
สรุปขอมูลนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง    ปการศึกษา  2551 

 

ท่ี 

 

ช่ือ – สกุล 

 

รหัสประจําตัว สถานท่ีทํางาน 
ตําแหนง / 

เงินเดือน 
ท่ีอยู โทรศัพท 

1 นายสมชาย  อบรมย 3035471001 ศูนยศิลปวัฒนธรรม    มหาวิทยาลัยราชมงคล 

สุวรรณภูมิ    จ. พระนครศรีอยุธยา 

เจาหนาที่

บริหารงานทั่วไป 

7,940.-  บาท 

131 / 2 หมู 4 ต. ไผลิง 

อ. พระนครศรีอยุธยา 

จ. พระนครศรีอยุธยา 13000 

081 - 2919200 

2 นางสาวจรินทร   ศรีวรสาร 3035471002 โรงเรียนเกล็ดล้ินวิทยา   อ. บัวใหญ  จ. นครราชสีมา  

30120 

ครูอัตราจาง 

7,940.- บาท 

15 / 6  ถ. หนองขาม 4 ต. บัวใหญ 

อ. บัวใหญ  จ. นครราชสีมา  30120 

087- 5171213 

3 นายศิริพงษ   แกวสุวรรณ 3035471003 โรงเรียนอัมราวิทยาภูมิ   อ. วิเศษชัยชาญ จ. อางทอง ครูอัตราจาง 

7,940 บาท 

- 089-0349724 

4 นางสาวรัชนู  ทองชูศรี 3035471004 โรงเรียนแสงทวีป  อ. ทาเรือ  จ. พระนครศรีอยุธยา ครูอัตราจาง 

7,940.- บาท 

 

43  หมู 6   ต. บานซอม 

อ. พระนครศรีอยุธยา 

จ. พระนครศรีอยุธยา  13000 

084 – 8021174 

5 นางสาวภัทรภรณ  วันชูเพลา 3035471006 โรงเรียนวัดชุมพล     อ. พระนครศรีอยุธยา 

จ. พระนครศรีอยุธยา    13000 

ครูอัตราจาง 

7,940.- บาท 

71/2  ต. บานหวา  อ. บางปะอิน 

จ. พระนครศรีอยุธยา 

084 - 0090934 

6 นางสาวสุรีรัตน  นพรัตน 3035471008 โรงเรียนวัดนางคุม  อ. ทาเรือ  จ. พระนครศรีอยุธยา ครูอัตราจาง 

7,940.- บาท 

23 / 2  หมู 2 ต. ศาลาลอย  อ. ทาเรือ 

จ. พระนครศรีอยุธยา  13130 

086 – 1313385 

7 นางสาวดาวไพลิน  แกวบวร 3035471009 โรงเรียนวัดปามุณี   อ. โพธ์ิทอง   จ. อางทอง ครูอัตราจาง 

4,000.- บาท 

89/2  หมู 4  ต. อางแกว   อ. โพธ์ิทอง 

จ. อางทอง   14120 

082 - 4580859 

8 นางสาวชนมน  ใจทน 3035471010 ยังไมไดงาน - 109  หมู 7   ต. ดอนขวาง   อ. เมือง 

จ. อุทัยธานี   61000 

 

087 - 5222021 



ท่ี 

 

ช่ือ – สกุล 

 

รหัสประจําตัว สถานท่ีทํางาน 
ตําแหนง / 

เงินเดือน 
ท่ีอยู โทรศัพท 

9 นางสาวนันทนภัส  เจียมตน 

 

3035471011 โรงเรียนวัดมารวิชัย   อ. เสนา   จ. พระนครศรีอยุธยา ครูอัตราจาง 

7,940.- บาท 

15 /5  หมู 9  ต. บางนมโค   อ. เสนา 

จ. พระนครศรีอยุธยา   13110 

086 - 3344626 

10 นายเกียตริบวร  วิชาชู 3035471012 โรงเรียนยอแซฟวิทยา  อ. พระนครศรีอยุธยา 

จ. พระนครศรีอยุธยา  13000 

ครูอัตราจาง 

8,700.- บาท 

60 / 2  หมู 7   ต. คลองพระอุดม 

อ. ลาดหลุมแกว   จ. ปทุมธานี 12140 

087 - 1198242 

11 นายไพโรจน  อินทรโชติ 3035471013 โรงเรียนวัดราชปกษี    อ. เมือง จ. อางทอง 

 

ครูอัตราจาง 

5,080.- บาท 

25  หมู 1   ต. บานแห   อ. เมือง 

จ .อางทอง   14000 

084 - 0709651 

12 นางสาวแกวกาญจน  เกาะแกว 

 

3035471014 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลานนทบุร ี

จ. นนทบุร ี

ครูผูชวย 

9,900.- บาท 

15 / 1  หมู 6   ต.ลาดหลุมแกว 

อ. ลาดหลุมแกว   จ.ปทุมธานี 12140 

089 – 4955252 

13 นางสาวสิริลักษณ  กลอมเดช 3035471015 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงส   อ. โพธ์ิทอง   จ.อางทอง ครูอัตราจาง 

6,000.- บาท 

67 หมู 1 ต.โพธ์ิสังโฆ    อ.คายบางระจัน 

จ. สิงหบุรี   16150 

086 – 6078049 

14 นางสาวชญานันท  ตอนยอด 3035471018 โรงละครอัสรา    กรุงเทพมหหหานคร 

 

นักแสดง 

8,000.- บาท 

24  ม. 6   ต. ทาขาม   อ.อินทรบุร ี

จ. สิงหบุรี  16110 

081-2949919 

15 นางสาวพรพิมล  จํานงค 

 

3035471020 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน   อ. วิเศษชัยชาญ 

จ. อางทอง 

ครูผูชวย 

7,940.-  บาท 

12 หมู 5   ต. โพธ์ิสะ    อ. เมือง 

จ. อางทอง  14000 

086 - 3748366 

16 นางสาวจารุวรรณ  นิลกรณ 3035471021 ยังไมไดงาน 

 

- 42 /1  หมู 1  ต. บานขวาง   อ. มหาราช 

จ. พระนครศรีอยุธยา   13150 

083 - 8361213 

17 นางสาวจารีรัตน  รัตนะ 

 

3035476001 โรงเรียนชุมชนวัดไทรมา  อ. เมือง  จ.นนทบุร ี ครูอัตราจาง 

9,440.- บาท 

70/9 ซ.วัดครุนอก    ต.บางคร ุ

อ.พระประแดง   จ. สมุทรปราการ 10130 

086- 8073373 

18 นายดิเรก  พนมมา 3035476002 โรงเรียนศรีมโหสถ   จ. ปราจีนบุรี ครูอัตราจาง 

7,940.- บาท 

50 หมู 6  ต. หัวหวา   อ.ศรีมหาโพธิ 

จ. ปราจีนบุรี   25140 

087 – 9291564 

19 นายกิตติภพ  ปกเชิญเช้ือ 3035476003 โรงเรียนหลักสูตรการดนตรี   กรุงเทพมหานคร ครูวิทยากร 

12,000.-  บาท 

14 หมู 6   ต. บานหวา  อ. บางปะอิน 

จ. พระนครศรีอยุธยา   13160 

086 – 8969642 



ท่ี 

 

ช่ือ – สกุล 

 

รหัสประจําตัว สถานท่ีทํางาน 
ตําแหนง / 

เงินเดือน 
ท่ีอยู โทรศัพท 

20 นายวรพงศ  บุญยงค 3035476004 ทําธุรกิจสวนตัว 12,000.- บาท -  

21 นายพุทธบุตร  ภิญญชิต 

 

3035476005 โรงเรียนเทพประสิทธ์ิวิทยา  อ. ผักไห 

จ .พระนครศรีอยุธยา 

ครูพิเศษ 

7,000.- บาท 

59 /4  หมู1   ต. กุฎี    อ. ผักไห 

จ .พระนครศรีอยุธยา   13120 

081 - 2911673 

22 นายศิริพงษ   โพธ์ิศรีทอง 3035476007 ทําธุรกิจสวนตัว 12,000.- บาท -  

23 นางสาวธิดารัตน   ทองขัน 3035476008 โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง     อ.เมือง   จ. อางทอง ครูอัตราจาง 

7,940 .-บาท 

35 หมู 1   ต. บานแห   อ. เมือง 

จ .อางทอง   14000 

089 - 2377410 

24 นายศุกรสันต   จันทรสุวรรณ 3035476009 โรงเรียนบรรหารแจมใส  อ. เมือง  จ. สุพรรณบุรี 

 

ครูอัตราจาง 

7,940.- บาท 

-  

25 นายสุทธิพงษ   ปติทรง 3035476010 โรงเรียนผักไห  อ. ผักไห  จ. พระนครศรีอยุธยา ครูอัตราจาง 

7,940.- บาท 

 

- 

 

26 นายไพทูรย   ปจฉิม 3035476011 ยังไมไดงาน - 

 

39  ม. 3   ต. หวยไผ   อ. แสวงหา 

จ. อางทอง 

 

27 นายศุภฤกษ   กําลังเดช 3035476012 ธุรกิจสวนตัวที่จังหวัดภูเก็ต 12,000.- บาท -  

28 นางสาวกัญจนณัฏฐ   อาจปกษา 3035471015 โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม   อ. ดอนเจดีย 

จ. สุพรรณบุรี   72170 

ครูอัตราจาง 

7,940.-  บาท 

12 /1 หมู 3   ต. ไรรถ   อ.ดอนเจดีย 

จ. สุพรรณบุรี   72170 

084 - 1812461 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปขอมูลนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  ปการศึกษา 2552 

คณะศิลปศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล รหัสประจําตัว สถานท่ีทํางาน ตําแหนง 

/เงินเดือน 

ท่ีอยู โทรศัพท 

1 นางสาวชลิตา  ขําศรี 3035481001 ทํางานอิสระ ครูอัตราจาง 

7,940.- 

20/88 ถ. ศรีน้ําซึม ต. อุทัยใหม จ. 

อุทัยธานี 

089-2428260 

2 สรอยสกุล  จันทรจรูญ 

 

3035481002 วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง ครูอัตราจาง 

7,940.- 

1/3 หมู3 ต.บานรี อ.เมือง จ. อางทอง

14000 

083-9643659 

3 นางสาวจิราภรณ  หนูเล็ก 3035481003 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

 

ครูอัตราจาง 

7,940.- 

744/3 ถ.เทศบาล 6 ต. ทาเรือ อ. ทาเรือ จ. 

พระนครศรีอยุธยา 13130 

085-1187075 

4 จุฑาทิพย  ทวีสุข 3035481004 โรงเรียนสตรีอางทอง ครูอัตราจาง 

8,530.- 

30/1 ม.1ต. ราชสถิตยื อ. ไชโย จ. อางทอง 

14140 

085-3849101 

5 นายฤทธิชัย  ฝงนาค 3035481005 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ครูอัตราจาง 

8,700. 

28/1  หมู4  ต.เสาธง  อ.บางปะหัน 

จ. พระนครศรีอยุธยา 13220 

086-7541337 

6 นายวิสันต  เข็มทอง  วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง ครูอัตราจาง 

3,500. 

8 หมุ 11 ต. บานอิฐ  อ.เมือง จ.อางทอง 035-611920 

7 นางสาวปรียานันท  แกวสวาง 3035486001 ทํางานอิสระ 3,500.- 200/9 ถ. บํารุงเมือง อ. พระนครแขวง

สําราญราษฎร   กรุงเทพ  10200 

089-4061510 

8 นายยลบิล  ไตรงาม 3035486003 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุร ี ครูอัตราจาง 

8,700.- 

150 หมู 2 ต. ปากพลี อ. ปากพลี 

จ. นครนายก 26130 

089-4474406 

9 นายกรกิจพัฒน  สุขด ี 3035486005 ทํางานอิสระ 3,500.- 50/37ซ.เทศบาล ต. บานกลวย อ. เมือง จ. 

ชัยนาท 17000 

083-1570968 



ท่ี ช่ือ-สกุล รหัสประจําตัว สถานท่ีทํางาน ตําแหนง 

/เงินเดือน 

ท่ีอยู โทรศัพท 

10 นายสาธิต  แกวศรีทัศน 

 

3035486006 โรงเรียนสตรีอางทอง ครูอัตราจาง 

8,530.- 

77/30 หมู 8  ต. บางดวน อ. เมือง จ. 

สมุทรปราการ 10270 

085-9133349 

11 นายสาธิต  จริตศรี 3035486009 โรงเรียนวัดชัยมงคล ครูอัตราจาง 

7,940.- 

 

22  หมู 5 ต. บานโพธ์ิ อ. เสนา 

จ. พระนครศรีอยุธยา 

081-5641099 

12 นายสิทธิกร  วิไล 3035486012 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ครูอัตราจาง 

7,940.- 

1/2ต. บานเลือก อ. โพธาราม จ. ราชบุรี 081-0114434 

13 นางสาวสุจิตรา  ศรีสงา 3035487001 โรงเรียนอนุบาลเมืองอางทอง 

(วัดทองคุง) 

ครูอัตราจาง 

7,940.- 

17/1 หมู 5 ต. เจาปลุก อ. มหาราช 

จ. พระนครศรีอยุธยา 13150 

0817228935 

14 นางสาวประภาพรรณ  ล้ินทอง 3035487002 วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง ต.บางแกวอ.

เมือง  จ.อางทอง 

ครูอัตราจาง 

7,940.- 

7/3 หมู 6ต. บางหญาแพรก อ. พระ

ประแดง จ. สมุทรปราการ 10130 

089-4403046 

15 นางสาวเกศริน  พลราช 3035487004 โรงเรียนอางทองปทมโรจนวิทยาคม ครูอัตราจาง 

7,940.- 

11/1ถ. กาสินทร-รอยเอ็ด ต. กาฬสินทร 

อ. เมือง จ. กาฬสินทรื 46000 

081-5716009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปขอมูลนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  ปการศึกษา 2553 

คณะศิลปศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

ท่ี ช่ือ-สกุล รหัสประจําตัว สถานท่ีทํางาน ตําแหนง 

/เงินเดือน 

ท่ีอยู โทรศัพท 

1 นางสาววิรดี  จินตะไล 3035491001 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

อ. เมือง จ.นครราชสีมา 

ครูอัตราจาง 

7,940.- 

720 ถ. เทศบาล 1 ต. ทาเรือ อ. ทาเรือ 

จ. พระนครศรีอยุธยา  13180 

087-0653280 

2 นายวีระศักดิ์  แมนพยัคฆ 

 

3035491003 ยังไมสําเร็จการศึกษา - 356 หมู 1 ต. ทับทัน อ. ทับทัน 

จ. อุทัยธานี 61120 

056-591064 

3 นางสาววีรภัทร  จินตะไล 3035491005 โรงเรียนติกาหลังนาฏศิลปไทย 1/1 

ถ. สุรศักดิ์  ต. ศรีราชา อ. ศรีราชา 

จ. ชลบุรี   20110 

ครูอัตราจาง 

9000.- 

720 ถ. เทศบาล 1 ต. ทาเรือ อ. ทาเรือ 

จ. พระนครศรีอยุธยา  13180 

087-0653280 

4 นางสาวผกามาศ  ฉํ่าวารี 3035491006 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อ. มวกเหล็ก 

จ. สระบุรี   18180 

ครูอัตราจาง 

8,700.- 

32/2 หมู 6 ต. หันสัง  อ. บางปะหัน 

จ. พระนครศรีอยุธยา  13220 

086-0369283 

5 นางสาวพักตรวิภา  เทียมถม 3035491007 ศึกษาตอระดับปริญญาโท - 47 หมู 2 ต.เขานอย อ.ปราณบุร ี

จ.ประจวบคีรีขันธ 77120 

087-9895903 

6 นายศุภชัย  กองขวัญ 3035491009 โรงเรียนหินกองวิทยาคม  หมูที่ 4 

ต. หวยทราย อ. หนองแค จ. สระบุรี 

18230 

8,700. 

 

202/1 หมู 6 ต. หัวไผ อ.มหาราช 

จ. พระนครศรีอยุธยา 

035-228024 

7 นายรัชฐิกร  กระจางวุฒิ 3035491010 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุร ี อ. เมือง 

จ. สุพรรณบุรี 

8,700.- 60/195  หมู 1 ต.บางเมือง อ. เมือง 

จ.สมุทรปราการ 

082-7564003 

8 นางสาววรินทรา  ชมสวน 3035491011 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรนิยมธรรมต. 

ศรีราชา อ. ศรีราชา  จ. ชลบุรี 

7,940.- 30/3 ต. บางแกว อ. เมือง จ.อางทอง 

14000 

081-6519359 

9 นางสาวอรชร  ย้ิมใหญ 3035491012 โรงเรียนระเบียบศึกษา 62/1 หมู 2 แขวง

คลองถนน เขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร 10220 

9,000.- 21  หมู 3   ต. บึงนคร   อ.หัวหิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ  77110 

087-0992470 



ท่ี ช่ือ-สกุล รหัสประจําตัว สถานท่ีทํางาน ตําแหนง 

/เงินเดือน 

ท่ีอยู โทรศัพท 

10 นางสาวสุกัญญารัตน  ราชวัตร 3035491014 โรงเรียนปาไมอุทิศ 15 (บานมวงเฒา) 

ต. สมเด็จเจริญ อ. หนองปอ จ. 

กาญจนบุรี 

ครูอัตราจาง 

9,440.- 

94 หมู 4  ต. องคพระ อ. ดานชาง 

จ. สุพรรณบุรี 

087-1685510 

11 นางสาวภัทราภรณ   ไปรสุข 3035491015 โรงเรียนรังสฤษฎสองภาษา เลขที่ 20 

รัตนโกสินทร 200 ป ซ. 12/2 ต. 

ประชาธิปตย อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 

12130 

ครูอัตราจาง 

10,000.- 

 

102 หมู 6  ต. บานนา อ. บานนา จ. 

นครนายก 26110 

086-8396841 

12 นางสาวบัณฑิตา  ทับหิรัญ 3035491016 โรงเรียนรังสฤษฎสองภาษา เลขที่ 20 

รัตนโกสินทร 200 ป ซ. 12/2 ต. 

ประชาธิปตย อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 

12130 

ครูอัตราจาง 

9,000.- 

192/2 ก ถ. เจษฎาวิถี ซ. 5 ต. ต. มหาชัย อ. 

เมือง จ.สมุทรสาคร 

034-940500 

13 นางสาวภคพร  วงษทองด ี 3035491017 โรงเรียนอนุบาลเมืองอางทอง 

(วัดทองคุง) 

ครูอัตราจาง 

7,940.- 

274/3 ต. บอสุพรรณ อ. สองพ่ีนอง 

จ.สุพรรณบุรี 

081-0069187 

14 นายเกรียงไกร  ศัพทหงษ 3035491019 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ถ. โรจนะ 

ต. ประตูชัย    อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ. พระนครศรีอยุธยา 13000 

ครูอัตราจาง 

7,950.- 

139/4 หมู 1 ต. อุทัย อ. อุทัย 

จ. พระนครศรีอยุธยา 

035-356037 

15 นายวัชระ  ทองนิล 3035496001 โรงเรียนวัดศิวาราม ต.บอตาโล อ. วังนอย  

จ. พระนครศรีอยุธยา 13170 

ครูอัตราจาง 

7,940.- 

18/1หมู 4  ต.หวยคันแหลน 

อ.วิเศษไชยชาญ จ. อางทอง 

081-9443107 

16 นายวีรยุทธ  นิมิตรดี 3035496003 โรงเรียนบอแร หมูที่ 11  บานบอแร 

ต. หนองขนาก อ. ทาเรือ 

จ. พระนครศรีอยุธยา 13130 

ครูอัตราจาง 

8,700.- 

49/1 หมู 3  ต. บานใหม อ. มหาราช 

จ. พระนครศรีอยุธยา  13150 

035-1499459 

17 นายภิเษก  กล่ินทวี 3035496004 อาชีพอิสระ 10,000.- 33/1 หมู 1 ต. ทาตอ อ. มหาราช 

จ.  พระนครศรีอยุธยา 

081-2947640 



ท่ี ช่ือ-สกุล รหัสประจําตัว สถานท่ีทํางาน ตําแหนง 

/เงินเดือน 

ท่ีอยู โทรศัพท 

18 นายธานี  จีรดิษฐ 3035496005 ยังไมสําเร็จการศึกษา - 7/9 หมู 1 ต. หัวไผ อ. มหาราช 

จ. พระนครศรีอยุธยา  13150 

086-5657323 

19 นายฐิฎวุฒิ  กล่ินแกว 3035496006 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 

กรุงเทพมหานคร 99 หมู 16 ถ. วิภาวดี

รังสิต ต. คูคต  อ. ลําลูกกา  จ. ปทุมธานี 

12130 

ครูอัตราจาง

8,700.- 

35 หมู 4 ต. ศาลเจาโรงทอง อ. วิเศษไชย

ชาญ จ.อางทอง 

087-1092925 

20 นายวีระพงษ  คนซ่ือ 3035496007 ยังไมสําเร็จการศึกษา - 26 หมู 8 ต. ปากพลี อ. ปากพลี 

จ.นครนายก 

- 

21 นายอภิเชษฐ  อยูเทศ 3035496008 โรงเรียนปยชาติพัฒนา 99/5056 ต. 

พรหมณี อ. เมือง จ. นครนายก 26000 

ครูอัตราจาง

7,940 

18/1 หมู 1 ต.ลําตาเสา อ.วังนอย 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

089-0197694 

22 นายกฤษณะ  จางวาง 3035496010 ยังไมสําเร็จการศึกษา - 2/1 หมู 14 ต.หนองกบ อ. บานโปง 

จ.ราชบุรี 

089-1076375 

23 นายพรพจน  พูลทอง 3035496011 ยังไมสําเร็จการศึกษา - 109 หมู 3 ต.บากลวย อ.เมือง จ.ชัยนาท 056-413770 

24 นายฑิฆัมพร  สังขพันธุ 3035496012 ยังไมสําเร็จการศึกษา - 81/2 หมู 3 ต.กฤษณา อ.บางปลามา จ. 

สุพรรณบุรี 

 

- 

25 นายกัมปนาท  โนนศรี 3035496015 วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  อ. เมือง 

จ. อางทอง  14000 

ครูอัตราจาง

8,500.- 

8 หมู 11 ต. บาอิฐ อ. เมือง จ. อางทอง 

14000 

- 

26 นางสาวชมพูนุช  ทับทิมทอง 3035496001 โรงเรียนระเบียบศึกษา 62/1 หมู 2 แขวง

คลองถนน เขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร 10220 

ครูอัตราจาง

9,000.- 

16  ถ.ริมคลองชลประทาน อ. เมือง 

จ. อางทอง 14000 

086-0743801 

27 นายนพรัตน  พวงสมบัติ 3035486016 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดชอ   อ. เมือง 

จ. อางทอง  14000 

ครูอัตราจาง

7,950.- 

870/8 แขวงมักกะสัน   เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร  10400 

02-6529136 



ทําเนียบศิษย  รุน  ๒๗  วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

 

 

 

ท่ี  ช่ือ – สกุล วิชาเอก ตําแหนง สถานท่ีปฏิบัติงาน เบอรโทร 

1 

 

นางสาวมนิตา   จันทะวงค ละครนาง ครูอัตราจาง โรงเรียนเซนโยเซฟระยอง 

ต.เนินพระ  อ.เมือง  จ.ระยอง 

086-1233920 

2 

 

นางสาวอัมรา  บุญประเสริฐ ละครนาง ครูอัตราจาง โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาที่ 28 

จ.ศรีษะเกษ 

089-0844590 

3 

 

นางศศิธร  ปญญาภา ละครนาง เจาหนาที่วิเคราะห

นโยบายและแผน 

สํานักงานเกษตรกรจังหวัดอางทอง 

ศาลากลางจังหวัดอางทอง 

ต.บางแกว  อ.เมือง  จ.อางทอง 

085-1877990 

4 

 

นางสาวศิริวรรณ  อินโต ละครนาง ผูจัดการฝกหัด บริษัทรัมเรสเทอรองสอินเตอรแนชเชอ

แนล  ประเทศไทย 

 

5  นางสาวพรผกา   มารุเกลา ละครพระ ครู โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 

ต.สําเภาลม  อ.พระนครศรีอยุธยา 

086-0233982 



 จ.พระนครศรีอยุธยา 

6 

 

นายสุธี  อะมะตะ โขนพระ ครูอัตราจาง วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

ต.บางแกว อ.เมือง  จ.อางทอง 

087-1188375 

7 

 

นางสาวสุจิตรา  เช้ือมวง ละครพระ ฝายบัญชี บริษัท  PKY  ออโตเซลล  จํากัด 

แขวงบางไผ  เขตบางแค  กรุงเทพฯ 

080-6665366 

8 

 

นางสาวกัญญา  โยธานารถ ละครนาง ครูอัตราจาง โรงเรียนวัดนอยสามัคคีธรรม  

ต.ซับกระทิง อ. วังมวง  

จ.สระบุร ี

087-9900470 

9 

 

นายวีระวัฒน   ขันทอง โขนพระ ครูพิเศษ รานเพ็ญจาอาภรณ   

อ.พระนครศรีอยุธยา   

จ.พระนครศรีอยุธยา 

087-7161799 

10 

 

นายดิสวัฒน  ภาคฐิน ปพาทย(เครื่องหนัง) ครูอัตราจาง วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

ต.บางแกว อ.เมือง  จ.อางทอง 

086-7546423 



11 

 

นายพันเนตร  ย้ิมแสง ปพาทย(ระนาดเอก) ครูอัตราจาง วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

ต.บางแกว อ.เมือง  จ.อางทอง 

083-4468927 

12 

 

นายสุภักดิ์พงษ   ปุณกะบุตร ปพาทย(ป) ครู โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 

อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี 

082-7181130 

13 

 

นายกฤษฎา  วงศาโรจน ปพาทย(ระนาดทุม) ครู โรงเรียน 

 

 

 

 

14 

 

นายนพรัตน  คันทรง ปพาทย(เครื่องหนัง) ครูอัตราจาง โรงเรียนสตรีอางทอง 

อ.เมือง  จงอางทอง 

087-7688528 

 

15 

 

นายนิธิพร   พะเนาวศรี ปพาทย(ระนาดเอก) ครูอัตราจาง โรงเรียนนางรองพิทยาคม 

อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย 

080-4666110 

16 

 

นายวรพจน   ชาตินันท ปพาทย(ฆองวงใหญ)   087-1176323 



17 

 

นายวสันตชาย   มงคลชาติ ปพาทย(เครื่องหนัง) ครูผูชวย โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาที่ 28 

จ.ศรีษะเกษ 

087-5306664 

18 

 

นายวัชรากร  วัฒนากูล ปพาทย(ระนาดทุม) ครูผูชวย โรงเรียนบานหนองครก 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรีเขต  

2 

085-4249564 

19 

 

นายเอกราช   แจมอําพร ปพาทย(เครื่องหนัง) ครูอัตราจาง โรงเรียนเซนโยเซฟระยอง 

ต.เนินพระ  อ.เมือง  จ.ระยอง 

080-7605115 

20 

 

นายวศิน  สุระสัจจะ คีตศิลปไทย ครูอัตราจาง โรงเรียนเทศบาล  3  วัดชัยมงคล 

อ.เมือง  จ.อางทอง 

082-7279116 

21 

 

นางสาวเบญจวรรณ  วงษจันทร คีตศิลปไทย ครูอัตราจาง โรงเรียนวัดหม่ืนเกลา 

อ.แสวงหา  จ.อางทอง 

082-2364935 

22 

 

นายธีรศักดิ์  คชสาร คีตศิลปไทย ครูอัตราจาง โรงเรียนมัธยมสังคีต 

เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ 

089-4135011 



23 

 

นายวีระพงษ  คนซ่ือ ปพาทย(เครื่องหนัง) ครูผูชวยสอน โรงเรียนมัธยมวัดปามะไฟ 

อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 

087-6123094 

24  นายฑิฆัมพร  สังขพันธ ปพาทย(ระนาดทุม)    

25 

 

นายโชคชัย   พวงบานเย็น ปพาทย(ระนาดทุม) ครูอัตราจาง โรงเรียนวัดลาดชิด 

อ.ผักไห  จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

26 

 

นายพงษสวัสดิ์  ศรีเมือง ปพาทย(ระนาดเอก) ครูอัตราจาง โรงเรียนอนุบาลวิเศษชัยชาญ 

อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อางทอง 

 

27 

 

นายกฤษณะ  จางวาง ปพาทย(ระนาดทุม) ครูอัตราจาง โรงเรียนบานโปงวิทยาคม 

ต.สวนกลวย อ.บานโปง จ.ราชบุรี  

 

28 

 

นายมนัสเทพ   ขําสุวรรณ ปพาทย(ระนาดทุม) ครูอัตราจาง โรงเรียนบานมาบฟกทอง 

ต.หวยใหญ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี  
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