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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรีส าหรับนักศึกษาจากโรงเรียนเครือข่ายการแนะแนวเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

-------------------------------------------- 
 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที ่293 เรื่อง การยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษา
แบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ส าหรับนักศึกษาจากโรงเรียนเครือข่ายการแนะแนวเข้าศึกษาต่อ
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นั้น 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547 ประกาศ
รายนักศึกษาที่นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร  ระดับ                
ปริญญาตรีส าหรับนักศึกษาจากโรงเรียนเครือข่ายการแนะแนวเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษา           
ชั้นปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 44 ราย (ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้) 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
          ประกาศ   ณ  วันที่  6 สิงหาคม  พ.ศ. 2562       
      

                        
                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม) 
                   รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 



บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 266 
เรื่อง  นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรีส าหรับนักศึกษาจากโรงเรียนเครือข่ายการแนะแนวเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

----------------------------- 
 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาจะได้รับทุนการยกเว้นการเก็บค่าบ ารุง
การศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ในระดับชั้นปีท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 ต่อไป 

 

ล าดับ 
ที ่

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ 
เกรดเฉลี่ยสะสม
น้อยกว่า 2.50 

เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 90 

ชั่วโมง 
1 16115082 นางสาววรรนิสา รุ้งกสัตรา สังคมศึกษา ครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ 
2 16115089 นายอนันต์ยศ รุณเจริญ สังคมศึกษา ครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ 
3 16115092 นางสาวกมลรัตน์ ศรีสังข์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ 
4 16115109 นางสาววรางคณา สังข์กระจ่าง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ 
5 16115123 นางสาวกันยาพร ตรีสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ 
6 16115129 นางสาวพัชราภรณ์ สุขศรีจันทร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ 
7 16115191 นายณรงค์ วงษ์ศิริ การสอนภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ 
8 16115196 นางสาวนิภาวรรณ เรืองอรุณ การสอนภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ เปน็ไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ 
9 16115212 นายเมฆพงษ์ พงษ์เกิดลาภ การสอนภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ 

10 16115228 นางสาววิยดาภรณ์ พวงจิตต์ 
การศึกษาพิเศษ 
และการสอนภาษาไทย 

ครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ 

11 16115229 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ เรืองศรี 
การศึกษาพิเศษ 
และการสอนภาษาไทย 

ครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ 

12 16115232 นางสาวสุมิตรา ขันธสอน 
การศึกษาพิเศษ 
และการสอนภาษาไทย 

ครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ 

13 16122019 นางสาวสุชาดา สิงห์เงิน ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ 
14 16122152 นางสาวพัชราภรณ์ คงสมใจ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ฯ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ 
15 16122166 นายคมกฤษณ์ ไวเดชา ภาษาญี่ปุ่น มนุษยศาสตร์ฯ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ 
16 16122284 นางสาวพัทธนันท์ แก้วแกมสี ประวัติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ 
17 16122287 นายศวีระ เกิดศรี ประวัติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ 

18  16132059 นายปรินทร ประสมการ 
อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 

วิทยาศาสตร์ฯ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ 

19 16142015 นางสาวอาภัสร ภู่ประดิษฐ การบัญชี วิทยาการจัดการ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ 
20 16142034 นางสาวเชษฐ์ธิดา แก้วบัวดี การบัญชี วิทยาการจัดการ เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ 
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการเก็บค่าบ ารุง
การศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ติดต่อกองบริการการศึกษา หรืองานสื่อสารองค์กร โดยด่วน               
เพื่อด าเนินการที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขการรับทุน  ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 
2562 เวลาท าการ หากนักศึกษาไม่มาติดต่อภายในวันเวลาที่ก าหนด นักศึกษาจะถูกระงับสิทธิ์ตามข้อ 6  
 

ล าดับ 
ที ่

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ 
เกรดเฉลี่ยสะสม
น้อยกว่า 2.50 

เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 90 

ชั่วโมง 
1 16115005 นายกิตติพงษ ์เทียนเงิน คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
2 16115014 นางสาวปาริชาติ บุญนุกูล คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
3 16115021 นายศตวรรษ วงษ์พระบุตร คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
4 16115028 นางสาวอภิญญา ปานหงษ์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
5 16115045 นายพรพรหม  จรรยาดี  วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
6 16115167 นายธิติพัทธ์  ขันธเนตร การสอนภาษาไทย ครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
7 16115168 นางสาวนงคราญ แซ่หว้า การสอนภาษาไทย ครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
8 16115182 นางสาวอนุสรา ค านวนวัย  การสอนภาษาไทย ครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
9 16115185 นางสาวเบญจวรรณ นิลคูหา การสอนภาษาไทย ครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

10 16115215 นางสาวทองทราย ดีม่ัน  การประถมศึกษา ครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
11 16122122 นางสาวศิริวรรณ พรรณล าเจียก รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
12 16122132 นางสาวจิราภรณ์ จักรทอง ประยุกต์ศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
13 16122199 นางสาวอลชิา หาไมตรี ภาษาญี่ปุ่น มนุษยศาสตร์ฯ เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
14 16122317 นายชลภัทร  วงค์ดวง ประวัติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
15 16122386 นายธนาณัติ  ค าภักดี  รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
16 16122404 นางสาวขวัญมนัส อิ่มขาว  ภาษาญี่ปุ่น มนุษยศาสตร์ฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
17 16132024 นายศรายุทธ อนันบรรพต วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ 
18 16132027 นายธีรชัย ธงพิชัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
19 16132116 นางสาวอนุชิตา วิชาชิต วิศวกรรมการจัดการ  วิทยาศาสตร์ฯ เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

20 16142055 นางสาวกรกช พิมสร 
การบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ 

วิทยาการจัดการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

21 16142082 นางสาวนิราวรรณ เกตุเมฆ การตลาด วิทยาการจัดการ เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
22 16142116 นางสาวนันทกานต์ กล้าหาญ การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
23 16142118 นางสาวปิยฉัตร สังฆะรัตน์  การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
24 16142131 นางสาวสุภาพร ผ่องใส  การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

 


