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    ประกาศส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
     เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------------------------- 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา            
ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ 
มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว  มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
คัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

ให้ผู้มีรายชื่อตามท้ายประกาศมาสอบวัดความรู้และสอบสัมภาษณ์ในวันเวลา และสถานที่ 
ดังต่อไปนี้ 

ระดับปริญญาโท 
สอบวัดความรู้และสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

ดังต่อไปนี้  
 

หลักสูตร/สาขา ห้องสอบวัดความรู้ ห้องสอบสัมภาษณ์ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
๓๐๐๑ ชั้น ๑ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
๓๐๒๕ ชั้น ๓ 

เวลา ๑๑.๐๐ น. 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
๓๐๑๓ ชั้น ๒ 

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
๓๐๒๕ ชั้น ๓ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

- 
๓๐๑๔ ชั้น ๒ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

- 
๓๐๒๑๔,๓๐๒๑๕,๓๐๒๑๗ ชัน้ ๓ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 
 

                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ) 
 ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

  
  
  

     
  
  



  
                   

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
๑ นางสาว กัญญาภัค  ละออ  
๒ นาย ณฐกรณ์  ภัทรพณิชย์โอฬาร  
๓ นางสาว สุกัญญา  หิริโกกุล  
๔ นางสาว สุนิสา  โตสูง  
๕ นางสาว ลลิตา  วิมูลชาติ  
๖ นางสาว พรทิพย์  ภู่ด้าย  
๗ นาย ชินภัทร  ฉิมทอง  
๘ นางสาว เสาวนิต  แก้วกระจ่าง  
๙ นาย สุริยา  ยิ่งนอก  

๑๐ นางสาว อภิญญา ชื่นอารมณ์  
๑๑ นางสาว โอรัญ  สุวรรณภูม ิ  
๑๒ นาย จักรี  ภูมิบูรณ์  
๑๓ นาย พชรพรรณ ศรีจันทร์งาม  
๑๔ นาย จักรพันธ์  พิญญะคุณ  
๑๕ นาย อุเทศ อาชาทองสุข  
๑๖ นาย เอกชัย ลวดค า   
๑๗ นางสาว สุธาสิน ี ภักดีนารถ  
๑๘ นางสาว วิจิตรา  ศรีเขื่อนแก้ว  
๑๙ นาย กษิดิ์เดช  ทองแจ่ม  
๒๐ นาง นิศารัตน์  ทาพันธ์  
๒๑ นาย เจษฎา เขียวฉอ้อน  
๒๒ นางสาว ตวงทอง  พงศ์จ ารัส  
๒๓ นาย พัลลภ  รัชนิพนธ์  
๒๔ นางสาว อรนลิน  ทัศนสุวรรณ  
๒๕ นาย ภพสรรค์  วิจิตรสาร  
๒๖ นาย ดุลยวิทย์  ธรรมสนอง  
๒๗ นางสาว ทักข์ธนภรณ์  แสนโท  



  

 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
๒๘ นางสาว ศุภัชญา  ฤกษ์โภคี  
๒๙ นางสาว มณฑวรรณ  ฤทธิจันทร์  
๓๐ นาย ชัชชัย  ฤทธิ์อุดม  
๓๑ นางสาว ณพัฐอร  กัญญาโภค  
๓๒ นาย ปรัชญา  จิตร์ระเบียบ  
๓๓ นาย ฉัตร์มงคล  สกุณา  
๓๔ นางสาว อาภาภัทร  จิระโร  
๓๕ นางสาว จุฑารัตน์  ค าพูล  
๓๖ นางสาว พัสสมน วงษ์ทองดีพสุ  
๓๗ นางสาว ขวัญกมล  แก้วคง  
๓๘ นางสาว พนิดา  ฤทธิโชค  
๓๙ นางสาว ฟาริดา  บัวนัน  
๔๐ นางสาว นิภาพร  พัดนาน  
๔๑ นางสาว พัชริญญา  ร่วมพร  
๔๒ นางสาว สาวิตรี  ขวาซุย  
๔๓ นาย วิวิธชัย  วัฒนวิเชียร  
๔๔ นาย วศิน  ไตรยสุทธิ์  
๔๕ นางสาว สร้อยสุดา  ขาวสนั่น  
๔๖ นางสาว จันทริ์จิรา  บัวสด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
๑ นาย ปัณณวัฒน์  ไวยกูล  
๒ นาย ปรัชญา  รุ่งเรือง  
๓ นางสาว สุปราณี  ขาวเหลือง   
๔ นาย ณัฐวุฒิ  สายันต์  
๕ นาย นัฐวิทย์  สายันต์  
๖ นางสาว นภาพร  ทองกลม  
๗ นางสาว สุมนัส  กองฤกษ์  
๘ นางสาว เกียรติสุดา  สุขสุด  
๙ นางสาว รรินธร  อุณหะ  

๑๐ นางสาว ปุณยวีร์ สังประไพ  
๑๑ นางสาว แก้วนภา  ทองเทศ  
๑๒ นาง ธนวรรณ บุญประสิทธิ์  
๑๓ นางสาว นาถวรินทร์  เกตุดี  
๑๔ นางสาว สุนีย์  มณีโชติ  
๑๕ นาย อิสระพงศ์  แสนลูกทอง  
๑๖ นางสาว ณัฐณิชา  หวังดี  
๑๗ นางสาว กรวีร์  พูลสุข  
๑๘ นาย ธนฤทธิ์  ไกรทอง  
๑๙ นาย วส ุ ธะนะจันทร์  
๒๐ นางสาว พัสวีร์  อยู่เป็นแก้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
๑ นางสาว กาญนาพร  ศิลารังษี  
๒ นางสาว สุจารี  มานิจธรรมพงษ์  
๓ นาย อรรถพล  มณีกูลพันธ์  
๔ นาย อุดมศักดิ์  สมงาม  
๕ นางสาว สาวิณ ี สุขีวรรณ์  
๖ นางสาว เกสรา  บุญครอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
๑ นาย พงษ์ดนัย  ไวยศิลป์  
๒ นาย สันติธร  เต้าทอง  
๓ นางสาว นงลักษณ์  รัศมี  
๔ นาง นุชจริน  เสริมสวัสดิ์  
๕ นาย พัฒนา  พุ่มศรีภักดิ์  
๖ นางสาว เนตรา  เพ็ชรแสง  
๗ นางสาว ปวีณา  คมใน  
๘ นางสาว วรรณวรา  ปิ่นทอง  
๙ นางสาว นิตยา อาทรธรรมสาร  

๑๐ นาย ศักดิ์ชัย  เจริญพร  
๑๑ นางสาว นันทภรณ์  นุ่มเจริญ  
๑๒ นางสาว ปัทมา  รอดศรี  
๑๓ นางสาว แก้วตา ยาวะโนภาส  
๑๔ นางสาว อุบล  บริสุทธิ์  
๑๕ นาย กรวิชญ์  การอุภัย  
๑๖ นางสาว สุภาภรณ์  พวงเข็มแดง  
๑๗ นาง สุพิชญา  บุญพิสัย  
๑๘ นางสาว กรกมล  ธาราพิตรกิจชัย  
๑๙ นางสาว ณัฐทยากาญจน์  อ่วมโตวงษ์   
๒๐ นาย ธันวา หอมรื่น  
๒๑ นาย วศิน  สุขแสง  
๒๒ นางสาว นงนภัส สังคะโลก  
๒๓ นาย ติรภาพ  เล็งไธสง  
๒๔ สิบต ารวจโท ณัฐวุฒิ  ชัยรัตน์  
๒๕ นาย รชต  เนื่องดิถี  
๒๖ นางสาว เจริญ  ภูสุวรรณ  
๒๗ นาย ธนากร  ค าภิมาบุตร  

 
 



  
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
๒๘ นาย บัณฑิต  สวนขวัญ  
๒๙ นาย เสกสันติ  ทองแท้  
๓๐ นาย ไกรสร  ภาคาพรต  

 


