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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง  นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรีส าหรับนักศึกษาจากโรงเรียนเครือข่ายการแนะแนวเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
-------------------------------------------- 

 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที ่309 เรื่อง การยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษา

แบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ส าหรับนักศึกษาจากโรงเรียนเครือข่ายการแนะแนวเข้าศึกษาต่อ
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 นั้น มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ตรวจสอบจ านวนนักเรียนที่มารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่รอบ Portfolio  
ครั้งที่ 1  Portfolio ครั้งที่ 2 และรอบ 2 โควตาและการรับตรงทั่วไป เสร็จเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามมาตรา 
27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547 ประกาศรายนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้น             
การเก็บค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรีส าหรับนักศึกษาจากโรงเรียนเครือข่าย
การแนะแนวเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 (ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้) 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
          ประกาศ   ณ  วันที่  6 สิงหาคม  พ.ศ. 2562       
      

                        
                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม) 
                  รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 267 
เรื่อง  นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรีส าหรับนักศึกษาจากโรงเรียนเครือข่ายการแนะแนวเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ 

1 16215014 นางสาวปัณณพร หาโภค ี คณิตศาสตร์   ครุศาสตร ์

2 16215009 นางสาวธนาพร ผลทอน คณิตศาสตร์   ครุศาสตร ์

3 16215012 นางสาวนิภาพร ชุ่มอารมณ์ คณิตศาสตร์   ครุศาสตร ์

4 16215016 นางสาวผกามาศ คมข า คณิตศาสตร์   ครุศาสตร ์

5 16215022 นางสาวมลฤดี เจตน ี คณิตศาสตร์   ครุศาสตร ์

6 16215042 นายรัชพล ศรีลาชัย วิทยาศาสตร์  ครุศาสตร ์

7 16215036 นางสาวนลณี เขียวพระอินทร ์ วิทยาศาสตร์  ครุศาสตร์ 

8 16215074 นางสาววรชัยา พรเจริญ สังคมศึกษา ครุศาสตร ์

9 16215061 นางสาวธัญญลักษณ์ จ านงค์รักษา สังคมศึกษา ครุศาสตร ์

10 16215114 นางสาวอัจฉรา บุญมั่น การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ์

11 16215111 นางสาวสกุตตลาณี บุญคุ้มฉิม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ์

12 16215086 นางสาวชิดชนก พานา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ์

13 16215116 นางสาวกมลพรรณ ทองคลา้ย คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร ์

14 16215127 นายสหรัฐ การสนัทัด คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร ์

15 16215141 นางสาวนภาภรณ์ สุขสอาด พลศึกษา ครุศาสตร ์

16 16215180 นายศุภวัฒน์ ธปูสุวรรณ ์ การสอนภาษาไทย ครุศาสตร ์

17 16215172 นางสาวมณีรัตน์ ต่างครบุร ี การสอนภาษาไทย ครุศาสตร ์

18 16215183 นางสาวสุภาวดี ช้างโต การสอนภาษาไทย ครุศาสตร ์

19 16215193 นางสาวจารุวรรณ แสนสุข การสอนภาษาอังกฤษ ครุศาสตร ์

20 16215197 นายชาคริต ค านูญ การสอนภาษาอังกฤษ ครุศาสตร ์

21 16215218 นายอาณกร เชื้อแดง การสอนภาษาอังกฤษ ครุศาสตร ์

22 16215251 นางสาวกมลวรรณ เผา่ดิษฐ การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย ครุศาสตร ์

23 16215015 นางสาวปานชีวา  รุจิแสวง คณิตศาสตร ์ ครุศาสตร ์

24 16215010 นางสาวธัญญลักษณ์  รุจิหาญ คณิตศาสตร ์ ครุศาสตร ์

25 16222030 นางสาวฐิติกานต์ รักเมือง ภาษาอังกฤษ  มนุษยศาสตร์ฯ 

26 16222010 นางสาวปรีดาภรณ์ อุลหัส ภาษาอังกฤษ  มนุษยศาสตร์ฯ 



-2- 
ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ 

27 16222015 นายวโรดม สืบสาย ภาษาอังกฤษ  มนุษยศาสตร์ฯ 

28 16222014 นางสาววรรณกร ศรีมะโน ภาษาอังกฤษ  มนุษยศาสตร์ฯ 

29 16222045 นางสาวสุพิชญา ทรัพย์เจริญ ภาษาอังกฤษ  มนุษยศาสตร์ฯ 

30 16222020 นางสุภัสรา กองศร ี ภาษาอังกฤษ  มนุษยศาสตร์ฯ 

31 16222051 นายเมธัสสร สุ่มศร ี ภาษาอังกฤษ  มนุษยศาสตร์ฯ 

32 16222137 นายสทุธินนัท์ วงศ์ภัทรนนท ์ รัฐประศาสนศาสตร์  มนุษยศาสตร์ฯ 

33 16222116 นายธนัภัส ทองระยา้ รัฐประศาสนศาสตร์  มนุษยศาสตร์ฯ 

34 16222167 นางสาวมฑันา ขันกสิกรรม ภาษาไทย  มนุษยศาสตร์ฯ 

35 16222149 นายกิตติศักดิ์ ศรีวิเชียร ภาษาไทย  มนุษยศาสตร์ฯ 

36 16222156 นายณัฐพล กุมุท ภาษาไทย  มนุษยศาสตร์ฯ 

37 16222178 นายจักรกริต งามเนตร ภาษาญีปุ่่น  มนุษยศาสตร์ฯ 

38 16222212 นางสาวรัศมี ปราสาด ภาษาญีปุ่่น  มนุษยศาสตร์ฯ 

39 16222224 นายชนพล อยู่อร่าม การปกครองท้องถิ่น  มนุษยศาสตร์ฯ 

40 16222322 นางสาวเกล็ดพลอย สังข์ประไพ นิติศาสตร์  มนุษยศาสตร์ฯ 

41 16222102 นางสาววจีรวรรณ วไิลวงษ ์ ประยุกต์ศิลป์  มนุษยศาสตร์ฯ 

42 16222336 นายรุ่งศักดิ์  กรินวิจัย ประวัติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ 

43 16232010 นางสาวกิตติภา งามประกอบ เคมี วิทยาศาสตร์ฯ 

44 16232012 นายธชัพล ปรางบาง เคมี วิทยาศาสตร์ฯ 

45 16232021 นายนพพร มหาพราหมณ ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ฯ 

46 16232047 นางสาววิภา วระสงิห์ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ฯ 

47 16232084 นางสาวสีวาตรี มงคลทรง อาชีวอนามัยและความปลอดภยั วิทยาศาสตร์ฯ 

48 16232071 นายกิตติพร แตงสุก อาชีวอนามัยและความปลอดภยั วิทยาศาสตร์ฯ 

49 16232106 นางสาวธัญญารัตน์ ดอนจันทร์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ฯ 

50 16232123 นางสาวมชุิตา บุษบา คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ 

51 16232124 นายรัชตกรณ์ เจ๊ะโอ๊ะ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ 

52 16232115 นายธรรมธร ปรางทอง คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ 

53 16232129 นางสาวอภิชญา ล าเจยีก คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ 

54 16232131 นางสาวอาพร เชอมือ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ 
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ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ 

55 16232137 นางสาวพรสวรรค์ สังข์เทศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ฯ 

56 16233026 นายปรวรรตณ์ ทัพสัมฤทธิ ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (2 ปีตอ่เนื่อง) วิทยาศาสตร์ฯ 

57 16242007 นายทักษิณ บุญม ี การบัญช ี วิทยาการจัดการ 

58 16242019 นายสมเกียรติ วงศ์สกลุมงคล การบัญช ี วิทยาการจัดการ 

59 16242165 นางสาวธัญกร จอมพงษ์รืน่ การบัญช ี วิทยาการจัดการ 

60 16242052 นางสาวศศิธร ตุงคะศิริ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ วิทยาการจัดการ 

61 16242107 นายศิลา ใจเพ็ชร การจัดการโลจิสติกส ์ วิทยาการจัดการ 

62 16242093 นายธีรภัทร ไชยวงค ์ การจัดการโลจิสติกส ์ วิทยาการจัดการ 

63 16242089 นางสาวณชิารีย์ ช้างค า การจัดการโลจิสติกส ์ วิทยาการจัดการ 

64 16242117 นางสาวมนัสนันท์ ทองศักดิ ์ การท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 

65 16242138 นางสาววลิัยพรรณ อ่อนโยน การจัดการธุรกิจโรงแรม วิทยาการจัดการ 

66 16242149 นางสาวอภัสรา โลหะทัต การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วิทยาการจัดการ 

67 162020170 นางสาวนัฐพร อยู่เทศ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ 
 


