
                    มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา การบญัชี (บญัชี) รุ่น 2562 หมู ่1  ปกติ ป.ตรี 
                           คณะวิทยาการจดัการ ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวชั  อาจารย์ทีป่รึกษา
ล าดบั รหสันักศกึษา ช่ือ-นามสกลุ หมายเหตุ

1 16242001 นางสาวกนกพรรณ เดชทองค า
2 16242002 นางสาวกฤติยา เทียนบาง
3 16242003 นางสาวกลัยา เกษถนอม
4 16242004 นายจตมุงคล พิทกัษ์
5 16242005 นางสาวชลธิชา คงสโุข
6 16242006 นางสาวณชัชา กุ่มพรม
7 16242007 นายทกัษิณ บุญมี
8 16242009 นางสาวนลิตา นชุนวล
9 16242010 นางสาวบุสสดี อินทร์พยคัฆ์
10 16242011 นายพิชยพรรณ การสมศาสตร์
11 16242012 นางสาวภทัรวดี โฉมเชิด
12 16242013 นางสาวภาวรินทร์ พรมฟัก
13 16242014 นางสาวมกุตการ เล็กฟู
14 16242015 นายวทญัญ ูเกตพุรมมา
15 16242016 นางสาววริศรา กลุมณี
16 16242017 นางสาวศศิรัตน์ บุญบุตร
17 16242018 นางสาวศิรดา คุ้มพิทกัษ์
18 16242019 นายสมเกียรติ วงศ์สกลุมงคล
19 16242020 นายสรรเสริญ สขุสมนาค
20 16242021 นางสาวสปุรียา ไวกยี
21 16242022 นางสาวสมิุนตา แก้วขาว
22 16242023 นางสาวอรอมุา จัน่เพ็ชร
23 16242024 นางสาวอยันาอ์ มีสมบูรณ์
24 16242025 นางสาวเสาวลกัษณ์ แยสอ่
25 16242152 นางสาวพรพิมล ธนะเมศ
26 16242165 นางสาวธัญกร จองพงษ์ร่ืน
27 16242166 นางสาวกมลชนก ปทมุานนท์
28 16242167 นางสาวพชัราภรณ์ อดุมชยั
29 16242168 นางสาวศรัณยา ท้าวลา
30 16242169 นางสาวอารียา แสงอร่าม

ชาย 6 คน หญิง 24 คน
จ านวนนักศกึษาทัง้หมด 30 คน

วนัทีพิ่มพ์  30/07/2562



                    มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา การจดัการ (การจดัการ) รุ่น 2562 หมู ่1  ปกติ ป.ตรี 
                           คณะวิทยาการจดัการ อ.กนัทิมา มัง่ประเสริฐ  อาจารย์ทีป่รึกษา
ล าดบั รหสันักศกึษา ช่ือ-นามสกลุ หมายเหตุ

1 16242026 นางสาวกนกนิภา คงเกษม
2 16242027 นางสาวจอมขวญั รักซ้อน
3 16242028 นางสาวจาสมิล สิทธิประเสริฐ
4 16242029 นายธนพร ศรีขวญัใจ
5 16242030 นางสาวธนาลกัษ์ พิมพ์เอ่ียม
6 16242031 นางสาวปาริชาติ ประเสริฐ์พงษ์
7 16242032 นางสาวปิยะธิดา จิตรปลืม้
8 16242033 นางสาวพรธิชา ธารีจิตร์
9 16242034 นางสาวพชัรินทร์ น้อยดี
10 16242035 นางสาวพิรัญญา ฉัตร์เท
11 16242036 นางสาวภทัราพร อ่อนกลอง
12 16242037 นางสาวยวุธิดา จิตรปลืม้
13 16242038 นางสาวศิริรักษ งามบุญแถม
14 16242039 นางสาวสรัลพร คนัธมาร
15 16242040 นางสาวสนุันทา บ ารุงวงษ์
16 16242041 นางสาวสวุรรณี ถือนิล
17 16242042 นางสาวอนสุรา ก้อนนาค
18 16242043 นางสาวอาภสัรา สมัพาวงษ์
19 16242044 นางสาวอารียา สขุสาลี
20 16242045 นางสาวเนตรติยา ผกาอบ
21 16242160 นางสาวสิริพนิดา ลบัแสง
22 16242170 นายชาคริต เพชรประดบั
23 16242171 นายธเนศ ตรีตลุา
24 16242172 นางสาวนภาลยั ภสูนัต์
25 16242173 นางสาวปทิตตา ทองบุญฤทธ์ิ
26 16242174 นายปรณิน สิริภากลุธาดา
27 16242175 นายประชา อภิเลปน์
28 16242176 นางสาวปวริศา ภาคสงัข์
29 16242177 นางสาวรินรดา ประสิทธิเดช
30 16242178 นายวชัรพงศ์ ศรีสงัข์
31 16242179 นายสาธิต สตุนิยาย
32 16242180 นายอภินันท์ บุญนาค
33 16242181 นายอญัย์ญาดา ด้วยอ าพนัธ์
34 16242182 นางสาวอาภาภทัร อาจมงักร

ชาย 9 คน หญิง 25 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนษุย์ (ทรัพยากรมนษุย์) รุ่น 2562 หมู ่1  ปกติ ป.ตรี 
                           คณะวิทยาการจดัการ อ.วรปภา มหาส าราญ  อาจารย์ทีป่รึกษา
ล าดบั รหสันักศกึษา ช่ือ-นามสกลุ หมายเหตุ

1 16242046 นางสาวดวงกมล วิโรทยั
2 16242047 นางสาวนริศรา เอ่ียมแท้
3 16242048 นางสาวพิยดา ภูม่ณี
4 16242049 นางสาวมินตรา บุญรอด
5 16242051 นางสาววิลยัววรณ พนัพวั
6 16242052 นางสาวศศิธร ตงุคะศิริ
7 16242053 นายอนิส เห่งพุม่
8 16242054 นางสาวเสาวลกัษณ์ พิมชารี
9 16242122 นางสาวกวิสรา เข็มนาค
10 16242125 นางสาวณฐัริกา น่ิมเจริญ
11 16242162 นางสาวศิริลกัษณ์ ถึงทุง่
12 16242183 นายณฐันนท์ คงวฒันา
13 16242184 นางสาววโรชา ป่ินก าลงั
14 16242185 นางสาวอภิชญา อยู่ภู่

ชาย 2 คน หญิง 12 คน
จ านวนนักศกึษาทัง้หมด 14 คน

วนัทีพิ่มพ์  30/07/2562



                    มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา การตลาด (ตลาด 4 ปี) รุ่น 2562 หมู ่1  ปกติ ป.ตรี 
                           คณะวิทยาการจดัการ อ.ศรัญญา วิสทุธิศาลวงศ์  อาจารย์ทีป่รึกษา
ล าดบั รหสันักศกึษา ช่ือ-นามสกลุ หมายเหตุ

1 16242055 นายณฐัพล พานบวั
2 16242056 นายธนนนท์ แสงเงิน
3 16242057 นายธนพล พาป้อนิษฐา
4 16242058 นางสาวรุจิรา  รอดทรัพย์
5 16242059 นางสาวสิตานันท์ เทศนาราม
6 16242060 นางสาวสชุาดา ลอ่กิม
7 16242061 นางสาวอทิตยาภรณ์ พลอยมขุ
8 16242062 นางสาวอิษยา ขาวดารา
9 16242063 นางสาวเสาวภา สขุจาด
10 16242064 นางสาวโสภา นวลศรี
11 16242065 นางสาวไอรีณ บุญมาก
12 16242123 นางสาวกลุวรา ฉัตรเจริญ
13 16242126 นางสาวขวญัเกล้า แสงโชติ
14 16242153 นางสาวขวญัชนก แสงโชติ
15 16242163 นายเฟียด ชจิูตต์

ชาย 4 คน หญิง 11 คน
จ านวนนักศกึษาทัง้หมด 15 คน

วนัทีพิ่มพ์  30/07/2562



                    มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (คอมธุรกิจฯ 4 ปี) รุ่น 2562 หมู ่1  ปกติ ป.ตรี 
                           คณะวิทยาการจดัการ อ.จนัจิรา ดีเลิศ  อาจารย์ทีป่รึกษา
ล าดบั รหสันักศกึษา ช่ือ-นามสกลุ หมายเหตุ

1 16242066 นายกนต์รพี กะแก้ว
2 16242067 นางสาวกญัชลิกา บุญจนัทร์
3 16242068 นางสาวกิตติยา ไสยญาติ
4 16242069 นายณฐัพล ชินประหษัฐ์
5 16242070 นายปริเยศ สามารถ
6 16242071 นางสาวปรียาลกัษณ์ พฒุเคน
7 16242072 นายพีรพฒัน์ การเสือ
8 16242073 นางสาวภาพิมล บุญเงิน
9 16242074 นายวรวิทย์ ทรัพย์สกลุ
10 16242075 นางสาววาริศรา โพธ์ิพึง่
11 16242076 นางสาวสลิลทิพย์ ผ่องแผ้ว
12 16242077 นางสาวสายธาร เจียวหลี
13 16242078 นางสาวสริุษา บุญเจริญ
14 16242080 นางสาวอมรรัตน์ บุญชว่ย
15 16242081 นายโรจณรงณ์ โกฎกลางดอน
16 16242186 นายธีรภทัร ป่ินคร้ามศรี
17 16242187 นางสาวนริศรา จิตรีงาม
18 16242188 นายนันทศกัดิ์ ปานบุญ
19 16242189 นางสาวอาทิตยา อนสุิ

ชาย 8 คน หญิง 11 คน
จ านวนนักศกึษาทัง้หมด 19 คน

วนัทีพิ่มพ์  30/07/2562



                    มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา การจดัการโลจิสติกส์ (โลจิสติกส์) รุ่น 2562 หมู ่1  ปกติ ป.ตรี 
                           คณะวิทยาการจดัการ อ.สินีนาถ วีระสวสัดิ์  อาจารย์ทีป่รึกษา
ล าดบั รหสันักศกึษา ช่ือ-นามสกลุ หมายเหตุ

1 16242082 นางสาวกนกพิชญ์ หงษา
2 16242083 นายกญัญาณฐัณิชา บุดดีค าภา
3 16242084 นางสาวกญัญ์วรา เจริญภกัตร์
4 16242085 นายจกัรกฤษณ์ เอ่ียมพอ่ค้า
5 16242086 นางสาวจิรภิญญา กตุเปลง่
6 16242087 นางสาวจฑุาทิพย์ จนัทร์โชติ
7 16242088 นางสาวชตุิมณฑน์ สขุนนท์
8 16242089 นางสาวณิชารีย์ ช้างค า
9 16242090 นางสาวถาวรีย์ ประสงค์พนัธ์
10 16242091 นายทินภทัร จิตรโอฬาร
11 16242092 นางสาวธีรประภา ศิริอคัรชยักลุ
12 16242093 นายธีรภทัร ไชยวงค์
13 16242094 นางสาวนศุรา สขุใส
14 16242095 นางสาวบุษชา สงัข์ทอง
15 16242096 นางสาวประภาพร เจียรสกลุ
16 16242097 นางสาวปัทมา สริุยา
17 16242098 นายปิยะพงศ์ อยู่กระทุม่
18 16242099 นางสาวพจนา สทุาวนั
19 16242100 นางสาวพกัตร์วิไล คมพดุซา
20 16242101 นางสาวพิมพ์ลภสั พงศ์เป็นสขุ
21 16242102 นางสาวรัตนา ผลสวุรรณ์
22 16242103 นางสาวรุ่งศิริ เจริญ
23 16242104 นายวิรุฬห์ สภุาพ
24 16242105 นางสาวศิริพร เพ็งรุ่ง
25 16242106 นางสาวศิริรัตน์ ส าเรืองเนตร
26 16242107 นายศิลา ใจเพ็ชร
27 16242108 นางสาวอนศุรา วงษ์ชู
28 16242109 นางสาวอรวรา  ข าขาว
29 16242110 นางสาวอริศรา พยงุพนัธ์
30 16242111 นางสาวอาริยา อทุรศรี
31 16242112 นางสาวเสริมศรี สมบูรณ์ศิลป์
32 16242156 นายธีรภทัร เกตกุาญจโน
33 16242157 นางสาววิกานดา สตัจา
34 16242158 นางสาววริศรา สายใจไทย
35 16242159 นางสาวอมัรินทร์ งามระเบียบ



                    มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา การจดัการโลจิสติกส์ (โลจิสติกส์) รุ่น 2562 หมู ่1  ปกติ ป.ตรี 
                           คณะวิทยาการจดัการ อ.สินีนาถ วีระสวสัดิ์  อาจารย์ทีป่รึกษา
ล าดบั รหสันักศกึษา ช่ือ-นามสกลุ หมายเหตุ

36 16242190 นางสาวกรรณิการ์ อินเม้
37 16242191 นางสาวนันทิยา ไวยกิจจี
38 16242192 นางสาวปวีณา ศีลพนัธ์
39 16242193 นางสาวสิรินดา ความมัน่
40 16242194 นางสาวอภิญญา แปลกสินธ์ิ

ชาย 8 คน หญิง 32 คน
จ านวนนักศกึษาทัง้หมด 40 คน

วนัทีพิ่มพ์  30/07/2562



                    มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา การท่องเทีย่ว (ท่องเทีย่ว) รุ่น 2562 หมู ่1  ปกติ ป.ตรี 
                           คณะวิทยาการจดัการ อ.วีรพล น้อยคล้าย  อาจารย์ทีป่รึกษา
ล าดบั รหสันักศกึษา ช่ือ-นามสกลุ หมายเหตุ

1 16242113 นางสาวณฐัตะวนั อินช่ืน
2 16242114 นางสาวบณัฑิตา การจนารัตน์
3 16242115 นางสาวประภสัสร เจริญราศรี
4 16242116 นางสาวพิชรญาณ์ ผะก่าค าแหลง
5 16242117 นางสาวมนัสนันท์ ทองศกัดิ์

6 16242118 นางสาวสวิตตา ภูส่วรรค์
7 16242119 นางสาวสธิุดา ดาวสร
8 16242120 นางสาวสลุอยญา รัมมะบุตร
9 16242121 นางสาวอจัฉรา คงสมทอง
10 16242155 นางสาวเกตน์สิรี เล็กรักชาติ
11 16242195 นางสาวนริศรา แสงจนัทร์สขุ
12 16242196 นายบรรณวชัร บึงไกล

ชาย 1 คน หญิง 11 คน
จ านวนนักศกึษาทัง้หมด 12 คน

วนัทีพิ่มพ์  30/07/2562



                    มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา การจดัการธุรกิจโรงแรม (การจดัการธุรกิจโรงแรม) รุ่น 2562 หมู ่1  ปกติ ป.ตรี 
                           คณะวิทยาการจดัการ อ.สวุรรณา สิทธนาวิวฒัน์  อาจารย์ทีป่รึกษา
ล าดบั รหสันักศกึษา ช่ือ-นามสกลุ หมายเหตุ

1 16242124 นางสาวจิตต์ศญาณ์ ไตรยปักษ์
2 16242131 นางสาวชาริยา เชียงสิน
3 16242132 นางสาวณฐัมน มีสิทธ์ิ
4 16242134 นายภาณิน โกวิทอิสริยะ
5 16242136 นายวชิรวิทญ์ ฉัตร์แก้ว
6 16242137 นายวทญัญ ู สีไพร
7 16242138 นางสาววิลยัพรรณ อ่อนโยน
8 16242139 นางสาวศิริพร ศิริกลุ
9 16242140 นางสาวสกุญัญา ปทมุานนท์
10 16242141 นางสาวหทยัทิพย์ ดวงดารา
11 16242154 นางสาวสภุิตา จนัมะณี
12 16242161 นายวฒัน์ธนชยั สนุทรจารยะกลุ
13 16242197 นางสาวชลิตา นามแสง
14 16242198 นางสาววนัวิสา สขุใส

ชาย 4 คน หญิง 10 คน
จ านวนนักศกึษาทัง้หมด 14 คน

วนัทีพิ่มพ์  30/07/2562



                    มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา การจดัการธุรกิจการค้าสมยัใหม่ (บธ.บ.(การจดัการธุรกิจการค้าสมยัใหม)่) รุ่น 2562 หมู ่1  ปกติ ป.ตรี 
                           คณะวิทยาการจดัการ ดร.เมธารัตน์ จนัตะนี  อาจารย์ทีป่รึกษา
ล าดบั รหสันักศกึษา ช่ือ-นามสกลุ หมายเหตุ

1 16242142 นายจตพุล ประมวลสขุ
2 16242143 นายธีรภทัร์ บูรณะ
3 16242145 นายปิยทศัน์ เอมอ่ิม
4 16242147 นายสหสัวรรษ ศรีไพบูล
5 16242148 นายสริุยา ค าหลาย
6 16242149 นางสาวอภสัรา โลหะทตั
7 16242151 นางสาวเพ็ญสชุา แสงสวุรรณ์
8 16242164 นางสาวศศิธร โพธ์ิอินทร์
9 16242200 นางสาวนิชานันท์ จนัทร
10 16242201 นางสาวรวิษา ไมย์เจริญ
11 16242202 นายอคัรพล สอนพรม

ชาย 6 คน หญิง 5 คน
จ านวนนักศกึษาทัง้หมด 11 คน

วนัทีพิ่มพ์  30/07/2562



                    มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา การจดัการธุรกิจการค้าสมยัใหม่ (บธ.บ.(การจดัการธุรกิจการค้าสมยัใหม)่) รุ่น 2562 หมู ่2  ปกติ ป.ตรี 
                           คณะวิทยาการจดัการ ดร.กิติมา ทามาลี  อาจารย์ทีป่รึกษา
ล าดบั รหสันักศกึษา ช่ือ-นามสกลุ หมายเหตุ

1 16242127 นายธีระนันท์ บุญประดบั
2 16242128 นายรพีพทัธ์ นิตินันท์วรากลุ
3 16242129 นางสาวสดุาวรรณ สายขนุทด
4 16242144 นายนนทกร ลอยลม
5 16242146 นางสาวรัชดาภรณ์ บุญหวาน
6 16242150 นางสาวเปรมวดี นอบน้อม
7 16242199 นางสาวนัชชา เฉลิมวฒัน์
8 16242203 นางสาวเณศรา มีกณัหา

ชาย 3 คน หญิง 5 คน
จ านวนนักศกึษาทัง้หมด 8 คน

วนัทีพิ่มพ์  30/07/2562


