 นางสาว ณัฐฑพร ล้ าประเสริฐ การประถมศึกษา 095 5752019 พรพินิตพิทยาคาร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ธานี  ชูก าเนิด

206 นาย ปรมี งามสมมล การประถมศึกษา 063 6857728 วัดโคกช้าง (ราษฎร์บ ารุง) อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ธานี  ชูก าเนิด

207 นางสาว ปิยะพร บุญโกสุม การประถมศึกษา 092 8938271 เทศบาลวัดศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ธานี  ชูก าเนิด

208 นางสาว วรรณวลี เรืองเขต การประถมศึกษา 096 8981290 เทศบาลวัดรัตนชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.อัจฉราพรรณ  กันสุยะ และ  อ.ดร.วีรภัทร  ภัทรกุล

209 นางสาว วิภารัตน์ บุญเขต การประถมศึกษา 080 0596816 วัดสามเพลง บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.อัจฉราพรรณ  กันสุยะ

210 นางสาว ศรัณยา สุขสม การประถมศึกษา 064 7246883 สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.อัจฉราพรรณ  กันสุยะ

211 นางสาว สวิตตา เอ่ียมกล่ัน การประถมศึกษา 083 0932228 วัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.อัจฉราพรรณ  กันสุยะ

212 นางสาว สุพิชชา ล้ิมประเสริฐศักด์ิ การประถมศึกษา 098 8315302 บ้านช้าง อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.จิราภรณ์   มีสง่า

213 นางสาว รุ่งรัตน์ กาญจนเรขา การประถมศึกษา 061 6622480 เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.จิราภรณ์   มีสง่า

214 นางสาว นัจญวา อิสลาม การประถมศึกษา 095 8824882 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.จิราภรณ์   มีสง่า

215 นางสาว ชนากานต์ สิทธ์ิน้อย การประถมศึกษา 092 7461581 เทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.จิราภรณ์   มีสง่า

216 นางสาว ชรินรัตน์ เกิดโภคา การประถมศึกษา 096 4018516 วัดคานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.สุมน  ไวยบุญญา

217 นางสาว ซัลมี ดือราแม การประถมศึกษา 063 0792977 วัดกลางคลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.สุมน  ไวยบุญญา

218 นางสาว นัฐนรี รารามนัส การประถมศึกษา 062 4323094 วัดบ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์สุพัตรา  ฟักอ่อน

219 นางสาว นารีรัตน์ งิมขุนทด การประถมศึกษา 061 4321137 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์สุพัตรา  ฟักอ่อน

220 นางสาว มนัชญา นนทปัญญา การประถมศึกษา 062 7122200 วัดโตนดเต้ีย อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์สุพัตรา  ฟักอ่อน

221 นางสาว สูไฮดา สาอิ การประถมศึกษา 065 3619067 วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์สุพัตรา  ฟักอ่อน

222 นางสาว วาสนา ลอยเกตุ การศึกษาพิเศษ 062 4427996 ปฐมวิทยาคาร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.พัชนี   บุญรัศมี

223 นางสาว เกตุรุ้ง เปรียญขุนทด การศึกษาพิเศษ 084 2717834 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ก่ิงสร  เกาะประเสริฐ

224 นางสาว นภาพร พรมแตง การศึกษาพิเศษ 095 4614467 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) บางบาล พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ก่ิงสร  เกาะประเสริฐ

225 นางสาว นางสาวชลิดา ภูมิแจด า การศึกษาพิเศษ 062 4323381 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ก่ิงสร  เกาะประเสริฐ

226 นางสาว คอดียะ หมาดท้ิง การศึกษาพิเศษ 093 2915052 พรพินิตพิทยาคาร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริสรา  จุ้ยดอนกลอย

227 นางสาว ยารีตา ชูงาม การศึกษาพิเศษ 098 0823749 พรพินิตพิทยาคาร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริสรา  จุ้ยดอนกลอย

228 นาย กิตติศักด์ิ ค าแดง ดนตรีศึกษา 065 6742145 บางไทรวิทยา บางไทร พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ เพชรคงทอง



229 นางสาว ทิพย์สุดา ป้ันทอง ดนตรีศึกษา 083 9848694 วัดเจ้าเจ็ดใน เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสนันท์ จุนนเกษ

230 นางสาว ทิพวรรณ พรหมภักดี ดนตรีศึกษา 099 0934383 วัดกระโดงทอง (พิบูลย์ประสิทธ์ิ) เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสนันท์ จุนนเกษ

231 นาย ธ ารงชัย ประไพบูลย์ ดนตรีศึกษา 061 4579079 บางไทรวิทยา บางไทร พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ เพชรคงทอง

232 นาย พรชัย คุณตะโหนด ดนตรีศึกษา 098 4920237 วัดคานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ปานหทัย วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา

233 นางสาว วริษา ตัณฑวณิช ดนตรีศึกษา 064 9924933 วัดคานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ปานหทัย วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา

234 นาย สรวิชญ์ จรรยารักษ์ ดนตรีศึกษา 062 7122882 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธ์ิ สุนิมิตร

235 นาย อดุลย์ ทรัพย์มาก ดนตรีศึกษา 097 0623651 วัดช่างเหล็ก(พิบูลเกียรติ) บางไทร พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสืบ บุญเกิด

236 นางสาว อัญชิษฐา ทรัพย์พานิช ดนตรีศึกษา 061 5867901 เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ

237 นางสาว รัชนีกร อ่อนน้อมดี ดนตรีศึกษา 099 3416586 วัดเจ้าเจ็ดใน เสนา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสนันท์ จุนนเกษ

238 นาย ภัคพล บ ารุงเขต ดนตรีศึกษา 099-027-4804 นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธ์ิ สุนิมิตร

239 นาย โจ สุพคุณกิจ ดนตรีศึกษา 065 5725265 เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสืบ บุญเกิด

240 นาย ธนกร เกิดทรัพย์ ดนตรีศึกษา 092 7526497 วัดช่างเหล็ก(พิบูลเกียรติ) บางไทร พระนครศรีอยุธยา อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ

241 นางสาว กนกพร กิจท่ีพ่ึง การสอนภาษาจีน 063 6464311 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) บางบาล พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นภัสสรณ์  เหลืองศักด์ิศรี

242 นางสาว กัญญ์วรา เทพท้วม การสอนภาษาจีน 080 9539065 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ปิยธิดา  สังสีแก้ว

243 นางสาว ก่ิงกาญจน์  ทองประเสริฐ การสอนภาษาจีน 065 9232695 อนุบาลวัดอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง อาจารย์ธัญญารัตน์  มะลาศรี

244 นางสาว ธัญญรัตน์ ล้ิมสุวรรณศิลป์ การสอนภาษาจีน 096 0563653 อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วรรณรัตณ์  มหาธาราทอง

245 นางสาว นันท์ชญาณ์ ภัทร์ธ ารงเกียรติ การสอนภาษาจีน 092 8909086 อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วรรณรัตณ์  มหาธาราทอง

246 นางสาว ภีรานัน ดิษเอม การสอนภาษาจีน 092 1239217 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ธัญญารัตน์  มะลาศรี

247 นางสาว วนาพร โชติมณี การสอนภาษาจีน 097 1016078 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ขวัญดาว  มาอยู่

248 นางสาว สุกัญญา มาตราเงิน การสอนภาษาจีน 063 2216694 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ขวัญดาว  มาอยู่

249 นางสาว อภิสรา สืบซ้ึง การสอนภาษาจีน 096 9260024 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ธัญญารัตน์  มะลาศรี

250 นางสาว อมิตรา วรรณภักดี การสอนภาษาจีน 061 5801437 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ปิยธิดา  สังสีแก้ว

251 นางสาว ไหมทอง ทองน้อย การสอนภาษาจีน 094 0494484 อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์วรรณรัตณ์  มหาธาราทอง

252 นางสาว อรกัญญา พิมพันธ์ุดี การสอนภาษาจีน 080 9326876 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ขวัญดาว  มาอยู่

253 นางสาว เปรมฤดี ปักกัดตัง การสอนภาษาจีน 063 8314302 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นภัสสรณ์  เหลืองศักด์ิศรี

254 นางสาว ภารวี จิตรีชาติ การสอนภาษาจีน 099 6218313 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ปิยธิดา  สังสีแก้ว

255 นางสาว ฐิติกาญจน์ ศรีลาธรรม การสอนภาษาจีน 096-8813974 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นภัสสรณ์  เหลืองศักด์ิศรี

256 นางสาว นัฐกานต์ พุ่มขุน การสอนภาษาจีน 084 2832077 อนุบาลวัดอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง อาจารย์ธัญญารัตน์  มะลาศรี

257 นาย ปฏิภาณ พวงเเย้ม การสอนภาษาจีน 065 7627693 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์ขวัญดาว  มาอยู่

258 นางสาว เกษศรา เอกสันฐาน การสอนภาษาจีน 098 9967831 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) บางบาล พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นภัสสรณ์  เหลืองศักด์ิศรี


