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5. ทุนการศึกษา “ภักดิ์ศรีวงศ์”  จํานวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท  
 นางสาวจิราพร อยู่จําเนียร การปกครองท้องถ่ิน 

    
6. ทุนการศึกษา “บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)” จํานวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท  

 นายนนทวัฒน์  กองกวี วิทยาศาสตร์ 
    
7. ทุนการศึกษา “รศ.จิตติมา อัครธิติพงษ์ ปีการศึกษา 2564” จํานวน 2 ทุน ๆละ 5,000 บาท    

7.1 นายศิวัช  ประเสริฐศรี การสอนภาษาไทย 
7.2 นายปฏิพัฒน์   อัศาสุวรรณ์ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 

    
8. ทุนการศึกษา “พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ”  จํานวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท  

8.1 นางสาวธิดารัตน์  ส่งประเสริฐ ภาษาอังกฤษ 
8.2 นายเสกสรรค์   โรจนบุรานนท์ ภาษาอังกฤษ 

    
9. ทุนการศึกษา “รศ.จิตติมา  อัครธิติพงษ์”  จํานวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท  

9.1 นางสาวสุพิชญา   พูนภิญโญศักด์ิ ภาษาจีน 
9.2 นางสาวมณทิรา   พันธุชา การบัญชี 

    
10. ทุนการศึกษา “นายแพทย์วีระพล ธีระพันธ์เจริญ”  จํานวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท  

10.1 นางสาวปิยธิดา   พรมคุณ เคมี 
10.2 นายธัชพล   ปรางบาง เคมี 

    
11. ทุนการศึกษา “วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา”  จํานวน 15 ทุน ๆ ละ  3,000 บาท  

11.1 นางสาวสุวนันท์ ม่วงรอด การประถมศึกษา 
11.2 นางสาวปวีณา   แก้วสุข การประถมศึกษา 
11.3 นางสาวนันทพร แตงศรี การประถมศึกษา 
11.4 นางสาวภัสสร สังข์ทอง การประถมศึกษา 
11.5 นางสาวเจริญทรัพย์ นันทะจินดา การประถมศึกษา 
11.6 นายวิทวัล   พงษ์พืช พลศึกษา 
11.7 นางสาวธิดารัตน์ ขุนทอง พลศึกษา 
11.8 นางสาวณัฐติกรณ์ ตรีสุขี พลศึกษา 
11.9 นางสาวณัฐชนน ศรีสวัสด์ิ พลศึกษา 

11.10 นางสาวอลิสลา  หาเรือนทรง พลศึกษา 
11.11 นางสาวชุติมา  บุญมี พลศึกษา 
11.12 นางสาวนพวรรณ ภวภูตานนท์ การสอนภาษาไทย 
11.13 นางสาวเสาวลักษณ์   เตยะ การสอนภาษาไทย 
11.14 นายอฑิตยา   คงสมแสวง การสอนภาษาไทย 
11.15 นางสาวณัฐฉราพร   สืบสาย การสอนภาษาไทย 

   /12.ทุนการศึกษา... 
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12. ทุนการศึกษา “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” จํานวน 18 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท  
12.1 นางสาวอลิชา   ขันธ์บํารุง การสอนภาษาไทย 
12.2 นางสาวนภัสนันท์   แสงศรี การสอนภาษาไทย 
12.3 นางสาวสุธิดา  พันธุ์เพ็ง การสอนภาษาไทย 
12.4 นางสาวอนุสรา   คํานวนวัย การสอนภาษาไทย 
12.5 นางสาวกัญญากาญจน์  เลียวรักสกุล การสอนภาษาไทย 
12.6 นางสาวชลิดา  ภูมิแจดํา การศึกษาพิเศษ 
12.7 นางสาวนภาพร   พรมแตง การศึกษาพิเศษ 
12.8 นางสาวเกตุรุ้ง   เปรียญขุนทด การศึกษาพิเศษ 
12.9 นางสาวจิรนันท์ ตรีนิมิตร สังคมศึกษา 

12.10 นางสาวสุนิตา   สัมฤทธิ์ สังคมศึกษา 
12.11 นายธนพงษ์   จิตร์จรูญ สังคมศึกษา 
12.12 นางสาววรรนิสา   รุ้งกสัตรา สังคมศึกษา 
12.13 นายสุทธากร ศรีอรุณ การสอนภาษาอังกฤษ 
12.14 นางสาววรรณวิสา สุนทร การสอนภาษาอังกฤษ 
12.15 นางสาวกัลญา โฆสิเตชวนิช การศึกษาปฐมวัย 
12.16 นางสาวมลฤดี เจตนี คณิตศาสตร์ 
12.17 นางสาวเบญจวรรณ สมสะอาด คณิตศาสตร์ 
12.18 นางสาวรัตนภรณ์   ชาลีอ่อน คณิตศาสตร์ 

    
13. ทุนการศึกษา “แผนกแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”  
     จํานวน 7 ทุนๆละ 3,000 บาท  

13.1 นางสาวธัญญลักษณ์   รุจิหาญ คณิตศาสตร์ 
13.2 นางสาวปัณณพร   หาโภคี คณิตศาสตร์ 
13.3 นางสาววรัญญา   เทพภูธร คณิตศาสตร์ 
13.4 นางสาวนิภาพร   ชุ่มอารมณ์ คณิตศาสตร์ 
13.5 นายศิรวัส   อุทัยธรรม พลศึกษา 
13.6 นายชิษณุพงศ์  มีกูล พลศึกษา 
13.7 นายวัลลภ  วุฒิพักตร์ พลศึกษา 

    
14. ทุนการศึกษา “ชมรมเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” จํานวน 7 ทุนๆละ 3,000 บาท  

14.1 นางสาววราภรณ์   รื่นสุนทร พลศึกษา 
14.2 นายปัณณธร   ทองเกตุ พลศึกษา 
14.3 นายธีรภัทร   แย้มสมัย พลศึกษา 
14.4 นายธัชพล เพ็ชรกลับ พลศึกษา 
14.5 นางสาวนฤภร ทองบําเพ็ญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
14.6 นายกิตติศักด์ิ  ชูสร้อย การจัดการ 
14.7 นางสาวพรกนกพรรณ กะการดี การตลาด (แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง) 

/15.ทุนการศึกษา....   
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15. ทุนการศึกษา “ผู้เกษียณอายุราชการ” จํานวน 7 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท  

15.1 นางสาวนันทิชา รักทรัพย์ การตลาด (แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง) 
15.2 นายอนุชาติ จุลอําพันธ์ การตลาด (แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง) 
15.3 นางสาวศศิลา แก้วมณี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
15.4 นางสาวชนกานต์ คําสอน การบัญชี 
15.5 นางสาวอภิสรา ศรีสว่าง การบัญชี 
15.6 นางสาวอังคณา อินทร์ประสิทธิ์ การบัญชี 
15.7 นายธนากร แก่นตะเคียน การตลาด (แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง) 

    
16. ทุนการศึกษา “อาจารย์ สาขาจิตวิทยา” จํานวน 7 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท  

16.1 นางสาวสุชัญญา ธรรมโหร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
16.2 นางสาวธัญชนก บุญเอิบ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
16.3 นางสาวพัทธนันท์ กลําดี การท่องเท่ียว 
16.4 นางสาววริศรา นุสติ การท่องเท่ียว 
16.5 นางสาวพรพิมล พรมไพร การท่องเท่ียว 
16.6 นางสาววินิชญา จันทร์น้ําใส การบัญชี 
1.7 นางสาวชนม์สิตา เนตรลา การบัญชี 

    
17. ทุนการศึกษา “สุนทร-ประทุม จันพินิจ” จํานวน 7 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท  

17.1 นางสาวกัณฐิกา ทิมแก้ว การบัญชี 
17.2 นางสาวดรุณี กิจสาสน การตลาด 
17.3 นางสาวสุพัตรา มีใจดี การตลาด 
17.4 นางสาวขวัญเกล้า แสงโชติ การตลาด 
17.5 นางสาวขวัญชนก แสงโชติ การตลาด 
17.6 นางสาวนภัสสร  สุทธเอ้ย การตลาด (แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง) 
17.7 นางสาวเมธิณีย์  ข้ึนกลาง การตลาด (แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง) 

    
18. ทุนการศึกษา “คุณแม่อัมพร ชินชนานุภาพ” จํานวน 3 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท 

18.1 นางสาวเพ็ญพิชชา  ทรัพย์พร้อม การตลาด (แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง) 
18.2 นายปฏิพล  เรืองประพันธุ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
18.3 นายนพพร  ชูวงศ์ การตลาด (แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง) 

    

 

/19.ทุนการศึกษา....   
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19. ทุนการศึกษา “สิริปกาสิต” จํานวน 8 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท  

19.1 นางสาวภัทรศยา วงษ์ภูธร รัฐประศาสนศาสตร์ 
19.2 นางสาวชิดชนก    ศรีสวรรค์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
19.3 นางสาวจิราพร ขุนโต ภาษาไทย 
19.4 นางสาวทรงศรี จิตต์ประเสริฐ นิติศาสตร์ 
19.5 นายปกรณ์ ยอดศิริ ภาษาญ่ีปุ่น 
19.6 นางสาวพรลภัส  ทองคํา ศิลปะการแสดง 
19.7 นายวีรโชค แซ่วื้อ ภาษาญ่ีปุ่น 
19.8 นางสาวเกษนภา คําน้อย นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 

    
20. ทุนการศึกษา “สุรามหาราษฏร์” จํานวน 8 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท  

20.1 นางสาวปัทมาวดี สุนทร์วิบูลย์ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
20.2 นายณรงค์ฤทธิ์ กระจ่างทิพย์ การพัฒนาชุมชนและสังคม 
20.3 นายพชรพล สุดลอย ดนตรีศึกษา 
20.4 นางสาวกุสุมา ทรงทรัพย์ นิติศาสตร์ 
20.5 นางสาวเรวตรี ศรีสิงห์ชัย นิติศาสตร์ 
20.6 นายอดิศักด์ิ  ลายสนธ ์ นิติศาสตร์ 
20.7 นายทักษิณ แก้วปักป่ิน ภาษาอังกฤษ 
20.8 นายเจฟฟ่ี เรืองปราชญ์ สหวิทยาการอิสลาม 

    
21. ทุนการศึกษา “ฤทธิรงค์ โดยอาจารย์ดารา สุขโต” จํานวน 7 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท    

21.1 นางสาวกิตติยาพร ดอนชัย ภาษาญ่ีปุ่น 
21.2 นางสาวจีรนันท์ รับขวัญ ดนตรีศึกษา 
21.3 นางสาวชนากานต์  ป้ันทรงนาม ภาษาอังกฤษ 
21.4 นายทัตพงศ์ เขียววิมล รัฐประศาสนศาสตร์ 
21.5 นางสาวรุ่งอรุณ รอดวิเศษ รัฐประศาสนศาสตร์ 
21.6 นางสาวศกุนตลา แสงบุญไทย ภาษาอังกฤษ 
21.7 นางสาวธารารัตน์ บุญนุกูล การพัฒนาชุมชนและสังคม 

    
22. ทุนการศึกษา “ดร.จรินทร์ ชาติรุ่ง”  จํานวน 3 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท 

22.1 นางสาววราภรณ์     เอ่ียมพิทักษ์  การพัฒนาชุมชนและสังคม 
22.2 นายปุญญพัฒน์ แจ้งแสงทอง การพัฒนาชุมชนและสังคม 
22.3 นางสาวกัญญารัตน์ ธะนะเลิศ ภาษาญ่ีปุ่น 

    

 

/23.ทุนการศึกษา....  
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23. ทุนการศึกษา “นายอดิศักดิ์ พ่ึงวงษ์” จํานวน 7 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท  

23.1 นางสาวนิตยา ป่ินกาศ รัฐประศาสนศาสตร์ 
23.2 นายศรัณย์ภัทร ทองพูล ประวัติศาสตร์ 
23.3 นายปฏิภาณ ยุทธยา ประวัติศาสตร์ 
23.4 นายชัชพล อาจประสม รัฐประศาสนศาสตร์ 
23.5 นายพุฒิพงศ์ งามขํา รัฐประศาสนศาสตร์ 
23.6 นายฐนกร ศรีสุข รัฐประศาสนศาสตร์ 
23.7 นายธนกฤต ยุวนบุณย์ ภาษาจีน 

    
24. ทุนการศึกษา “อาจารย์ดารา สุขโต”  จํานวน 8 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท  

24.1 นายปิยพงศ์ บุตรเพชร รัฐประศาสนศาสตร์ 
24.2 นางสาวกณิกา แสงยางใสสะอาด ภาษาจีน 
24.3 นางสาวอรทัย ลีลาพิพิธพัฒน์ ภาษาญ่ีปุ่น 
24.4 นางสาวอลิสา  หล่อทรัพย์ สาธารณสุขศาสตร์ 
24.5 นางสาวสุชานาถ  นาคเครือ สาธารณสุขศาสตร์ 
24.6 นางสาวยุวธิดา  เวฬุวนาทร สาธารณสุขศาสตร์ 
24.7 นางสาวสุชาวดี  รีรอ สาธารณสุขศาสตร์ 
24.8 นางสาวป่ินมนัส  บัวศรี สาธารณสุขศาสตร์ 

    
25. ทุนการศึกษา “อาจารย์ผ่องศรี ศารทูลทัต” จํานวน 7 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท   

25.1 นายธนพล  อยู่เจริญ สาธารณสุขศาสตร์ 
25.2 นางสาวดวงสุดา  ขันทอง สาธารณสุขศาสตร์ 
25.3 นางสาวอาร์ดา  เด็ง จุลชีววิทยา 
25.4 นางสาวสรัญญา  เสนสุวรรณ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
25.5 นางสาวพันธาดา  ม่ันหมาย วิศวกรรมการจัดการ 
25.6 นายวีรพงษ์  ชัยทน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
25.7 นายนิรุต  กิสันเทียะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    
26. ทุนการศึกษา “อาจารย์สมาน-มธุรส วีระกําแหง”  จํานวน 7 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท  

26.1 นายวรกานต์  กมลโรจน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
26.2 นางสาวชลธิชา  พรมโสภา คหกรรมศาสตร์ 
26.3 นางสาวสุนันท์  บุตทรโชติ คหกรรมศาสตร์ 
26.4 นางสาวกวินธิดา  ยิ้มละมาย คหกรรมศาสตร์ 
26.5 นางสาวสิริธัญญา  จันทร์นวลศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 
26.6 นายประณต  เข็มมณี วิศวกรรมการจัดการ 
26.7 นางสาวกัลยา  ป้องนาค อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

/27.ทุนการศึกษา....   




