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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  รายช่ือนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรีส าหรับนักศึกษาจากโรงเรียนเครือข่ายการแนะแนวเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

-------------------------------------------- 
 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีนโยบายสนับสนุนโรงเรียนเครือข่ายการแนะแนว             

เข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย โดยจะยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรให้กับ
นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายฯ และได้มอบหมายให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการพิจารณาจัดส่งรายชื่อนักเรียนที่มี
ความประสงค์เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบ
รายชื่อเรียบร้อยแล้ว จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 22 จึงประกาศรายนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาแบบ            
เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ส าหรับนักศึกษาจากโรงเรียนเครือข่าย การแนะแนวเข้าศึกษาต่อของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2561 (ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้) 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
         ประกาศ   ณ  วันที่  16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561       

      

                         
                                  (นายเกษม      บ ารุงเวช) 
                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวดั
1 นางสาวศิราณี   ออ่นละออ ลาดงาประชาบ ารุง พระนครศรีอยธุยา
2 นางสาวอจัฉรา   บุญมั่น บางบาล พระนครศรีอยธุยา
3 นางสาวกมลพรรณ   เผ่าดิษฐ ชมุชนป้อมเพชร พระนครศรีอยธุยา
4 นางสาวเกล็ดพลอย   สังขป์ระไพ ชมุชนป้อมเพชร พระนครศรีอยธุยา
5 นางสาววิลัยพรรณ   ออ่นโยน ชมุชนป้อมเพชร พระนครศรีอยธุยา
6 นางสาวนิภาพร    ชุ่มอารมณ์ เสนา "เสนาประสิทธิ์" พระนครศรีอยธุยา
7 นางสาวรัตนาวดี     เทพอ านวย เสนา "เสนาประสิทธิ์" พระนครศรีอยธุยา
8 นางสาวปรีดาภรณ์    อลุหัส เสนา "เสนาประสิทธิ์" พระนครศรีอยธุยา
9 นางสาวธนาพร   ผลทอน วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) พระนครศรีอยธุยา

10 นายจกัรกริต   งามเนตร ภาช ี"สุนทรวิทยานุกลู" พระนครศรีอยธุยา
11 นางสาวอญัฑิรา   มะโนสัพย์ ภาช ี"สุนทรวิทยานุกลู" พระนครศรีอยธุยา
12 นายชนพล  อยู่อร่าม ภาช ี"สุนทรวิทยานุกลู" พระนครศรีอยธุยา
13 นางสาวมุชติา  บุษบา อสิลามศรีอยธุยามูลนิธิ พระนครศรีอยธุยา
14 นายรัชตกรณ์   เจะ๊โอะ๊ อสิลามศรีอยธุยามูลนิธิ พระนครศรีอยธุยา
15 นางสาวสีวาตรี  มงคลทรง อสิลามศรีอยธุยามูลนิธิ พระนครศรีอยธุยา
16 นายรัชพล   ศรีลาชยั อยธุยาวิทยาลัย พระนครศรีอยธุยา
17 นางสาวจารุวรรณ  แสนสุข อยธุยาวิทยาลัย พระนครศรีอยธุยา
18 นายยทุธการณ์  ปานเจริญ อยธุยาวิทยาลัย พระนครศรีอยธุยา
19 นายชาคริต   ค านูญ นครหลวง "อดุมรัชต์วิทยา" พระนครศรีอยธุยา
20 นางสาวสกลุตลาณี   นุชคุ้ม นครหลวง "อดุมรัชต์วิทยา" พระนครศรีอยธุยา
21 นายสุทธินันท์  วงศ์ภทัรนนท์ ผักไห่ "สุทธาประมุข" พระนครศรีอยธุยา
22 นายศิลา   ใจเพ็ชร ผักไห่ "สุทธาประมุข" พระนครศรีอยธุยา
23 นางสาวสุทธิลักษณ์   กฎุรัีตน์ ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา พระนครศรีอยธุยา
24 นางสาวมัทนา   ขนักสิกรรม อยธุยานุสรณ์ พระนครศรีอยธุยา
25 นายศุภวัฒน์    ธูปสุวรรณ์ อยธุยานุสรณ์ พระนครศรีอยธุยา
26 นางสาวนลณี    เขยีวพระอนิทร์ อยธุยานุสรณ์ พระนครศรีอยธุยา
27 นางสาวชนินาถ   สุขสาลี วิทยาลัยอาชวีศึกษาพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา
28 นางสาวชดิชนก   พานา วิทยาลัยอาชวีศึกษาพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา
29 นายธรรมธร    ปรางทอง วิทยาลัยอาชวีศึกษาพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา
30 นายกติติพร   แตงสุก วิเชยีรกล่ินสุคนธ์อปุถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา
31 นางสาวอภสัรา   โลหะทัต วิเชยีรกล่ินสุคนธ์อปุถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา
32 นางสาวนภาภรณ์   สุขสอาด ท่าหลวงวิทยานุกลู พระนครศรีอยธุยา
33 นางสาวธัญญลักษณ์   รุจหิาญ บางปะอนิ "ราชานุเคราะห์ 1" พระนครศรีอยธุยา
34 นางสาวปานชวีา   รุจแิสวง บางปะอนิ "ราชานุเคราะห์ 1" พระนครศรีอยธุยา
35 นางสาววรรณภา   นารี บางปะอนิ "ราชานุเคราะห์ 1" พระนครศรีอยธุยา
36 นางสาววจวีรรณ   วิไลวงษ์ จอมสุรางค์อปุถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา
37 นางสาวมลฤดี   เจตนี จอมสุรางค์อปุถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา
38 นางสาวมนัสนันท์    ทองศักด์ิ จอมสุรางค์อปุถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา
39 นางสาวณัฐพร   อยู่เทศ วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) พระนครศรีอยธุยา

เรื่อง  กำรยกเวน้กำรเก็บค่ำบ ำรุงกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยตลอดหลกัสตูร ระดับปริญญำตรี
ส ำหรับนักศึกษำจำกโรงเรียนเครือขำ่ยกำรแนะแนวเขำ้ศึกษำต่อของมหำวทิยำลยั 
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40 นายนุการี    อนิทรสังข์ วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) พระนครศรีอยธุยา
41 นางสาวปัณณพร   หาโภคี บางไทรวิทยา พระนครศรีอยธุยา
42 นายสหรัฐ   การสันทัด บางไทรวิทยา พระนครศรีอยธุยา
43 นางสาวนิลลาดา  เครือคุ้มญาติ บางปะหัน พระนครศรีอยธุยา
44 นางสาวมณีรัตน์   ต่างครบุรี บางปะหัน พระนครศรีอยธุยา
45 นางสาวกมลพรรณ   ทองคล้าย บ้านแพรกประชาสรรค์ พระนครศรีอยธุยา
46 นายปรวรรตณ์   ทัพสัมฤทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา
47 นางสาววีณา    วงษ์สมบัติ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา
48 นายปฏมิา   ร่ืนยศ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา
49 นางสาวสุพิชญา   ทรัพยเ์จริญ อา่งทองปัทมโรจน์วิทยาคม อา่งทอง
50 นายวโรดม   สืบสาย อา่งทองปัทมโรจน์วิทยาคม อา่งทอง
51 นางสาววรรณกร  ศรีมะโน อา่งทองปัทมโรจน์วิทยาคม อา่งทอง
52 นางสาวอาพร  เชอมือ วรดิตถว์ิทยาประสูทน์ อา่งทอง
53 นายสมเกยีรติ   วงศ์กลุมงคล วรดิตถว์ิทยาประสูทน์ อา่งทอง
54 นายนพพร  มหาพราหมณ์ โยธินบูรณะ อา่งทอง อา่งทอง
55 นางสาวกติติภา   งามประกอบ ปาโมกขว์ิทยาภมูิ อา่งทอง
56 นายเมธัสสร   สุมศรี ปาโมกขว์ิทยาภมูิ อา่งทอง
57 นายธันภสั    ทองระยา้ สตรีอา่งทอง อา่งทอง
58 นางสาววรัชยา   พรเจริญ สตรีอา่งทอง อา่งทอง
59 นางสาวฐิติกานต์    รักเมือง สตรีอา่งทอง อา่งทอง
60 นางสาวณิชารีย ์   ชา้งค า เทศบาล 3 วัดชยัมงคล อา่งทอง
61 นางสาวธนิษฐา    รวยลาภ เทศบาล 3 วัดชยัมงคล อา่งทอง
62 นางสาวธัญเรศ   หนูเขยีว สามโกว้ิทยาคม อา่งทอง
63 นางสาวธัญกร  จอมพงษ์ร่ืน สามโกว้ิทยาคม อา่งทอง
64 นายอาณกร   เชื้อแดง แสวงหาวิทยาคม อา่งทอง
65 นางสาวสุภสัรา   กองศรี แสวงหาวิทยาคม อา่งทอง
66 นางสาวธัญญลักษณ์    จ านงค์รักษา นครนายกวิทยาคม นครนายก
67 นางสาวพรพนิต    กติติรณกรกลุ องครักษ์ นครนายก
68 นางสาวสิรินยา   พานทอง องครักษ์ นครนายก
69 นางสาวอภชิญา   ล าเจยีก องครักษ์ นครนายก
70 นายธนทัต    มะลิทอง บ้านนา "นายกพิทยากร" นครนายก
71 นายสมาร์ท   มูลทุม บ้านนา "นายกพิทยากร" นครนายก
72 นางสาวจติรลดา   คงชุ่ม บ้านนา "นายกพิทยากร" นครนายก
73 นางสาวอภสัสรา   งามดี หนองแซงวิทยา สระบุรี
74 นายทักษิณ    บุญมี หนองแซงวิทยา สระบุรี
75 นางสาวผกามาศ    คมข า บ้านหมอ "พัฒนานุกลู" สระบุรี
76 นางสาวสุภาวิณี   ยอดบุรุษ บ้านหมอ "พัฒนานุกลู" สระบุรี
77 นางสาวศศิธร   ตุงคะศิริ บ้านหมอ "พัฒนานุกลู" สระบุรี
78 นางสาวเบญจมาศ  พรเอน หนองแค "สรกจิพิทยา" สระบุรี
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79 นางสาวรัศมี    ปราสาด หนองแค "สรกจิพิทยา" สระบุรี
80 นางสาวสุธิดา  กระจา่งศรี หนองแค "สรกจิพิทยา" สระบุรี
81 นางสาวพรสวรรค์   สังขเ์ทศ บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษด์ิ สุพรรณบุรี
82 นายณัฐพล    กมุุท กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
83 นางสาวหทัยกานต์    บุญธรรม กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
84 นายกติติศักด์ิ    ศรีวิเชยีร กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
85 นางสาวสุภาวดี   ชา้งโต ศรีประจนัต์  "เมธีประมุข" สุพรรณบุรี
86 นางสาววีดา   วระสิงห์ ศรีประจนัต์  "เมธีประมุข" สุพรรณบุรี
87 นายธีรภทัร   ไชยวงค์ ศรีประจนัต์  "เมธีประมุข" สุพรรณบุรี
88 นางสาวธิติมา  ฉะฉอ้น บรรหารแจม่ใสวิทยา1 สุพรรณบุรี


