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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง ผลการพิจารณาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

----------------------------------------- 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดำเนินการพิจารณาผลการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา   
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560  หมวด 3 การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา ข้อ 18 สภาพนักศึกษาและ
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ข้อ 18.1 และข้อ 18.2  ในการประชุมคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผล
การศึกษาครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น 
 มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศผลการพิจารณาการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3      
ปีการศึกษา 2561 ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ และให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการตรวจสอบ
ผลการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หากมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงในผลการพิจารณา ติดต่อกองบริการการศึกษา 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  22 พฤศจิกายน 2562 หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่ายอมรับผลการพิจารณา            
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา        
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

              ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน  2562 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม) 
                     รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา

1 26022037 นายพงษ์ประเสริฐ ทารัตน์สอน นิติศาสตร์
2 26022043 นางสาววรรณวิศา จันทร์ทอง นิติศาสตร์
3 26122005 นายดลนวัฒน์ สามศรี นิติศาสตร์
4 26122008 นายนันทวัฒน์ พระดวงงาม นิติศาสตร์
5 26122009 นายปฐพี มินตรา นิติศาสตร์
6 26122017 นายอดิศร สุขศิริ นิติศาสตร์
7 26122021 นายกฤตนู เข็มทิศ นิติศาสตร์
8 26122043 นายเอกราช ปริญญาศาสตร์ นิติศาสตร์
9 26122046 นายทวีวัฒน์ เวียงวิเศษ นิติศาสตร์
10 26122049 นายกิตติพร แสงจันทร์ นิติศาสตร์
11 26122060 นายทิวพฤกษา ดวงผุยทอง นิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา

1 26133023 นายนฤดล ภูศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)
2 26133033 นางสาวอรพรรณ ปาระชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)
3 26133047 นายเตวิช เอกเวช เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)
4 26133049 นางสาวศรีวิไล ลายงาม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)
5 26133046 นายณัฐกานต์ โชติชัชวาลย์สกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง)
6 26132012 นางสาวจันทร์สิริ นาคนาคา วิทยาการคอมพิวเตอร์
7 26132008 นายศุภกฤต เจตนาวณิชย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
8 26132013 นางสาวเอมิกา เอกศรี วิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาการจัดการ
ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา

1 26043008 นางสาวนิวรัตน์ มีนารี การจัดการ
2 26142004 นางสาวจิดาภา ยุพจันทร์ การจัดการ
3 26142010 นางสาวณัฐกานต์ เก้ือหนุน การจัดการ
4 26142011 นางสาวณัฐธันยา ร่ืนภิรมย์ การจัดการ
5 26142015 นางสาวนิรัญตรี จีนสวัสด์ิ การจัดการ
6 26142016 นางสาวบัณฑิตา ก๋งฉิน การจัดการ
7 26142017 นายปรวัตร ทองเนียม การจัดการ
8 26142022 นางสาวรัตนมน จันทร์เจริญ การจัดการ
9 26142030 นายเอกนรินทร์ สุขสงวน การจัดการ
10 26142031 นางสาวไปรมา จินดายะพานิชย์ การจัดการ
11 26142032 นางสาวกฤตยา สุทธิประภา การจัดการ
12 26142034 นางสาวขวัญพัชรสรณ์ บุญจันทร์ การจัดการ
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คณะวิทยาการจัดการ
ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขาวิชา
13 26142035 นายจักรพงษ์ บุญปกครอง การจัดการ
14 26142040 นางสาวณภัส การดี การจัดการ
15 26142042 นางสาวณัฐชา อ่อนปรุง การจัดการ
16 26142043 นายณัฐภูมิ สุขประเสริฐ การจัดการ
17 26142051 นางสาวพัชริดา กลางสุข การจัดการ
18 26142052 นายพีรวัฒน์ คงศรี การจัดการ
19 26142058 นายสหภาพ โรจน์วิเชียร การจัดการ
20 26142060 นางสาวอัญชลี กิแก้ว การจัดการ
21 26142066 นางสาวชลธิชา บ ารุงกิจ การจัดการ
22 26142073 นางสาวชนัญญา กมลแมน การจัดการ
23 26142074 นายณัฏฐ์คเนศ ชาวนา การจัดการ
24 26142076 นายโชคชัย ย้ิมประดิษฐ์ การจัดการ
25 26143013 นางสาววนกชมน ค าหนัก การจัดการ
26 26143031 นายภัทรพงศ์ ขอแถมกลาง การจัดการ
27 26143038 นางสาวสุดารัตน์ รัตนพันธ์ การจัดการ
28 26143042 นางสาวอมราพร อัมพลพ การจัดการ
29 26143050 นายภูพริษฐ์ เมธาพัฒนบูรณ์ การจัดการ
30 26143054 นายอดิศักด์ิ ปานเพชร การจัดการ
31 26143056 นายกฤษณะพงศ์ สุขบัณฑิตย์ การจัดการ
32 26143057 นายชยานันท์ ภักดี การจัดการ
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