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

1 นางสาว กนกพร สดใส คณิตศาสตร์ 096-8108882 วัดบ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อ.สุพินดา เพชรา

2 นางสาว จุรีรัตน์ มูลหล้า คณิตศาสตร์ 092-6439631 ชุมชนป้อมเพชร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.สุพินดา เพชรา

3 นางสาว ฉมชบา มีศิลป์ คณิตศาสตร์ 092-7272428 เทศบาลวัดรัตนชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.สุพินดา เพชรา

4 นางสาว ชนาทิพย์ ย้ิมละมัย คณิตศาสตร์ 061-0012884 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.สุพินดา เพชรา

5 นาย ชัยสฤษฏ์ รสชะเอม คณิตศาสตร์ 092-9810695 วัดจุฬามณี(ชุณหะจัทนประชาสรรค์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา อ.สุพินดา เพชรา

6 นางสาว ชิโนรส ช่ืนชม คณิตศาสตร์ 061-4204787 วัดโคกช้าง (ราษฎร์บ ารุง) อุทัย พระนครศรีอยุธยา อ.สุพินดา เพชรา

7 นางสาว ธนัชชา หร่ังกระโทก คณิตศาสตร์ 083-5884175 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.ศิริรัตน์ ชาวนา

8 นางสาว ธัญญลักษณ์ รุจิหาญ คณิตศาสตร์ 098-4499012 วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.ศิริรัตน์ ชาวนา

9 นางสาว ธันย์ชนก ก าแพงนิล คณิตศาสตร์ 089-4002130 วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา อ.ศิริรัตน์ ชาวนา

10 นางสาว นิภาพร ชุ่มอารมณ์ คณิตศาสตร์ 083-5520253 เสนาบดี เสนา พระนครศรีอยุธยา อ.ศิริรัตน์ ชาวนา

11 นางสาว ปนัดดา ทองเมือง คณิตศาสตร์ 080-6646117 เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.ศิริรัตน์ ชาวนา

12 นางสาว ปัณณพร หาโภคี คณิตศาสตร์ 094-8577424 วัดป่าคาเจริญวิทยา บางไทร พระนครศรีอยุธยา อ.ศิริรัตน์ ชาวนา

13 นางสาว ปานชีวา รุจิแสวง คณิตศาสตร์ 097-1100974 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.สิอร หาสาสน์ศรี

14 นางสาว ผกามาศ คมข า คณิตศาสตร์ 098-4020248 วัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" ภาชี พระนครศรีอยุธยา ผศ.สิอร หาสาสน์ศรี

15 นางสาว พรทิพา อินทนาคา คณิตศาสตร์ 062-7583703 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา ผศ.สิอร หาสาสน์ศรี

16 นางสาว พรรณวรินทร์ ทับทิม คณิตศาสตร์ 092-3287203 วัดโพธ์ิ(แจ่มวิทยาคาร) เสนา พระนครศรีอยุธยา ผศ.สิอร หาสาสน์ศรี

17 นางสาว พิชชาพร สุวรรณพยัคฆ์ คณิตศาสตร์ 097-9267972 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.สิอร หาสาสน์ศรี

18 นาย พีรพัฒน์ พัฒนะ คณิตศาสตร์ 098-9274514 เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.สิอร หาสาสน์ศรี

19 นางสาว มลฤดี เจตนี คณิตศาสตร์ 080-0618431 วัดอินกัลยา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อ.นพวรรณ จ านวน

20 นาย รักษ์พล พินิจ คณิตศาสตร์ 092-6725803 เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก   เสนา พระนครศรีอยุธยา อ.นพวรรณ จ านวน

21 นางสาว รัตนภรณ์ ชาลีอ่อน คณิตศาสตร์ 093-8766148 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.นพวรรณ จ านวน

22 นางสาว วรรษวรรณ ป่าใหญ่ คณิตศาสตร์ 061-8203006 ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.นพวรรณ จ านวน

23 นางสาว วรัญญา เทพภูธร คณิตศาสตร์ 094-3382767 วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" เสนา พระนครศรีอยุธยา อ.นพวรรณ จ านวน

24 นาย ศุภกฤต ศักด์ิศศิชัย คณิตศาสตร์ 095-9200869 วัดช้าง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.นพวรรณ จ านวน

25 นางสาว สโรชา บรรทัด คณิตศาสตร์ 085-9235945 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เสนา พระนครศรีอยุธยา อ.สิรภพ สินธุประเสริฐ

26 นางสาว อภิชญา กิจกระสัน คณิตศาสตร์ 098-3348033 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) บางบาล พระนครศรีอยุธยา อ.สิรภพ สินธุประเสริฐ

27 นางสาว โยษิตา สวัสดิผล คณิตศาสตร์ 098-5674822 เทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.สิรภพ สินธุประเสริฐ

28 นาย จตุพร อนันตโรจน์ คณิตศาสตร์ 099-1960798 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.สิรภพ สินธุประเสริฐ

29 นาย ชลสิทธ์ิ กษิณศรี คณิตศาสตร์ 088-1139153 เทศบาลวัดศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.สิรภพ สินธุประเสริฐ

30 นาย ศุภกร สุขชม คณิตศาสตร์ 095-9545187 เทศบาลวัดป่าโค พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.สิรภพ สินธุประเสริฐ

31 นางสาว กัญญารัตน์ ม่วงพันธ์ วิทยาศาสตร์ 092-1040578 ชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) โพธ์ิทอง อ่างทอง ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน

32 นางสาว จารุมาศ นิลประวิทย์ วิทยาศาสตร์ 092-4836745,092-8589084 เทศบาลวัดป่าโค พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน

33 นางสาว ทิพย์วรรณ วิสุทธิกุลชัย วิทยาศาสตร์ 062-2948241 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน

                                   รำยช่ือนักศึกษำภำคปกติช้ันปีท่ี 2 หลักสูตรครุศำสตร 4 ปี (รุ่นรหัส2562) และสถำนศึกษำท่ีออกฝึกปฏิบัติวิชำชีพระหว่ำงเรียน  1

                                             ภำคเรียนท่ี  2/2563



34 นางสาว ธนพร นุชสติ วิทยาศาสตร์ 088-1074308 เทศบาลวัดศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน

35 นาย ธีรยุทธ โลกเล่ือง วิทยาศาสตร์ 082-3323945 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน

36 นางสาว นลณี เขียวพระอินทร์ วิทยาศาสตร์ 089-5689450 วัดโคกช้าง (ราษฎร์บ ารุง) อุทัย พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน

37 นางสาว นิรัชชา หาเรือนจักร์ วิทยาศาสตร์ 069-9706306 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.วิชชุดา พลยางนอก

38 นาย ปัญญา พลีรักษ์ วิทยาศาสตร์ 095-4369688 วัดกลางคลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.วิชชุดา พลยางนอก

39 นาย ภานุวัฒน์ หวังใจ วิทยาศาสตร์ 097-1913140 ลุมพลีชนูปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.วิชชุดา พลยางนอก

40 นาย ภูชิต ทรัพย์เอนก วิทยาศาสตร์ 098-8731737 วัดช่างทอง (บุญบ ารุงราษฎร์) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.วิชชุดา พลยางนอก

41 นาย รัชพล ศรีลาชัย วิทยาศาสตร์ 098-4425587 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.วิชชุดา พลยางนอก

42 นางสาว วรรณทณี คงเวหน วิทยาศาสตร์ 095-9648008 วัดหนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา อ.วิชชุดา พลยางนอก

43 นางสาว วรัญชลี พลับชิต วิทยาศาสตร์ 084-3462831 วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" เสนา พระนครศรีอยุธยา อ.ภูษณิศา สุวรรณศิลป์

44 นางสาว สุดารัตน์ นิยมจันทร์ วิทยาศาสตร์ 098-5159277 วัดชุมพลนิกายาราม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อ.ภูษณิศา สุวรรณศิลป์

45 นางสาว สุภาพร สว่างเมือง วิทยาศาสตร์ 094-8598080 เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.ภูษณิศา สุวรรณศิลป์

46 นางสาว สุภารัตน์ พุทธิวัย วิทยาศาสตร์ 089-8309757 อนุบาลวัดอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง อ.ภูษณิศา สุวรรณศิลป์

47 นางสาว อภิรดี ท ามืด วิทยาศาสตร์ 095-6526764 วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.ภูษณิศา สุวรรณศิลป์

48 นางสาว อริสรา พาละแพน วิทยาศาสตร์ 064-0219808 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.ภูษณิศา สุวรรณศิลป์

49 นาย อลีมีน ทรงขวัญ วิทยาศาสตร์ 080-3301448 วัดช้าง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์

50 นางสาว อารีญา พลีรักษ์ วิทยาศาสตร์ 096-5267080 เทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์

51 นางสาว อารีรัตน์ ไวสุภี วิทยาศาสตร์ 092-8974300 บ้านคู้คต     อุทัย พระนครศรีอยุธยา อ.พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์

52 นางสาว เกษมณี แก้วสีงาม วิทยาศาสตร์ 093-3474735 ชุมชนป้อมเพชร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์

53 นาย จิตติพัฒน์ สาระบูรณ์ วิทยาศาสตร์ 064-2727860 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา อ.พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์

54 นางสาว พนัสดา ช่างกุดเวียน วิทยาศาสตร์ 062-4595675 วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)  พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.พัชราภร พูลบุญ

55 นางสาว รุจิรา สุกใส วิทยาศาสตร์ 092-2091359 วัดไก่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อ.พัชราภร พูลบุญ

56 นางสาว วิภาดา เจ๊ะอารง วิทยาศาสตร์ 061-1902628 เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.พัชราภร พูลบุญ

57 นางสาว ญาติมา ถวาย วิทยาศาสตร์ 095-9476127 ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.พัชราภร พูลบุญ

58 นางสาว วนัสนันท์ จิตต์สุทธิผล วิทยาศาสตร์ 086-3127115 ศรีบางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา อ.พัชราภร พูลบุญ

59 นางสาว สุษฎี กองโยม วิทยาศาสตร์ 064-6512401 เทศบาลวัดรัตนชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.พัชราภร พูลบุญ

60 นาย กล้าณรงค์ มีสมโฉม สังคมศึกษา 086-1330733 สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ

61 นาย จิรฑิต จ านงค์ไว สังคมศึกษา 086-3035670 สตรีอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง ผศ.ปิยะ มีอนันต์

62 นางสาว จิราภรณ์ ถ้วยสุริยา สังคมศึกษา 064-9298233 วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ

63 นางสาว ธรรศมณ ศิลป์ประดิษฐ์ สังคมศึกษา 092-7578299 เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก   เสนา พระนครศรีอยุธยา ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์

64 นางสาว ธัญญลักษณ์ จ านงค์รักษา สังคมศึกษา 098-4796134 เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล

65 นางสาว นันทิชา ศรีสุระ สังคมศึกษา 092-8607212 เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล

66 นาย นิติพัฒน์ พลศรี สังคมศึกษา 062-3496936 ลุมพลีชนูปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ มอนไธสงค์

67 นางสาว ปิยธิดา สว่างเนตร สังคมศึกษา 084-0903605 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เมืองอ่างทอง อ่างทอง ผศ.ปิยะ มีอนันต์ + ดร.กาวี ศรีรัตน์

68 นาย ปุญญพัฒน์ เกตุธานี สังคมศึกษา 081-2902805 บางบาล                     บางบาล พระนครศรีอยุธยา ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์ + ดร.กาวี ศรีรัตน์

69 นางสาว พิทยารัตน์ อักษร สังคมศึกษา 088-2720452 เทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ + ดร.กาวี ศรีรัตน์



70 นาย พิเชฐ ไวยสุนา สังคมศึกษา 085-5152355 วิเชียรกล่ินสุคนธ์อุปถัมภ์ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ

71 นางสาว พีรดา สาระถิน สังคมศึกษา 063-2184457 อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์

72 นางสาว ภณิดา สัยยะนิฐี สังคมศึกษา 087-7578078 วัดเจ้าเจ็ดใน เสนา พระนครศรีอยุธยา ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์ + อาจารย์ภูวมินทร์ วาดเขียน

73 นาย ภาณุวัฒน์ เมืองส าราญ สังคมศึกษา 092-1090507 นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ผศ.ปิยะ มีอนันต์

74 นางสาว รพีพรรณ กิจพงษ์ศรี สังคมศึกษา 092-8305483 เสนา "เสนาประสิทธ์ิ" เสนา พระนครศรีอยุธยา ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์

75 นางสาว ทิพวัลย์ ไวยบุญญา สังคมศึกษา 095-0284524 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ

76 นางสาว วรัชยา พรเจริญ สังคมศึกษา 063-3624321 ชุมชนป้อมเพชร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ มอนไธสงค์

77 นาย วุฒิ คุ้มบุญ สังคมศึกษา 061-5132304 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล + ดร.กาวี ศรีรัตน์

78 นาย ศุภศักย์ โชคอุปถัมภ์ สังคมศึกษา 062-4074394 บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ผศ.ปิยะ มีอนันต์

79 นาย อดิศร อากาศโสภา สังคมศึกษา 098-5417864 ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ภาชี พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ

80 นาย อดิศักด์ิ คงสมลาภ สังคมศึกษา 061-5018840 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา อาจารย์พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล

81 นางสาว อภิสรา ไทยบรรเทา สังคมศึกษา 088-6520082 ท่าเรือ "นิตยานุกูล" ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา อาจารย์พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล + อาจารย์ภูวมินทร์ วาดเขียน

82 นางสาว เพียงฟ้า แสนประเสริฐ สังคมศึกษา 061-6593072 สาคลีวิทยา เสนา พระนครศรีอยุธยา ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์

83 นาย โกเมศ นุชนวล สังคมศึกษา 062-1277994 ปาโมกข์วิทยาภูมิ ป่าโมก อ่างทอง ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์

84 นางสาว โยษิตา เงินเหรียญ สังคมศึกษา 092-5085509 วัดทางกลาง(ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล

85 นางสาว กีรติ น่ิมนวล สังคมศึกษา 099-4814725 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ปิยะ มีอนันต์ + อาจารย์ภูวมินทร์ วาดเขียน

86 นางสาว ณัฐณิชา เตียนสิงห์ สังคมศึกษา 095-4192432 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ + อาจารย์ภูวมินทร์ วาดเขียน

87 นางสาว ปริศนา สว่างแจ้ง สังคมศึกษา 972040836 เทศบาล 3 วัดชัยมงคล              เมืองอ่างทอง อ่างทอง ผศ.ปิยะ มีอนันต์

88 นาย วนวัฒน์ เลิศศิกิจ สังคมศึกษา 088-6482680 เทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส เมืองอ่างทอง อ่างทอง ผศ.ปิยะ มีอนันต์

89 ว่าท่ีร้อยตรี ศุภสิน นวลจันทร์ สังคมศึกษา 097-1769555 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ

90 นาย สหัสวรรษ แก้วเทศ สังคมศึกษา 098-2601200 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ

91 นางสาว ก่ิงกาญจน์ เกษร การศึกษาปฐมวัย 095-6435404 วัดบ้านดาบ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ดร.ธนาวรรณ  รักษาพงษ์พานิช

92 นางสาว ชิดชนก พานา การศึกษาปฐมวัย 069-5323204 เทศบาลท่าเรือประชานุกูล ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ดร.ธนาวรรณ  รักษาพงษ์พานิช

93 นางสาว ชุติณัชชา สุขวงษ์ การศึกษาปฐมวัย 090-2716643 สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.บุญไท  เจริญผล

94 นางสาว ญาดา ปิติไหว การศึกษาปฐมวัย 094-0610768 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา ผศ.ภรภัทร  นิยมชัย

95 นางสาว ณฐพร สุขจรรยา การศึกษาปฐมวัย 065-9622415 สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ดร.ธนาวรรณ  รักษาพงษ์พานิช

96 นางสาว ณัฏฐธมล นาคกระสันต์ การศึกษาปฐมวัย 092-9793874 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.สุภัทรา  คงเรือง

97 นางสาว ณิชนันทน์ ใจวงษ์ การศึกษาปฐมวัย 061-3290707 เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.สุภัทรา  คงเรือง

98 นางสาว ดวงทิพ รินทร์ชัย การศึกษาปฐมวัย 098-8641723 สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร์

99 นางสาว ทิฆัมพร ญาณสุคนธ์ การศึกษาปฐมวัย 064-5034060 วัดอินกัลยา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.สุภัทรา  คงเรือง

100 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ พรทัศน์ การศึกษาปฐมวัย 092-2721299 บ้านแถววิทยาคาร                เสนา พระนครศรีอยุธยา อ.ณัฏชญา  ธาราวุฒิ

101 นางสาว ธนัญญา ไกลประสิทธ์ิ การศึกษาปฐมวัย 098-3576730,092-4075506 สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ภรภัทร  นิยมชัย

102 นางสาว ธิดา โออุ่ม การศึกษาปฐมวัย 097-2689232 นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ดร.ธนาวรรณ  รักษาพงษ์พานิช

103 นางสาว ธิดาทิพย์ คงศรี การศึกษาปฐมวัย 080-1421471 สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร์

104 นางสาว นงนภัส ข าวงษ์ การศึกษาปฐมวัย 092-7789892 เทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส เมืองอ่างทอง อ่างทอง อ.ณัฏชญา  ธาราวุฒิ

105 นางสาว นันทนา บุญจู๋ การศึกษาปฐมวัย 065-4284752 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร์



106 นางสาว ปิยธิดา เริงธรรม การศึกษาปฐมวัย 099-2102931 วัดโพธ์ิ(แจ่มวิทยาคาร) เสนา พระนครศรีอยุธยา อ.ณัฏชญา  ธาราวุฒิ

107 นางสาว ปูชิตา เหลืองสถิตย์ การศึกษาปฐมวัย 090-9549837 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ภรภัทร  นิยมชัย

108 นางสาว ภัทรพร การเนตร การศึกษาปฐมวัย 096-0585924 เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.สุภัทรา  คงเรือง

109 นางสาว มินตรา ช่วยโพธ์ิกลาง การศึกษาปฐมวัย 092-6510351 สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.สุภัทรา  คงเรือง

110 นางสาว รุ้งระวี สะยะบุตร์ การศึกษาปฐมวัย 063-1298945 สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.สุภัทรา  คงเรือง

111 นางสาว วรินทร ป้ันทอง การศึกษาปฐมวัย 093-0588706 เทศบาลวัดป่าโค พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.ณัฏชญา  ธาราวุฒิ

112 นางสาว วริศรา ศุภธรรมกิจ การศึกษาปฐมวัย 091-9086182 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.ณัฏชญา  ธาราวุฒิ

113 นางสาว ศิริลักษณ์ พงษ์ไทย การศึกษาปฐมวัย 092-7096100 วัดจุฬามณี(ชุณหะจัทนประชาสรรค์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา ผศ.บุญไท  เจริญผล

114 นางสาว สกุลตลาณี บุญคุ้มฉิม การศึกษาปฐมวัย 095-7038180 เทศบาลวัดป่าโค พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ภรภัทร  นิยมชัย

115 นางสาว สิรินทรา เมฆขุนทด การศึกษาปฐมวัย 062-1213977 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร์

116 นางสาว สุกัญญารัตน์ ถ่ินแก้ว การศึกษาปฐมวัย 082-6653736 สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.ณัฏชญา  ธาราวุฒิ

117 นางสาว อัจฉรา บุญม่ัน การศึกษาปฐมวัย 063-9275970 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.สุภัทรา  คงเรือง

118 นางสาว ธัญลักษณ์ มงคลดิเรกรัตน์ การศึกษาปฐมวัย 094-9746222 วัดช่างทอง (บุญบ ารุงราษฎร์) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ดร.ธนาวรรณ  รักษาพงษ์พานิช

119 นางสาว พัณณิตา ทายศรี การศึกษาปฐมวัย 086-6651954 วัดนาค บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ผศ.ภรภัทร  นิยมชัย

120 นางสาว พิชญา ทายศรี การศึกษาปฐมวัย 087-7981513 วัดนาค บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ผศ.ภรภัทร  นิยมชัย

121 นางสาว ศุภมาส ขุนน้อย การศึกษาปฐมวัย 094-1567163 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ดร.ธนาวรรณ  รักษาพงษ์พานิช

122 นาย กฤษฎา  นามโคตร พลศึกษา 098-9093748 ชุมชนป้อมเพชร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.วัชรินทร์  เสมามอญ

123 นางสาว กชกร เอ่ียมศรีดี พลศึกษา 098-3709814 ลุมพลีชนูปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.วัชรินทร์  เสมามอญ

124 นางสาว ชลธิชา พยุงวงษ์ พลศึกษา 064-9596015 วัดโคกช้าง (ราษฎร์บ ารุง) อุทัย พระนครศรีอยุธยา ผศ.วัชรินทร์  เสมามอญ

125 นาย ชลสิทธ์ิ กล่ินจันทร์ พลศึกษา 086-3528508 วัดคานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา ผศ.วัชรินทร์  เสมามอญ

126 นาย ชลสิทธ์ิ เอมอ่ิม พลศึกษา 093-1140208 วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.วัชรินทร์  เสมามอญ

127 นาย ชาญชัย วารีนิล พลศึกษา 094-9531574 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.วัชรินทร์  เสมามอญ

128 นาย ทิวากร เชยชูเดช พลศึกษา 098-5017180 วัดจ าปา อุทัย พระนครศรีอยุธยา ผศ.ชนกานต์  ขาวส าลี

129 นาย ธนรัตน์ ผ่องสละ พลศึกษา 092-5958564 เทศบาลวัดรัตนชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ชนกานต์  ขาวส าลี

130 นาย ธรรมธร ร่ืนภาคแดน พลศึกษา 061-6606683 พรพินิตพิทยาคาร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ชนกานต์  ขาวส าลี

131 นาย นพรัตน์ สิงห์โท พลศึกษา 098-9530323 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ชนกานต์  ขาวส าลี

132 นางสาว นภาภรณ์ สุขสอาด พลศึกษา 091-7543024 เทศบาลท่าเรือประชานุกูล ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ผศ.ชนกานต์  ขาวส าลี

133 นางสาว น้ าฝน แพรงาม พลศึกษา 092-8093031 นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ผศ.ชนกานต์  ขาวส าลี

134 นาย ปริณญา หาบุบผา พลศึกษา 093-9384650 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) บางบาล พระนครศรีอยุธยา ผศ.เสาวลักษณ์  ประมาน

135 นาย พงษ์สิทธ์ิ เลาหาง พลศึกษา 064-9899271 ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.เสาวลักษณ์  ประมาน

136 นาย พรพิทักษ์ จันทร์ตน พลศึกษา 080-2878514 วัดช่างทอง (บุญบ ารุงราษฎร์) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.เสาวลักษณ์  ประมาน

137 นางสาว ฟ้าใส พัฒนวิเวก พลศึกษา 092-4960781 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.เสาวลักษณ์  ประมาน

138 นาย ภัทรพงศ์ นุ่มจันทร์สกุล พลศึกษา 095-6394273 เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.เสาวลักษณ์  ประมาน

139 นาย ศิรยุติ วัชรเสถียร พลศึกษา 064-8725364 วัดกลางคลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.เสาวลักษณ์  ประมาน

140 นาย ศิรศักด์ิ วัชรเสถียร พลศึกษา 095-9455782 เทศบาลวัดศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.ประวิทย์  ประมาน

141 นางสาว ศุภิสรา บุญอิสระเสรี พลศึกษา 080-0088548 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.ประวิทย์  ประมาน



142 นางสาว สุธาวลี ผ่องสมรูป พลศึกษา 085-1329794 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.ประวิทย์  ประมาน

143 นางสาว สุพรรษา อุดมผล พลศึกษา 062-6166592 วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" เสนา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.ประวิทย์  ประมาน

144 นาย สุรดิษ ค าเพ่ิม พลศึกษา 081-1861741 ชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) ป่าโมก อ่างทอง ผศ.ดร.ประวิทย์  ประมาน

145 นางสาว อลิสลา หาเรือนทรง พลศึกษา 094-0057176 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.ประวิทย์  ประมาน

146 นางสาว เพชรนภา เอ่ียมเอก พลศึกษา 095-4620310 เทศบาลวัดป่าโค พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ดร.วรวุฒิ  ธาราวุฒิ

147 นาย เสกสิน สุขสวัสด์ิ พลศึกษา 064-1427748 เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก   เสนา พระนครศรีอยุธยา ดร.วรวุฒิ  ธาราวุฒิ

148 นาย ชัยชนะ หล้าจักร์ พลศึกษา 082-5487545 เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ดร.วรวุฒิ  ธาราวุฒิ

149 นางสาว ชุติมา บุญมี พลศึกษา 091-8620133 เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ดร.วรวุฒิ  ธาราวุฒิ

150 นาย สาธิต สุขสอาด พลศึกษา 080-8941576 วัดบ้านแค ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา ดร.วรวุฒิ  ธาราวุฒิ

151 นางสาว สุนันทา บุญมา พลศึกษา 095-5511028 วัดจุฬามณี(ชุณหะจัทนประชาสรรค์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา ดร.วรวุฒิ  ธาราวุฒิ

152 นางสาว กนกอร กุลทอง คอมพิวเตอร์ศึกษา 094-7406127 เทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.สุวิทย์  ไวยกุล

153 นางสาว กมลพรรณ ทองคล้าย คอมพิวเตอร์ศึกษา 096-7187621 วัดอินกัลยา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.สุวิทย์  ไวยกุล

154 นางสาว กมลวรรณ ฉลาดถ้อย คอมพิวเตอร์ศึกษา 092-8489051 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.นิป  เอมรัฐ

155 นางสาว กัลยรัตน์ ใจคง คอมพิวเตอร์ศึกษา 085-1713072 วัดทางกลาง(ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)  บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.นิป  เอมรัฐ

156 นาย คณาธิป ศรีดี คอมพิวเตอร์ศึกษา 062-3748161 เทศบาลวัดป่าโค พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.ศักดา  จันทราศรี

157 นางสาว ชมพูนุช หล่อสุวรรณ คอมพิวเตอร์ศึกษา 095-4613602 อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อ.ศักดา  จันทราศรี

158 นางสาว ชลลิณี ช่ืนชอบ คอมพิวเตอร์ศึกษา 062-5863094 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.ศิริพล  แสนบุญส่ง

159 นาย ทัชตะวัน แสงทอง คอมพิวเตอร์ศึกษา 095-4521781 เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.ศิริพล  แสนบุญส่ง

160 นาย ธนพล บุตรนามรักษ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 090-2845358 วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.ศิริพล  แสนบุญส่ง

161 นาย นาวิน กล่ินจันทร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 094-3233132 วัดนาค บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.สุวนิตย์  รุ่งราตรี

162 นางสาว ศิริลักษณ์ ฤกษ์ฉวี คอมพิวเตอร์ศึกษา 094-3483331 บ้านแถววิทยาคาร                เสนา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.สุวนิตย์  รุ่งราตรี

163 นางสาว สรินนา บูเก็ม คอมพิวเตอร์ศึกษา 095-0141952 เทศบาลวัดรัตนชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.สุวนิตย์  รุ่งราตรี

164 นาย สหรัฐ การสันทัด คอมพิวเตอร์ศึกษา 064-9358099 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) บางบาล พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.บริบูรณ์  ชอบท าดี

165 นาย สุทัศน์ คิดกล้า คอมพิวเตอร์ศึกษา 089-0809736 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.บริบูรณ์  ชอบท าดี

166 นางสาว ฉัตรชนก มดแสง คอมพิวเตอร์ศึกษา 096-7385247 อนุบาลวัดอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง อ.กิตติภพ  มหาวัน

167 นาย ธวัชชัย ไทรย้อย คอมพิวเตอร์ศึกษา 087-7905259 วัดโพธ์ิ(แจ่มวิทยาคาร) เสนา พระนครศรีอยุธยา อ.กิตติภพ  มหาวัน

168 นาย ปราโมทย์ วิโรจน์รัตน์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 063-2703788 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ดร.ชัยยศ  เดชสุระ

169 นาย เขตตะวัน สุราวุธ คอมพิวเตอร์ศึกษา 063-7389247 ชุมชนป้อมเพชร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ดร.ชัยยศ  เดชสุระ

170 นางสาว กัญลยา ชัยสาคร การสอนภาษาไทย 062-1362176 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.จันจิรา หาวิชา

171 นางสาว กิตติยา สุขสมอรรถ การสอนภาษาไทย 082-9763735 วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.หน่ึงฤทัย ชวนะลิขิกร

172 นางสาว จารุพร ดวงอ าไพ การสอนภาษาไทย 063-6200165 ชุมชนป้อมเพชร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.ชนิกา จิตจักร

173 นางสาว ชนนิกานต์ ทรัพย์ประเสริฐ การสอนภาษาไทย 095-3134458 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริด ารง

174 นางสาว วชิรยาภรณ์ มุระดา การสอนภาษาไทย 081-7571906 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อ.ชนิกา จิตจักร

175 นางสาว ญานิศา ทองไทย การสอนภาษาไทย 094-4169551 สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.จันจิรา หาวิชา

176 นาย ทัศไนย์ โคกบัว การสอนภาษาไทย 082-7987524 วัดบ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อ.รุ่งทิวา สุภานันท์

177 นางสาว นภสร จานโอ การสอนภาษาไทย 098-2755727 ลุมพลีชนูปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.วิชลดา รอดแก้ว



178 นางสาว นภัสนันท์ แสงศรี การสอนภาษาไทย 088-0994820 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เมืองอ่างทอง อ่างทอง ผศ.หน่ึงฤทัย ชวนะลิขิกร

179 นางสาว ปณิดา ป้ันงาม การสอนภาษาไทย 062-5063381 สตรีอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริด ารง

180 นางสาว ปภัสสิริ ทุมวงษ์ การสอนภาษาไทย 095-5943914 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.ชนิกา จิตจักร

181 นางสาว พรพนา ศรีสะอาด การสอนภาษาไทย 063-3793173 วัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) อุทัย พระนครศรีอยุธยา อ.รุ่งทิวา สุภานันท์

182 นางสาว มณีรัตน์ ต่างครบุรี การสอนภาษาไทย 061-6320604 บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อ.วิชลดา รอดแก้ว

183 นาย รัชกร คลังเจริญลาภ การสอนภาษาไทย 080-2924342 วัดสว่างอารมณ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.วิชลดา รอดแก้ว

184 นางสาว รัชฎาภรณ์ สุขีชิต การสอนภาษาไทย 092-4742462 เทศบาล 3 วัดชัยมงคล              เมืองอ่างทอง อ่างทอง อ.วิชลดา รอดแก้ว

185 นางสาว วนิดา  ไทยสถิตย์ การสอนภาษาไทย 092-7757072 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา อ.รุ่งทิวา สุภานันท์

186 นางสาว วราภรณ์ จ้อยชู การสอนภาษาไทย 093-8925494 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.ชนิกา จิตจักร

187 นาย วรเชษฐ์ โลเกตุ การสอนภาษาไทย 096-2124782 เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา พระนครศรีอยุธยา ผศ.จันจิรา หาวิชา

188 นาย วิศวะ หลวงหาญ การสอนภาษาไทย 095-5547326 อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.รุ่งทิวา สุภานันท์

189 นาย ศุภวัฒน์ ธูปสุวรรณ์ การสอนภาษาไทย 092-2696550 ปาโมกข์วิทยาภูมิ ป่าโมก อ่างทอง ผศ.หน่ึงฤทัย ชวนะลิขิกร

190 นางสาว สิริพร บุตรฉา การสอนภาษาไทย 062-4197485 เทศบาลวัดบางนมโค(ปานอุทิศ) เสนา พระนครศรีอยุธยา อ.ชนิกา จิตจักร

191 นางสาว สุธิดา พันธ์ุเพ็ง การสอนภาษาไทย 092-8165418 เสนา "เสนาประสิทธ์ิ" เสนา พระนครศรีอยุธยา ผศ.จันจิรา หาวิชา

192 นางสาว สุภาวดี ช้างโต การสอนภาษาไทย 062-4386404 เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.จันจิรา หาวิชา

193 นางสาว อมรรัตน์ ฤกษ์ฉวี การสอนภาษาไทย 061-2749715 สาคลีวิทยา เสนา พระนครศรีอยุธยา ผศ.จันจิรา หาวิชา

194 นางสาว อรอนงค์ นันชนะ การสอนภาษาไทย 092-8320761 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.จันจิรา หาวิชา

195 นาย อรุณรัศม์ิ พาลีเดช การสอนภาษาไทย 064-8473171 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.วิชลดา รอดแก้ว

196 นาย ธนวัฒน์ เริงสุข การสอนภาษาไทย 063-0204900 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.รุ่งทิวา สุภานันท์

197 นาย เกรียงศักด์ิ ใสสุข การสอนภาษาไทย 064-4268386 วิเชียรกล่ินสุคนธ์อุปถัมภ์ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา อ.ชนิกา จิตจักร

198 นางสาว เบญญทิพย์ ห่อเร การสอนภาษาไทย 090-7187408 เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.หน่ึงฤทัย ชวนะลิขิกร

199 นางสาว โสรายา โสภิกิจ การสอนภาษาไทย 062-5049846 เทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.หน่ึงฤทัย ชวนะลิขิกร

200 นางสาว กนกวรรณ  คงสุข การสอนภาษาไทย 081-4339096 วัดคานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา อ.รุ่งทิวา สุภานันท์

201 นางสาว ทัฐศนีพร เนรจิตร์ การสอนภาษาไทย 080-6640072 วัดจุฬามณี(ชุณหะจัทนประชาสรรค์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา อ.วิชลดา รอดแก้ว

202 นางสาว กชกร นามเจริญ การสอนภาษาอังกฤษ 061-4709828 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.กรกนก  ฮัปเปิล

203 นาย กิตติศักด์ิ โชระเวก การสอนภาษาอังกฤษ 091-8821856 เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.นฤมล  ตันติชาติ

204 นางสาว จารุวรรณ แสนสุข การสอนภาษาอังกฤษ 061-4602210 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.กรกนก  ฮัปเปิล

205 นางสาว ชนม์นิภา ขอนแก้ว การสอนภาษาอังกฤษ 092-7234260 บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อ.เนตรนิภา  เจียมศักด์ิ

206 นาย ชัชชัย หัตถหิรัญ การสอนภาษาอังกฤษ 092-7129015 วัดคานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา อ.กรกนก  ฮัปเปิล

207 นาย ชาคริต ค านูญ การสอนภาษาอังกฤษ 061-5627741 ท่าช้างวิทยาคม นครหลวง พระนครศรีอยุธยา อ.เนตรนิภา  เจียมศักด์ิ

208 นางสาว ฐิตินันท์ บุญปลูก การสอนภาษาอังกฤษ 099-1028358 เสนา "เสนาประสิทธ์ิ" เสนา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ภัธภร  หล่ังประยูร

209 นางสาว ณัฏฐา  ชูเชิด การสอนภาษาอังกฤษ 097-9939858 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.เนตรนิภา  เจียมศักด์ิ

210 นาย ณัฐภัทร สหวัฒนชาติ การสอนภาษาอังกฤษ 091-6748682 เทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.นฤมล  ตันติชาติ

211 นางสาว นริศรา ดีใจย้ิม การสอนภาษาอังกฤษ 064-7835801 ท่าเรือ "นิตยานุกูล" ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา อ.นฤมล  ตันติชาติ

212 นางสาว นิภาพร พรหมลี การสอนภาษาอังกฤษ 063-8587058 เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ภัธภร  หล่ังประยูร

213 นางสาว ปริฉัตร ในกระโทก การสอนภาษาอังกฤษ 063-9933701 ชุมชนป้อมเพชร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.นฤมล  ตันติชาติ



214 นาย ปุญญพัฒน์ จันทร์ศรี การสอนภาษาอังกฤษ 098-4637440 วัดจุฬามณี(ชุณหะจัทนประชาสรรค์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา อ.กรกนก  ฮัปเปิล

215 นาย พงศกร เสนาวงค์ การสอนภาษาอังกฤษ 093-4728628,088-5720795 สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.รักษมน  ยอดม่ิง

216 นางสาว พัณณิตา ลายนารี การสอนภาษาอังกฤษ 092-6917228 นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" นครหลวง พระนครศรีอยุธยา อ.เนตรนิภา  เจียมศักด์ิ

217 นางสาว ภัทรมาศ ดีธนันท์ การสอนภาษาอังกฤษ 098-3810287 เทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส เมืองอ่างทอง อ่างทอง อ.รักษมน  ยอดม่ิง

218 นาย ภูวรินทร์ มาต๊ิบ การสอนภาษาอังกฤษ 096-5375283 อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.กรกนก  ฮัปเปิล

219 นางสาว มธุรดา วงษ์รอด การสอนภาษาอังกฤษ 091-9087186 วัดทางกลาง(ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)  บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อ.นฤมล  ตันติชาติ

220 นางสาว มุธิตา รุ่งโรจน์ การสอนภาษาอังกฤษ 092-9397221 เทศบาลวัดบางนมโค(ปานอุทิศ) เสนา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ภัธภร  หล่ังประยูร

221 นางสาว รัชนีกร ส าราญ การสอนภาษาอังกฤษ 095-2675049 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.เนตรนิภา  เจียมศักด์ิ

222 นาย วีรยุทธ์ แสงสุวรรณ การสอนภาษาอังกฤษ 065-4497529 ลุมพลีชนูปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ภัธภร  หล่ังประยูร

223 นาย ศุภศิษฎ์ ขันธโภค การสอนภาษาอังกฤษ 094-9387007 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.กรกนก  ฮัปเปิล

224 นาย สหัสวรรษ รัมมะโภชน์ การสอนภาษาอังกฤษ 089-0554741 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.นฤมล  ตันติชาติ

225 นางสาว สุภัสสรา วิชญานันท์ การสอนภาษาอังกฤษ 084-5236388 ปาโมกข์วิทยาภูมิ ป่าโมก อ่างทอง อ.รักษมน  ยอดม่ิง

226 นางสาว สุภาภรณ์ วีรวัฒนกุมพะ การสอนภาษาอังกฤษ 080-0869459,081-4553515 วัดดาวคะนอง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ผศ.ภัธภร  หล่ังประยูร

227 นาย อรชุน ก าจัดภัย การสอนภาษาอังกฤษ 092-6434610 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.เนตรนิภา  เจียมศักด์ิ

228 นาย อาณกร เช้ือแดง การสอนภาษาอังกฤษ 096-8981728 วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ภัธภร  หล่ังประยูร

229 นางสาว อาภาวี สุขสุมิตร การสอนภาษาอังกฤษ 089-3059919 วัดป่าคาเจริญวิทยา บางไทร พระนครศรีอยุธยา อ.รักษมน  ยอดม่ิง

230 นางสาว กรรณิการ์ สันติเวศม์ การสอนภาษาอังกฤษ 094-1324371 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)    นครหลวง พระนครศรีอยุธยา อ.เนตรนิภา  เจียมศักด์ิ

231 นางสาว ชลิดา จันณรงค์ การสอนภาษาอังกฤษ 095-1658053 เทศบาล 3 วัดชัยมงคล              เมืองอ่างทอง อ่างทอง อ.รักษมน  ยอดม่ิง

232 นาย เปรม อินทพงษ์ การสอนภาษาอังกฤษ 096-1897475 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เมืองอ่างทอง อ่างทอง อ.รักษมน  ยอดม่ิง

233 นางสาว กัลยรัตน์ โพสาราช การประถมศึกษา 092-2845324 วัดมาบพระจันทร์(รัฐบ ารุงประชาวิทยา)   นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

234 นางสาว กาญจนา สุขใจ การประถมศึกษา 084-2736936 วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" เสนา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

235 นางสาว กาญจนา เสียดกลาง การประถมศึกษา 061-5649560 นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

236 นางสาว กิรติ ขาวเงินยวง การประถมศึกษา 092-0816730 เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

237 นางสาว ก่ิงกาญจน์ ประสาร การประถมศึกษา 064-9037135 วัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

238 นางสาว จิตลดา แก้วมณี การประถมศึกษา 092-3462995 วัดช่างทอง (บุญบ ารุงราษฎร์) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.รัชดาภรณ์   ตัณฑิกุล

239 นาย จิรเมธ ภู่เช่ียวชาญวิทย์ การประถมศึกษา 062-0640666 ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.รัชดาภรณ์   ตัณฑิกุล

240 นางสาว จีรนันท์ แก้วใส การประถมศึกษา 089-9047425 วัดจุฬามณี(ชุณหะจัทนประชาสรรค์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา ผศ.รัชดาภรณ์   ตัณฑิกุล

241 นางสาว ช่ืนกมล มะลิงาม การประถมศึกษา 093-3693960 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.รัชดาภรณ์   ตัณฑิกุล

242 นางสาว ชุติกาญจน์ เกตุแก้ว การประถมศึกษา 098-4096998 เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) เสนา พระนครศรีอยุธยา ผศ.รัชดาภรณ์   ตัณฑิกุล

243 นางสาว ฐิติรัตน์ กุลนามาก การประถมศึกษา 098-5098305 เทศบาลวัดศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ดร.ธานี  ชูก าเนิด

244 นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร วรโชติโภคิน การประถมศึกษา 098-5964126 วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ดร.ธานี  ชูก าเนิด

245 นางสาว ณัฐวรรณ ฝากพืช การประถมศึกษา 061-4767222 เทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ดร.ธานี  ชูก าเนิด

246 นางสาว ณัฐสุดา คุณประเสริฐ การประถมศึกษา 095-8969981 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ดร.ธานี  ชูก าเนิด

247 นางสาว ดนุนุช ลาภโสภา การประถมศึกษา 061-5573301 วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ดร.ธานี  ชูก าเนิด

248 นางสาว น้ าฝน กลัดคร้าม การประถมศึกษา 095-4573742 เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ดร.อัจฉราพรรณ  กันสุยะ

249 นางสาว พิชชาภา ธิยะ การประถมศึกษา 088-8537727 ชุมชนป้อมเพชร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ดร.อัจฉราพรรณ  กันสุยะ



250 นางสาว พิมพิศา ด้วงประสิทธ์ิ การประถมศึกษา 092-5711617 วัดจ าปา อุทัย พระนครศรีอยุธยา ดร.อัจฉราพรรณ  กันสุยะ

251 นางสาว รนัฐฌา เงินครบุรี การประถมศึกษา 063-9530443 เทศบาลวัดแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ดร.อัจฉราพรรณ  กันสุยะ

252 นางสาวว รรณรัตน์ สุนทรพฤกษ์ การประถมศึกษา 091-0302375 วัดบ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ดร.อัจฉราพรรณ  กันสุยะ

253 นางสาว สุนันทา วิมุตตาสี การประถมศึกษา 099-1610853 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) บางบาล พระนครศรีอยุธยา ดร.จิราภรณ์  มีสง่า

254 นางสาว สุพรรณษา กิจปล้ืม การประถมศึกษา 090-7779839 วัดโตนดเต้ีย อุทัย พระนครศรีอยุธยา ดร.จิราภรณ์  มีสง่า

255 นางสาว อนงค์นาถ ยวงทอง การประถมศึกษา 094-3470494 วัดโคกช้าง (ราษฎร์บ ารุง) อุทัย พระนครศรีอยุธยา ดร.จิราภรณ์  มีสง่า

256 นางสาว อภิชญา แสงสิทธ์ิ การประถมศึกษา 062-2561540 วัดกลางคลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ดร.จิราภรณ์  มีสง่า

257 นาย อภินนท์ เพชรประดับ การประถมศึกษา 064-7234938 ชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) ป่าโมก อ่างทอง ดร.จิราภรณ์  มีสง่า

258 นางสาว อมรรัตน์ ระพันธ์ การประถมศึกษา 064-2163478 พรพินิตพิทยาคาร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.สุพัตรา  ฟักอ่อน

259 นางสาว อริยา ซอหมัด การประถมศึกษา 090-9574874 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.สุพัตรา  ฟักอ่อน

260 นางสาว กนกพร  ฤทธิรงค์ การประถมศึกษา 083-1430591 วัดช่างเหล็ก(พิบูลเกียรติ) บางไทร พระนครศรีอยุธยา อ.สุพัตรา  ฟักอ่อน

261 นางสาว ธิติมา พูลสวัสด์ิ การประถมศึกษา 092-2462230 วัดคานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา อ.สุพัตรา  ฟักอ่อน

262 นางสาว พรภัสส์สรณ์ ทองสัน การประถมศึกษา 094-4100513 เทศบาลวัดป่าโค พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.สุพัตรา  ฟักอ่อน

263 นางสาว อาทิตยา ศิริพัฒนพงษ์ การประถมศึกษา 098-5051408 เทศบาลวัดรัตนชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.สุพัตรา  ฟักอ่อน

264 นางสาว กมลพรรณ เผ่าดิษฐ การศึกษาพิเศษฯ 095-7043929 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ดร.ก่ิงสร  เกาะประเสริฐ

265 นางสาว นภาพร บุตรสอน การศึกษาพิเศษฯ 098-5765812 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ดร.พัชนี  บุญรัศมี

266 นางสาว พิมพ์มาดา ลายเครือวัลย์ การศึกษาพิเศษฯ 092-8648603 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.วริสรา  จุ้ยดอนกลอย

267 นางสาว สร้อยเพชร เยรัมย์ การศึกษาพิเศษฯ 090-8176529 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ดร.อิศรา  รุ่งทวีชัย

268 นางสาว สุชาลินี ทองค า การศึกษาพิเศษฯ 061-5295104 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ดร.อิศรา  รุ่งทวีชัย

269 นางสาว ชลิญญา ทองเอ่ียม การศึกษาพิเศษฯ 092-8952433 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อ.วิจิตรตา  โป๊ะฮง 

270 นาย ธาริน สนใจ ดนตรีศึกษา 095-9847769 เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก   เสนา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.นภัสนันท์  จุนนเกษ

271 นาย พชรพล สุดลอย ดนตรีศึกษา 096-8865714 สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.นภัสนันท์  จุนนเกษ

272 นาย อริญชย์ อนุสุข ดนตรีศึกษา 068-3145765 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.นภัสนันท์  จุนนเกษ

273 นาย สุพลวงษ์ งามข า ดนตรีศึกษา 097-1347169 ชุมชนป้อมเพชร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.นภัสนันท์  จุนนเกษ

274 นางสาว อาภาพร แซ่ต้ัง ดนตรีศึกษา 064-0089308 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.นภัสนันท์  จุนนเกษ


