
ล าดบั ค าน า ชื่อ นามสกุล หมู่บ้าน/สถานที่

1 นาง กัตติกา ตันอารีย์ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)

2 นางสาว กัลยณัฏฐ์ สุวรรณโชติ โรงเรียนวัดบ้านช้าง

3 นางสาว กานต์พิชชา ธาระพิษ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร

4 นาย คชาภรณ์ ปัทมังสังข์ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา

5 นางสาว จันทิมา กฤษฎากูล วิทยาลัยการอาชีพเสนา

6 นางสาว จุฑามาศ ทองแจ้ง โรงเรียนวัดหัวสะแกตก

7 นางสาว ชนิดาภา ปล่ังกลาง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

8 นาย ชัยวัฒน์ ฉ่่าจิตร โรงเรียนสตรีอ่างทอง

9 นางสาว ณัฐธิดา งามสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

10 นางสาว ดลนภา แสงผลึก โรงเรียนวัดโพธิ์

11 นาย ธวัช เจริญศรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

12 นางสาว ปัทมาพร ทับบุญญาติ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

13 นางสาว พรชนก ศรีผ่อง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

14 นางสาว พัชริดา รวมสุข โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฏ์นวการอุปถัมภ)์

15 นางสาว พิชชาพร พุม่มาลา โรงเรียนวันหัวสะแกตก

16 นางสาว ภัทราภรณ์ เอกสมบุญ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา

17 นาย ภาคภูมิ จันทนา โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ

18 นางสาว มณีรัตน์ บุญอุทิศ โรงเรียนบ้านช้าง

19 นาย วุฒิพงษ์ บุญเกื้อ โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม

20 นางสาว ศิริภรณ์ ก่า่มะเริง โรงเรียนวัดเนินสะอาด

21 นาย สมชาย มโนชยากรณ์ โรงเรียนวัดก่าแพง

22 นางสาว สมหญิง สิทธิบุญ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

23 นางสาว สายสุดา โมราศิล โรงเรียนจรูญกิมล้ีกิจจาทรอนุสรณ์

24 นาย สุวัฒนา ระรวยศรี โรงเรียนวัดหนองยาง

25 นาย อาณุสร วิศิษศาสตร์ โรงเรียนวัดแปดแก้ว

26 นางสาว แก้วนภา ทองเทศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ขอ้มลูผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชพีครู ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2564



27 นางสาว ไข่มุก ทรัพย์ศฤงฆรา โรงเรียนวัดโพธิวงษ์

28 นาย จตุพล สการะเศรณี โรงเรียนวัดโพธิผั์กไห่ (เวชพันธุอ์นุสรณ์)

29 นางสาว จริยา จันทร์หมี่นไวย โรงเรียนวัดยาง

30 นาย ณรงค์ศักด์ิ พันธุค์ง วิทยาลัยเทคนิคอุตสากรรมยานยนต์

31 นางสาว ณัฐรดา บุญแจ้ง โรงเรียนวัดโพธิท์อง

32 นาย ธีรวิทย์ ศรีเทพ โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ

33 นางสาว นารินทร์ กล่ันทอง โรงเรียนวัดบ้างชุ้ง (อดุลประชาวิทย)์

34 นางสาว ปรีญานันท์ ลือจรัสพงษ์ โรงเรียนวัดน้่าเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)

35 นางสาว ปาณิศา ชูจันทร์ โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง

36 นางสาว พรทิพย์ เรืองปราชญ์ โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์

37 นาย ภานุพล นานวัน โรงเรียนวัดตะกู

38 นาง ภาณุมาศ สังวาลย์ โรงเรียนวัดไก่เต้ีย(วิทยสุนทร)

39 นาย ภิเษก คงขาว โรงเรียนวัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ)์

40 นาย มนัสชัย รักดี โรงเรียนวัดวันอุทิศ (สิริกมลฉ่่าราษฎร์บ่ารุง)

41 นางสาว รรินธร อุณหะ โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)

42 นางสาว รัตนา ประสพบุญ โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม

43 นางสาว รุ่งฤดี ศรีสุดชา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

44 นาย วสุ ธะนะจันทร์ โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ)์

45 นางสาว สุมาลี สัมแดงพันธ์ โรงเรียนวัดไทรน้อย

46 นางสาว อติคุณ แต่งงาม โรงเรียนวัดรางฉนวนมิตรภาพที ่202

47 นาย อนุชา โรจน์บุญชู โรงเรียนวัดล้ินทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บ่ารุง)

48 นาย อมรเชษฐ์ ทรัพย์ไนย โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม

49 นางสาว อัญชลี ห้องกระจก โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์

50 นางสาว กนิษฐา ขลังธรรมเนียม โรงเรียนสนิทวิทยา

51 นาย กฤษณพล ช้างต่อ โรงเรียนวัดสามขาว

52 นางสาว กุลธิดา ศิลธร โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)

53 นางสาว กุลรวี เรืองรัศมี โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา



54 นางสาว ขนิษฐา เกิดพร โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)

55 นาย ศุพัฒน์โชค นาคสีหมอก โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)

56 นาย ชนาวิชญ์ กิจสมุทร โรงเรียนวัดจรเข้ไล่

57 นาง ชาริตา สิงห์คะ โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส

58 นาย ทศพร ผดุงทรง โรงเรียนนครหลวง(อุดมรัชต์วิทยา)

59 นาย ธีรพงษ์ ทองประชุม โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม

60 นางสาว นันทินี เรืองปราชญ์ โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์

61 นางสาว ปฐมา เนียมหอม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

62 นางสาว ปรชนก โตรัตน์ โรงเรียนวัดบ้านแพน"ศรีรัตนานุกูล"

63 นาย ประวิตร อจลพงศ์ โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน

64 นางสาว มณฑาทิพย์ เวชประสิทธิ์ โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ

65 นางสาว รัชดาภา อ่อนเงิน โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์

66 นางสาว รัญญา สนธิพร โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

67 นางสาว วรรณิศา ขุนปักษี โรงเรียนวัดเกาะเล่ิง

68 นางสาว วรารัตน์ บุราณ โรงเรียนเอกอโยธยา

69 นางสาว ศิริวรรณ สุขนิรันดร์ โรงเรียนวัดไทรย์ (เกษมจริยคุณ)

70 นางสาว สุภาณี พันธุเ์พ็ง โรงเรียนวัดสามตุ่ม

71 นางสาว อัสมา สุดศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ

72 ว่าที ่ร้อยตรี อิทธิพัทธ์ สะนิ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

73 นาย อิธิพงษ์ เอี่ยมส่าอางค์ โรงเรียนวัดคู้สลอด

74 นาย เอกวิทย์ กลีบขจร โรงเรียนวัดยาง

75 นางสาว กชกร พวงสีเงิน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

76 นางสาว จิระนันท์ ว่าบ้านพลับ โรงเรียนฐานชีวา

77 นางสาว อมรรัตน์ บุญมา วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

78 นาย ชนสรณ์ เชษฐรตานนท์ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

79 นางสาว ชราวดี นิลทุย้ โรงเรียนวัดลาดระโหง

80 นางสาว ชลดา   จันทะเสน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล่านารายณ์

81 นาง ฐิติมา  สีฟัก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล่านารายณ์



82 นาย ทศพล  ล้อมวงษ์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

83 นาย ธนภัทร ทองระย้า วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

84 นางสาว ธันย์ชนก แสงยุนนท์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

85 นางสาว นราวลัย วงศ์ภูดร โรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)

86 นาย บุญฤทธิ ์ ผ่องวิถี โรงเรียนวิเชียรกล่ินสุคนธ์อุปถัมภ์

87 นางสาว ปฤษฎี เลิกพยัพ โรงเรียนปณิธานเด็กดี 2

88 นาย ปัญญา เรืองปราชญ์ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์

89 นางสาว ปิยธิดา  ค่าพราว โรงเรียนวัดน้่าอาบ

90 นางสาว กุลณสร ยอดเมือง โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

91 นางสาว วัลยา   โพธิแ์ย้ม โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

92 นาย วีรภัทร์ ดาวเรือง โรงเรียนวัดบ้านเพชร

93 นางสาว  ศศิชา   พูลศิริ โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)

94 นางสาว ศิริลักษณ์ เบ็ญจรงค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ)์

95 นาย สิทธิโชค สุวรรณแขก วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

96 นางสาว สุธาทิพย์ หีบงา โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

97 นางสาว อรธิดา มงคล วิทยาลัยเทคนิคอุตสากรรมยานยนต์

98 นางสาว อรุณี แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลในฝันพระนครศรีอยุธยา

99 นาย อัซนาวี รัมมะมุด โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์

100 นางสาว อัยนา มณีโชติ โรงเรียนวัดธรรมจริยา

101 นาย กิตติพัฒน์   ไรเกตุ โรงเรียนอินทโมลีประทาน

102 นาย จักรภพ สาสะกุล โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

103 นางสาว จิราวรรณ ไฝทอง โรงเรียนวัดสกุณาปักษี

104 นางสาว ชลดา  วรรณเผือก โรงเรียนประตูชัย

105 นางสาว ณีรนุช   อนุภาพ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)

106 นางสาว ดวงกมล วรรณโนมัย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

107 นางสาว ธัญชนก เทียนบูชา โรงเรียนวัดสามตุ่ม

108 นางสาว นฤมล ชื่นชม วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

109 นาย นัฐพล บุญสอาด โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"

110 นางสาว นูรฮาน บุญรอด โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)

111 นางสาว เบญจวรรณ ทองกษัตริย์ โรงเรียนวัดจ่าปาหล่อ "ธรรมะวิทยาทาน"



112 นางสาว ปราณปริยา วิเลปนะ โรงเรียนอินทโมลีประทาน

113 นางสาว พรรณวดี เกษร โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง

114 นางสาว พัสวีร์ อยู่เป็นแก้ว โรงเรียนวัดคงษา (ประชารัฐอุปถัมภ)์

115 นางสาว พิมพ์ใจ แซ่ไหล โรงเรียนบ้านหนองถ้่า

116 นาง รัชฎาพร สุขประเสริฐ โรงเรียนศรีบางไทร

117 นางสาว รัตนาพร อวยพร โรงเรียนเอกอโยธยา

118 นางสาว รุ่งทิพย์ เปีย่มพูล วิทยาลัยการอาชีพโพธิท์อง

119 นางสาว ลลิตา โพธิห์อม โรงเรียนวัดขุมทอง (เจริญราษฎร์นุกูล)

120 นางสาว วนิดา หาจักร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษา

121 นาย วศิน โพธิคุณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

122 นางสาว ศตพร เปล้ืองทุกข์ โรงเรียนวัดจอมเกษ

123 นางสาว ศยามล แคล่วคล่อง โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)

124 นางสาว โศรยา แย้มบุญมาก โรงเรียนวัดบ้านม้า

125 นาย สิทธิโชค โสภา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

126 นางสาว สุภาพร มงคลฉัตร โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม

127 นางสาว อัจฉรี   ทวีวัฒน์ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

128 นางสาว อาคิรา  วงษ์พยอม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

129 นาย นฤดล มีดี โรงเรียนวัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฏ)์

130 นางสาว กมลวัลย์ ประสมพงษ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

131 นาง กรรณิการ์ สุขทรัพย์ศรี โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

132 นางสาว กฤษฎาพร  แนบนวล โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ)์

133 นางสาว เกศกนก ขจรศิลป์ โรงเรียนโพธิท์อง "จินดามณี"

134 นางสาว เกษร ฉุยทองดี โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ)์

135 นาย จักรกฤษณ์ อ่วมแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา

136 นาย ชินพรรธน์ โพธิธ์รรมโชติ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

137 นางสาว ณัฐกฤตา ภูมิพฤฒภณ โรงเรียนวัดมหานาม

138 ว่าทีร้่อยตรี ณัฐพล ชุ่มโชคดี โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา

139 นางสาว ณิชนันทน์ ยศวิทยากุล โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ

140 นาง ธนวรรณ บุญประสิทธิ์ โรงเรียนปณิธานเด็กดี 2

141 นางสาว ธมลวรรณ สุทธิการุณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล่านารายณ์



142 นางสาว นฤมล ข่าคม โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง

143 นาย บูรภัทร พัฒนะ โรงเรียนวิเชียรกล่ินสุคนธ์อุปถัมภ์

144 นางสาว เบ็ญจมาศ จันสีเผือก วิทยาลัยการอาชีพโพธิท์อง

145 นางสาว ปิยะมาศ  ไตรพรม โรงเรียนไตรราชวิทยา

146 นางสาว พัชริญา รอดผัน โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ"์

147 นางสาว เพ็ญนภา  พาดี โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง

148 นาย รณกฤต  เทียนสอาด โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา

149 นาย วรวัฒน์   เมืองกลาง โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ่ารุง)

150 นางสาว วาสนา มุขอาษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

151 นาย วิศรุต  ฤทธิไชยกูล โรงเรียนวัดโพธิท์อง (วาสนานุกูล)

152 นางสาว ศศิกานต์ รัมมะเกษ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์

153 นางสาว สุทธิดา อินทร์ชู โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ)์

154 นางสาว สุนิสา สุขสาลี โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

155 นางสาว อัญวีณ์    ธนสมบัติธิติชัย โรงเรียนอินทโมลีประทาน

156 นางสาว อิษฐา  เรืองปราชญ์ โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์

157 นางสาว สรวงสุดา อินสอน โรงเรียนวัดไทรงาม

158 นาง อนุธิดา สมภักดี โรงเรียนวัดไทรงาม











วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา


