
ล าดับ ค าน า ชือ่ นามสกุล หมู่บา้น/สถานที่

1 นาง กวีนิษฐ์ แก้วกุลนิษฐ์ โรงเรียนสหวิทย์

2 นางสาว กานต์ธีรา นันต๊ะแก้ว

3 นางสาว ขนิษฐา สะโดอยู่ โรงเรียนแก่งคอย

4 นาง ขวัญฤทยั ภูส่าระ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

5 นาย จตุพร โพธิภ์กัด์ิ โรงเรียนวัดสวนพลู

6 นาย จุฑามาศ แจ่มมี โรงเรียนวัดพระธาตุ

7 นางสาว เจริญพร มะละเจริญ โรงเรียนวัดดอนพดุซา

8 นางสาว ชลลดา อ่อนพนัธุ์

9 นางสาว ช่อพธุ รุ่งอรุณ องค์การบริหารส่วนต าบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิดอุปถัมภ)์

10 นางสาว ชุติมา พวงทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง

11 นางสาว ณภทัร ข ามณี โรงเรียนสามโก้วิทยาคม

12 นางสาว ณัฐกานต์ ภญิญะวัย โรงเรียนคอตัน

13 นางสาว ณัฐชยา จิวประเสริฐ โรงเรียนเชาวน์วัศ

14 นางสาว ณัฐนียา หอ้งกระจก

15 นาย เถลิงเกียรติ ไวกยี โรงเรียนวัดจอมเกษ

16 นาง ทศันาทพิย์ เสือวงษ์ โรงเรียนวัดสามขาว

17 นาง นงลักษณ์ ชั่งทรัพย์

18 นาง นาฏยา แสงพระอินทร์ โรงเรียนบา้นเขาก าแพง

19 นางสาว นิอัสมีรา นิมะมิง โรงเรียนบา้บเูกะสูดอ

20 นางสาว บษุบา กรุดประโคน โรงเรียนวัดบา้นสนวน

21 นางสาว ปณิกา ยิม้พงษ์

22 นางสาว ปาณิสรา โชคคเณศร์ โรงเรียนบางปะอิน

23 นางสาว ปานชนก ด้วงอุดม

24 นาย พงษพ์นัธ์ ติยะบตุร โรงเรียนนาทมวิทยา

25 นางสาว พรทพิย์ วารีนิล โรงเรียนสามโก้วิทยาคม

26 นาง พชัรีย์ นิกรโสม โรงเรียนวัดหวัเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร)

27 นางสาว พทัธนันท์ จรูญฐีรวัฒน์

28 นางสาว พมิพช์ญา ธนาพรพงศ์สถิต

29 นางสาว เพญ็จันทร์ ร่ืนเนตร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

30 นาง ภทัราพร มหาพรหม เทศบาลต าบลไชโย

31 นาย มาโนช ตัญยงค์ โรงเรียนวัดด่านช้าง

32 นางสาว มาลัย พงษอ์นันต์ รร.วัดขนอนบา้นกรด

33 นางสาว มินดา เรืองทอง โรงเรียนวัดลาดบวัหลวง

34 นางสาว รุ่งนภา สุขส าแดง โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทศิ)

35 นาย ฤทธิธ์ิชัย ภูส่ าอางค์ โรงเรียนบางปะอิน วัดเซ

36 นาย วรุฒ สุขสอน

ขอ้มลูผู้ส าเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาโท ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2564



37 นางสาว วาสนา ไกรสอน

38 นาย วีระธนา ศรีสังข์งาม โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

39 นางสาว ศรีประภา เสถียรอรรถ โรงเรียนบา้นสร้าง (ส าริต ภูเ่งินอนุสรณ์)

40 นางสาว ศศิภา นวลละออง

41 นาย ศักดา มังคะรัตน์ โรงเรียนวิเชียรกล่ินสุคนธ์อุปถัมภ์

42 นางสาว ศิริเพญ็ กิจกระจ่าง โรงเรียนวัดมฤคทายวัน (วิจิตรชวนะนันทร์าษฎร์อุปถัมภ)์

43 นาย ศุภราช วสุรัตน์

44 นาย สันติชัย เทศวัตร

45 นาย สานนท์ สุขจรูญ โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์

46 นางสาว สิริพร ไตรลึก โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทศิ)

47 นางสาว สุชาดา อักษรกริช โรงเรียนอ่างทองปทัมโรจน์วิทยาคม

48 นาย สุนทร โครพ วิทยาลัยการอาชีพสิงหบ์รีุ

49 นางสาว เสาวลักษณ์ พนะสันต์ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

50 นางสาว เสาวลักษณ์ พมิพส์ายทอง โรงเรียนวัดจอมเกษ

51 นางสาว โสภา ชัยไธสง โรงเรียนวัดคู้สลอด

52 นางสาว อภนิุช พรมทา

53 นางสาว อัยรินทร์ ธนอริยมินทร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6

54 นางสาว อุไรวรรณ ศรีอินกิจ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์

55 นาย เอกราช ค าถวาย โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี

56 นางสาว กัญญาวีร์ จ าแนกมิตร

57 นางสาว เกศริน ตรีสุวรรณ

58 นาย สุพจน์ ศรีสวย

59 ร้อยโทหญิง กนกพชิญ์ ครุฑคง ค่ายจิรวิชิตสงคราม

60 นางสาว กนกวรรณ หงษเ์อีย่ม

61 นางสาว กมลวรรณ แดงน้อย

62 นาย กฤษฎา เธียรถาวร การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค เขต 1 ภาคกลาง

63 นางสาว กัญญาภทัร ไสวอมร ธนาคารกรุงไทย (อ่างทอง)

64 นางสาว กันยามาศ แก้วกมล การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค พระนครศรีอยุธยา

65 นางสาว กาญจนา ธรรมธวัชชัย ส านักงานประกันสังคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

66 นาง การิตา เธียรถาวร การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค เขต 1 ภาคกลาง

67 นาย จิระพงศ์ มามีสุข

68 นาง ณัฐกฤตา ธาดาวีระกิต บริษทั ธาดายูเนียนพลัส 

69 นาย ทรงชัย ทรงฤกษ์

70 นาง เนาวรัตน์ จันทร์ไทย โรงพยาบาลอ่างทอง

71 นาย ปราโมทย์ ทองหล่อ บริษทั ทองหล่อ 1977 อินดัสทรี จ ากัด

72 นางสาว ปณัยตา นิลปั่น ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ

73 นางสาว พรนรี พชินาหารี ส านักงานศาลยุติธรรม



74

ว่าที่ร้อยตรี
หญิง

พรุิฬหลั์กษณ์ ยุวะเวช ส านักงานทนายความ พรุิฬลักษณ์

75 นางสาว รัชนก เชื้อแพทย์

76 นางสาว รุ้งไพลิน บญุหล้า นักวิชาการการเงินและบญัชี

77 นางสาว วรัญญา บ ารุงสรณ์

78 นาย วิโชติ วงศ์เปี่ยมทรัพย์ QA/QC MGR. บริษทั เอฟเทค เอ็มเอฟจีไทยแลนด์

79 นาง วิภาวดี ศรสาย

80 นาย สมบรูณ์ เย็นศิริ ผู้จัดการ บริษทั เย็นศิริรีไซเคิล จ ากัด

81 นาย สันติ อุดมฤทธิ์

82 นางสาว อัญธิภา ภูด่ ารงค์

83 นาย ชลพงษ์ ทองอุดม โรงเรียนอุทยั

84 นางสาว จินตนา วงษน์าค โรงเรียนบา้นล าแดง

85 นาย ชัชวาล จ าแนกวุธ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม

86 นางสาว ชไมพร สมบตุร โรงเรียนวัดบา้นสร้าง

87 นางสาว ฉวีวรรณ อูอ่รุณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

88 นางสาว เบญจวรรณ กล่ันศรี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

89 นาย ราม เรือนทองดี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

90 นาย ศิริพงษ์ ตรัสศรี โรงเรียนเซนต์แมร่ี

91 นาย อนุพงศ์ จูงใจ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

92 นางสาว จิรภญิญา ช่างประดิษฐ์ โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมนผดุงวิทย"์

93 นางสาว ชลิตา พลทรัพย์ โรงเรียนวัดโพธิท์อง

94 นาย สมศักด์ิ ฉัตรประยูร โรงเรียนวันดอนพดุซา

95 นางสาว อิสริยา หนูจ้อย โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบ ารุง

96 ว่าที่ร้อยตรี ชัชนก มั่นประสงค์ โรงเรียนวัดสนามไชย

97 นาย นรากร งามสมัย โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บ ารุง)

98 นางสาว พรพมิล อินแมน โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ"์

99 นางสาว วรรณนภา จ าเนียรพชื โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ"์

100 นางสาว สุภาพร กล่อมมะโน โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)

101 นางสาว ฮัสน๊ะฮ์ มุ่งมาตร์

102 นางสาว วัลลี แสงแก้วสุข

103 นางสาว จินตนา แจ่มใส

104 นาย อิรยวัฒ เฉลิมกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

105 นาย สัญญา ชูช่วย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

106 นางสาว ลัดดาวัลย์ สอิง้ทอง โรงเรียนวัดองครักษ์

107 นางสาว อารยา ศรีสุข โรงเรียนวัดพทุไธศวรรย์

108 นางสาว กนกวรรณ สวัสดี โรงเรียนเสนาบดี

109 นางสาว วันทนีย์ บญุยะพนั โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

110 ว่าที่ร้อยตรีหญิง จินานันท์ คงมิยา



111 นางสาว ภทัรินทร์ วัฒวงษ์

112 นาย ธนชัย อุน่ใจชน โรงเรียนลาดงาประชาบ ารุง

113 นางสาว เรณู ร่ืนยุทธ โรงเรียนบางขุนเทยีนศึกษา

114 นางสาว สุฑาทพิย์ ทพิย์โสตร์ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

115 นางสาว ประภาพร ธรรมรจน์ โรงเรียนบา้นคลองใหม่

116 นาง สาวิณีย์ เอีย่มสะอาด โรงเรียนศรีศักด์ิสุวรรณวิทยา

117 นาง สมทรง ทองนวล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

118 นาย สุธี สุดลอย โรงเรียนประตูชัย

119 นางสาว กาญจนา ทองดี โรงเรียนวัดพทุไธศวรรย์

120 นาง ทหยัภทัร พลชโตทยั

121 นาย ธีระพล เจริญสุข กรมสรรพสามิต

122 นาย สุพจน์ ถนอมวราภรณ์ ร้านคลังยา

123 นาย เศรษฐพงษ์ เลิศปรีชา โรงเรียนสตรีอ่างทอง

124 นาย ธนฤทธิ์ ไกรทอง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

125 นาย ประพนัธ์ พรผุดผ่อง

126 นางสาว เมธานันท ์ สุขสาลี ธนาคารกสิกรไทย

127 นาง วันวิสา ธูปบชูา

128 นางสาว ศิริวรนุช ชัยช่วย ฝ่ายขาย บริษทัธรรมสรณ์ จ ากัด

129 นาย กันตวุฒิ การดี โรงเรียนรัษฎา

130 นางสาว พรชนก ศิริพฤกษพ์งษ์ โรงเรียนวัดกระสังข์

131 นาย ภานุพงษ์ ลิมปนะวงศานนท์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

132 นางสาว รวินันท์ พอควร ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง

133 นางสาว ศุภวรรณ ไวยศิลป์ โรงพยาบาลเวชธานี (กรุงเทพมหานคร)


