
 
 
 
ท่ี อว ๐๖๒๙.๙/ว๕๐    ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา                                   
     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
                                                                         อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 

                                                         ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง  การวัดตัว และส่ังตัดชุดครุยระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต 

เรียน มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
                    

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได้ก าหนด           
ใหม้หาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ท่ีจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปี พ .ศ. ๒๕๖๔ ทุกคน  มาติดต่อวัดตัว 
และส่ังตัดชุดครุยมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ตามก าหนดการดังนี้ 

๑. การรายงานตัวของมหาบัณฑิตและการสั่งซ้ือชุดครุย 
         ๑.๑ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตท่ีจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคน ให้มา วัดตัว และส่ัง ตัด
ชุดครุย ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐ บาท ระหว่างวันท่ี ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๖๔ และ วันท่ี ๑๗ – ๑๘ เมษายน 
๒๕๖๔ ต้ังแต่ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
              ๑.๒ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตท่ีจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องมา ติดต่อวัดตัว และ ส่ัง
ตัดชุดครุย ภายในวัน  เวลา  ท่ีทางมหาวิทยาลัย ก าหนดเท่านั้น หากไม่มา ด าเนินการ ภายในเวลาท่ีก าหนด 
มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

๒. ปริญญาและสีชุดครุย ที่ถูกต้องของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
      เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องสีของชุดครุย มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ควรดูปริญญา          
มาก่อนว่ามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตได้รับปริญญาใด (ดูจากใบผลการเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาโท/เอก แถบสีของชุดครุย 
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สีฟ้า 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สีฟ้า 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สีชมพู 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สีน้ าตาล 



๒ 
 

ท้ังนี้ ส าหรับก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ท่ี เว็บไซต์ www.aru.ac.th 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  

                ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ) 
                                              ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๓๕๓๒–๒๐๘๓  
 



ปรญิญาครศุาสตรดุษฎีบัณฑิต  (ปรญิญาเอก)

ที่ ค าน าหน้า ช่ือ- สกุล ลายมอืช่ือ

๑ พระมหา ทวีศักด์ิ  โชติสกฺโก (ต้ังมั่น)

๒ นาย วีระ  ทวีสุข

๓ นางสาว สสิพัชร์  สาทรพาณิชย์

ปรญิญาครศุาสตรมหาบัณฑิต  (ปรญิญาโท)

ที่ ค าน าหน้า ช่ือ- สกุล ลายมอืช่ือ

4 นาง กุลนภา  เถระวรรณ

5 นาง ขวัญฤทยั  ภู่สาระ

6 นาย จตุพร  โพธ์ิภักด์ิ

7 นาย ฉัตรภัทร์  อุปธิ

8 นาย ชนิน  ทองประเสริฐ

9 นาง ชมภิศา  พ่วงดี

10 นาง ฐิตารีย์  กุลวงศ์คเณศ

11 นางสาว ณัฐกฤตา  ไทยวงษ์

12 นางสาว ณัฐกานต์  สุทธิจิตร์

13 นางสาว ณัฐกานต์  ภิญญะวัย

14 นาง ณัฐนันท ์ วงษ์กลม

15 นางสาว ณัฐนียา  หอ้งกระจก

16 นาย เถลิงเกียรติ  ไวกยี

17 นาง นงลักษณ์  ชั่งทรัพย์

18 นาง นิตยา  ศรีรัตน์

19 นางสาว ปทัมา  พานแก้ว

20 นางสาว ปานชนก  ด้วงอุดม

21 นาย พงษ์พันธ์   ติยะบตุร

22 นางสาว พรรณิษา  ชาวหงษา

23 นาง พรศิริ  สังข์ทอง

24 นาง ภัทราพร  มหาพรหม
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รายช่ือรายงานตัว  การวัดตัว และสั่งตัดชุดครยุระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต



25 นางสาว ภิญญาพัชญ์  แหวนนาค

26 นางสาว มินดา  เรืองทอง

27 นางสาว ราตรี   ฤกษ์ดี

28 นาง วราภรณ์  นาชัย

29 นางสาว วาสนา  เก้าเอี้ยน

30 นางสาว วาสนา  ไกรสอน

31 นางสาว ศิวพร  ปานเกตุ

32 นาง สนธยา  ส ารวยผล

33 นาย สิรภพ   บญุยืน

34 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุคณางค์  อารยพัฒน์มงคล

35 นางสาว สุภัคจิรา  อ่อนสัมฤทธ์ิ

36 นางสาว เสาวลักษณ์  พนะสันต์

37 นางสาว เสาวลักษณ์  พิมพ์สายทอง

38 นางสาว โสภา  ชัยไธสง

39 นาง อริญรดา  ผดุงเพียร

40 นางสาว อัยรินทร์  ธนอริยมินทร์

41 นาง อัยลดา  บญุวัฒน์

42 นาย อิระชา  นกขุนทอง

ปรญิญารฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (ปรญิญาโท)

ที่ ค าน าหน้า ช่ือ- สกุล ลายมอืช่ือ

43 นางสาว กัญญาวีร์  จ าแนกมิตร

44 นางสาว เกศริน  ตรีสุวรรณ

45 นาง ณปภัช  กล่ ารัศมี

46 นางสาว ณหทยั  เลิศหล้า

47 นาย ณัฐวุฒิ  รักษาสกุล

48 นาย นัฐพงษ์  สาระเมฆ

49 นางสาว นิชรา  ทองเย็น

50 นางสาว นุจรีย์  พูลก าลัง

รายช่ือรายงานตัว  การวัดตัว และสั่งตัดชุดครยุระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต
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51 นางสาว ประภาศรี  ไวยอรรถ

52 นาย พลวุฒิ   สะกิจ

53 นาย วีระยุทธ  ยะสาย

54 นาย สรญา  สุพงษ์

55 นาย สุพจน์  ศรีสวย

56 นางสาว อุไรวรรณ  เพียสุระ

ปรญิญาบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  (ปรญิญาโท)

ที่ ค าน าหน้า ช่ือ- สกุล ลายมอืช่ือ

57 นางสาว กมลวรรณ  แดงน้อย

58 นาย นัฐพงษ์  สุขประเสริฐ

59 นางสาว นุชสรา  รักชาติ

60 นางสาว เพียงลภัส  เจริญธนวงศา

61 นางสาว มนทกานต์ ม่วงงาม

62 นาย สันติ  อุดมฤทธ์ิ
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รายช่ือรายงานตัว  การวัดตัว และสั่งตัดชุดครยุระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต


