
รายช่ือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2  ห้อง  1 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู   

 
ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล สถำนท่ีขอฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 

1 035590507001-5 นำงสำววชรพร สิงขรอำจ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
2 035590507002-3 นำงสำวสมพร ธนูทอง วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
3 035590507003-1 นำงสำวธัญญ์ณรัศม์ พิมจันทร์ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
4 035590507004-9 นำงสำวชลธิชำ ฮั่วสุน วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
5 035590507005-6 นำงสำวศิวนำถ โพธิ์ค ำ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
6 035590507006-4 นำงจุฬำลักษณ์ บุญพูล วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
7 035590507007-2 นำยเอนก รำชสมบูรณ์ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
8 035590507008-0 นำงสำวแพรวพรรณ สุขเกษม วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
9 035590507009-8 นำยพงศ์ศักดิ์ วำจำสัตย์ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 

10 035590507010-6 นำยประเสริฐ สังข์ทอง วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
11 035590507011-4 นำยภูกฤษ ทองเย็น วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
12 035590507012-2 นำยวีรพงษ์ บัวรุง่สวัสด์ิ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
13 035590507013-0 นำยสำคร ภูมิสิทธิ์ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
14 035590507014-8 นำยประกิต จตุพรทวีทรัพย์ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
15 035590507015-5 นำยวทัญญู ประสมสวย วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
16 035590507016-3 นำงสำวปิยมำศ พลหนู วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
17 035590507017-1 นำงสำวณัตชญำ สุภำสุ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
18 035590507018-9 นำงสำวรัตนำภรณ์ พรหมเต็ม วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
19 035590507019-7 นำงสำวชญำนิศ เฉลิมสุข วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
20 035590507020-5 นำยกิจติ พูพันดุง วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
21 035590507021-3 นำงสำวนวพร แซ่อึ๊ง วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
22 035590507022-1 นำยจตุรงค์ พิริยะตระกูลวงศ์ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
23 035590507023-9 นำงสำวสุนิสำ สุโมตยะกูล วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
24 035590507024-7 นำยกงกฤษ วิเศษชำติ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
25 035590507025-4 นำงสำวพนิตธิดำ สังข์ทอง วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
26 035590507026-2 นำยสุชำติ ประวัติ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
27 035590507027-0 นำงสำวศิรินทร์ดำ โบรำณ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
28 035590507028-8 นำงสำวอัจฉริยำ ผิวนวลสุคนธ์ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
29 035590507029-6 นำยปฐมพงษ์ ภู่สวำสด์ิ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
30 035590507030-4 นำยนิรันดร์ บัวบำน วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
31 035590507031-2 นำยภูไทย รุ่งศิริธนะกร วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
32 035590507032-0 นำงสำวณัฐนันณ์ ค ำดี วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
33 035590507033-8 นำยกฤษฎำ ธนูทอง วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 



34 035590507034-6 นำยกิตติพงษ์ กรวิทยโยธิน วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
35 035590507035-3 นำงสำวสุธิดำ บุญอุดหนุน วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
36 035590507036-1 นำยสุเมธ สันติกุล วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
37 035590507037-9 นำยสุรสิทธิ์ ลอย วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
38 035590507038-7 นำยศุภชัย จตุพรพิศุทธิ์ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
39 035590507039-5 นำยชยันต์ กิจวรรณ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
40 035590507040-3 นำยชัยรัตน์ สีหะ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
41 035590507041-1 นำงสำวอนัญญำ ขุนแพง วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
42 035590507042-9 นำงสำวสุภำพร บูรณประทีปรัตน์ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
43 035590507043-7 นำงสำวอ ำพวัน เอมบัณฑิต วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
44 035590507044-5 นำงสำวกำญจนำ แสนนำงชน วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
45 035590507045-2 นำงสำวปำนทิพย์ ค ำวัง วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก (อี.เทค) 
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ช่ือ-นำมสกุล สถำนท่ีขอฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
1 035590507051-0 นำงมณีณัฐ นะดำบุตร โรงเรียนศิริมงคลศึกษำ 
2 035590507052-8 นำงสำวอรทัย ศรีค ำ วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรบำงบัวทอง 
3 035590507053-6 นำงสำวศลิษำ พิมลำ โรงเรียนรำชินี (ติดต่อกำรเงินด่วน) 
4 035590507058-5 นำงสำวสิริภัทรำ วสุภิญโญภำส วิทยำลัยเทคโนโลยีวำนิชบริหำรธุรกิจ 
5 035590507059-3 นำงพชร หมำยนำค วิทยำลัยเทคโนโลยีวำนิชบริหำรธุรกิจ 
6 035590507060-1 นำยรัชกฤช เยำวมำลี โรงเรียนทรงวิทยำ 
7 035590507061-9 นำงสำวดรุณี แสงข ำ โรงเรียนทรงวิทยำ 
8 035590507062-7 นำงสำวสุกัญญำ วิศิษฎจินดำ โรงเรียนทรงวิทยำ 
9 035590507063-5 นำงสำวนภัสวรรณ ดำวแก้ว โรงเรียนทรงวิทยำ 

10 035590507064-3 นำงจิตรลัดดำ ขันอำสำ โรงเรียนศิริมงคลศึกษำ 
11 035590507074-2 นำงสำวจุติมำ สำลี โรงเรียนเทพกรศึกษำ 
12 035590507075-9 นำยพีร์วำทิน ฉิมช้ำง วิทยำลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล 
13 035590507076-7 นำงสำวศศิธร ล่ำดี โรงเรียนบ้ำนเขำศำลำ 
14 035590507077-5 นำยศิริพงษ์ แพร่ศิริพุฒิพงศ์ วิทยำลัยกำรอำชีพกบินทร์บุรี 
15 035590507078-3 นำงสำวสุบงกช ไชยแสง วิทยำลัยเทคนิคปทุมธำนี 
16 035590507079-1 นำยมำนพ ชูก้ำน วิทยำลัยเทคนิคปทุมธำนี 
17 035590507080-9 นำยทวีเดช ทรงกระสินธุ ์ วิทยำลัยเทคนิคปทุมธำนี 
18 035590507082-5 นำยณัฐพล เสมำชัย วิทยำลัยกำรอำชีพอัมพวำ 
19 035590507083-3 นำยขวัญชัย สินปรุ โรงเรียนสตรีวิทยำ 
20 035590507085-8 นำยจรัล อ่วมประทุม วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 
21 035590507086-6 นำงสำวพรทิพย์ ศรีบุญเรือง วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 
22 035590507087-4 นำงสำวปำร์วตี อ่อนสอำด วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร (ติดต่อกำรเงินด่วน) 
23 035590507088-2 นำงสำวสุทิศำ พรรณไวย วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 
24 035590507089-0 นำยมนัฐพงษ์ ฤทธิ์สุวรรณ วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 
25 035590507090-8 นำยภัทรำวุธ คงเพ็ชร์ วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 
26 035590507092-4 นำงสำวกำญจนำ ศรีสุข วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 
27 035590507094-0 นำยพิสิฐพงศ์ สีดำว วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 
28 035590507095-7 นำงสำวบุษบง มูลถวิลย์ วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 
29 035590507096-5 นำงสำวจิรภิณญำ นำคเกี้ยว วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 
30 035590507097-3 นำยสรวุฒิ นิลกุล วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี 2 
31 035590507098-1 นำยคนึง ลักษณะโต วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกมหำนคร 
32 035590507099-9 นำยบุญเรือง รัตนะโสภำ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครหลวง 



33 035590507101-3 นำยวิรัตน์ บุญศักด์ิ วิทยำลัยเทคโนโลยียำนยนต์โตโยต้ำ 
34 035590507102-1 นำงสำวนิรมล เมืองเจริญ วิทยำลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์ 

พณิชยกำร 
35 035590507103-9 นำงสำวสุจิตรำ นำรีรักษ์ วิทยำลัยกำรอำชีพกบินทร์บุรี 
36 035590507106-2 นำงสำววรรณรัตม์ เต่ือยโยชน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร 

นนทบุรี 
37 035590507107-0 นำยด ำรงรัตน์ ค ำลือ วิทยำลัยกำรอำชีพกบินทร์บุรี 
38 035590507108-8 นำงสำวนิตยำ วิสุนำ วิทยำลัยกำรอำชีพกบินทร์บุรี 
39 035590507109-6 นำงสำววันทนำ  ดำกุล วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีก ำแพงเพชร 
40 035590507138-5 นำงสำวภิญญดำ สิงหำอำจ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยำ 
41 035590507168-2 นำยอภิสิทธิ์ จิตต์พลังศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ 

นนทบุรี 
42 035590507169-0 นำงสำวอลิษำ จันทร์แซม วิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร 
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1 035590507104-7 นำงสำวญำนิดำ พูนสวัสด์ิ วิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร 
2 035590507110-4 นำยสมบัติ แซ่เบ๊ โรงเรียนกุหลำบวิทยำ 
3 035590507111-2 นำงสำวอนงค์ สำยทอง โรงเรียนแจงร้อนวิทยำ 
4 035590507112-0 นำยสุรสิงห์ แก้วเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ 

สมุทรปรำกำร 
5 035590507113-8 นำยฉัตรชัย มีวัฒนะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ 

สมุทรปรำกำร 
6 035590507114-6 นำยแมนพงษ์ กองแกว้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ 

สมุทรปรำกำร 
7 035590507115-3 นำงสำววิภำขวัญ น้ ำตำลพอด โรงเรียนท่ำทรำยประชำอุปถัมภ์ 
8 035590507116-1 นำงสำวนริศรำ เต่ำทอง โรงเรียนท่ำทรำยประชำอุปถัมภ์ 
9 035590507117-9 นำงสำวอทิตยำ กำลสี โรงเรียนไทรน้อย 

10 035590507118-7 นำยวิสุทธิ์ ป้ันยศ โรงเรียนไทรน้อย 
11 035590507119-5 นำยกมลชัย แก้วศรี โรงเรียนไทรน้อย 
12 035590507120-3 นำงสำวณัฐกุล เปินสมุทร โรงเรียนเบญจมรำชำลัย 

ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
13 035590507121-1 นำงสำวแสงระวี สำระพันธ์ โรงเรียนประคองศิลป์ 
14 035590507122-9 นำงสำวนพศร โยธำนันท์ โรงเรียนประคองศิลป์ 
15 035590507123-7 นำงสำววิจิตรำ สวัสด์ิโรจน์ โรงเรียนโยธนิบูรณะ 2 
16 035590507124-5 นำงสำวชลธิชำ ศรีเอี่ยม โรงเรียนโยธนิบูรณะ 2 
17 035590507125-2 นำงสำวมนันยำ ธรรมโชติ วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 
18 035590507126-0 นำยลักษณ์ กล่ันสุคนธ์ วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสำคร 
19 035590507127-8 นำยธีรชัย พลรักษำ โรงเรียนโยธนิบูรณะ 2 
20 035590507128-6 นำงสำวจุฑำมณี วัคคีย์พรหม โรงเรียนรำชวินิต 
21 035590507129-4 นำยศุภชัย แซ่ล้ี โรงเรียนรำชวินิต 
22 035590507130-2 นำยสมยศ แซ่โต๋ว โรงเรียนรำชวินิต 
23 035590507132-8 นำงสำวปริญดำ เนยเขียว โรงเรียนรำชวินิต 
24 035590507133-6 นำงสำวศิวพร จอมค ำสี โรงเรียนโยธนิบูรณะ 2 
25 035590507134-4 นำงสำวอัฎฐพร คุ้มยำ โรงเรียนรำชวินิต 
26 035590507135-1 นำยต่อยศ นำคะนำท โรงเรียนรำชวินิต 
27 035590507136-9 นำยองอำจ น้อยเจริญ โรงเรียนรำชวินิต 
28 035590507137-7 นำงสำวภัทรพร ศรีจันทร์ โรงเรียนรำชวินิต 



29 035590507139-3 นำงสำววรรณษำ ต้องจิตร์ โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุง่โรจน์ธนกูล
อุปถัมภ์ 

30 035590507140-1 นำงสำวจิตรำ พุฒซ้อน โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุง่โรจน์ธนกูล
อุปถัมภ์ 

31 035590507141-9 นำยศรัณย์ เรืองระเบียบ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยำ 
32 035590507142-7 นำงสำวภควดี บุญพันธ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุง่โรจน์ธนกูล

อุปถัมภ์ 
33 035590507143-5 นำงสำวนภัสร ทัศนเวช โรงเรียนวัดสลุด 
34 035590507144-3 นำงสำวรัตนพร ภู่พรำหมณ์ โรงเรียนวัดสลุด 
35 035590507145-0 นำงสำวมำลัยพร ทองประเสริฐ โรงเรียนวัดสลุด 
36 035590507146-8 นำงสำวอนุสรำ พรหมเวียง โรงเรียนสมุทรสำครบูรณะ 
37 035590507147-6 นำงสำวสุภำวรรณ สุมโน โรงเรียนสมุทรสำครบูรณะ 
38 035590507148-4 นำงสำวดิช่ัน แซ่ยี โรงเรียนสมุทรสำครบูรณะ 
39 035590507149-2 นำงสำวมลทิยำ รื่นสุข วิทยำลัยเทคนิคธัญบุรี 
40 035590507150-0 นำงสำวชลลดำ จุลเอียด วิทยำลัยเทคนิคธัญบุรี 
41 035590507151-8 นำยมนตรี พรมประทีป วิทยำลัยเทคนิคธัญบุรี 
42 035590507152-6 นำยสุทธวิชญ์ สว่ำงภำษำ วิทยำลัยเทคนิคจุฬำภรณ์ 
43 035590507153-4 นำยอนุชำ อุดมพันธ์ วิทยำลัยเทคนิคจุฬำภรณ์ 
44 035590507155-9 นำยณัฐพล ชุมพล โรงเรีนเทพศิรินทร์สมุทรปรำกำร 
45 035590507156-7 นำงสำวชรินรัตน์ มีภู่ โรงเรียนรำชวินิต 
46 035590507157-5 นำยขวัญชัย สินเพ็ง โรงเรียนสมุทรสำครบูรณะ 
47 035590507158-3 นำงสำวอุ่นเรือน แวนสีลำ โรงเรียนแจงร้อนวิทยำ 
48 035590507159-1 นำยจิตรกร รัตนพันธ ์ โรงเรียนเบญจมรำชำลัย 

ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 
 
 


