
ชาย หญิง รวม

๑ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 0 ๑ ๑

๒ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ๑ ๔ ๕

๑ ๕ ๖

ท่ี รหัสประจ ำตัว ภำคเรียนท่ีเข้ำศึกษำ
ภำคเรียนท่ีส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ท่ีแก้ไข

ตำมมติของคณะกรรมกำรสอบปำกเปล่ำ
เกรดเฉล่ีย อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

วันประชุมคณะกรรมกำร
บัณฑิตศึกษำ และมีมติ

อนุมัติกำรส ำเร็จกำรศึกษำ
ครุศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ
แผน ก แบบ ก๒

1 75977024 นางสาวขนิษฐา สะโดอยู่ 1/2558 (15/08/58 - 22/11/58) 3/2562 (23/05/63 - 30/08/63) 3.55 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง 16 กันยายน 2563
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
แผน ก แบบ ก๒

๒ 76077023 นางสาวรัชนก เช้ือแพทย์ 1/2560 (19/08/60 - 10/12/60 3/2562 (23/05/63 - 30/08/63) 3.66 ดร.เมธารัตน์  จันตะนี 16 กันยายน 2563
๓ 76077025 นายสมบูรณ์ เย็นศิริ 1/2560 (19/08/60 - 10/12/60 3/2562 (23/05/63 - 30/08/63) 3.50 ดร.กิติมา  ทามาลี 16 กันยายน 2563

สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
แผน ข

๔ 75877027 นางสาวกนกวรรณ หงษ์เอ่ียม 1/2558 (15/08/58 - 22/11/58) 3/2562 (23/05/63 - 30/08/63) 3.54 ดร.แสงจิตต์  ไต่แสง 16 กันยายน 2563
๕ 75877032 นางสาววรัญญา บ ารุงสรณ์ 1/2558 (15/08/58 - 22/11/58) 3/2562 (23/05/63 - 30/08/63) 3.45 ดร.กิติมา  ทามาลี 16 กันยายน 2563
๖ 76177056 นางสาวปัณยตา นิลป่ัน 1/2561 (25/08/61 - 16/12/61) 3/2562 (23/05/63 - 30/08/63) 3.72 ดร.เมธารัตน์  จันตะนี 16 กันยายน 2563

บัญชีรำยช่ือนักศึกษำท่ีขอควำมเห็นชอบอนุมัติกำรให้ปริญญำ
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ประจ ำภำคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓

ช่ือ - สกุล

ข้อมูลบัญชีรำชช่ือและบทคัดย่อวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ
ของนักศึกษำท่ีขอควำมเห็นชอบกำรน ำเสนอรำยช่ือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ

จ ำนวนนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ท่ีขอควำมเห็นชอบกำรน ำเสนอรำยช่ือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓

ล าดับ หลักสูตร
จ านวน

รวม



ชาย หญิง รวม

๑ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ๑ ๑ ๒

๒ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ๑ ๕ ๖

๒ ๖ ๘

ท่ี รหัสประจ ำตัว ภำคเรียนท่ีเข้ำศึกษำ
ภำคเรียนท่ีส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ท่ีแก้ไข

ตำมมติของคณะกรรมกำรสอบปำกเปล่ำ
เกรดเฉล่ีย อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

วันประชุมคณะกรรมกำร
บัณฑิตศึกษำ และมีมติ

อนุมัติกำรส ำเร็จกำรศึกษำ
ครุศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ
แผน ก แบบ ก๒

1 75977015 นายศักดา มังคะรัตน์ 1/2559 (27 ส.ค.59 - 11 ธ.ค.59) 1/2563 (12 ก.ย.63 - 27 ธ.ค.63) 3.40 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง 2 ธันวาคม 2563
2 76177036 นางสาวสุชาดา อักษรกริช 1/2561 (25 ส.ค.61 - 16 ธ.ค.61) 1/2563 (12 ก.ย.63 - 27 ธ.ค.63) 3.65 ผศ.ดร.พรเทพ  รู้แผน 2 ธันวาคม 2563

สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
แผน ก แบบ ก๒

๓ 75977044 นางสาวกัญญาภัทร ไสวอมร 1/2559 (27 ส.ค.59 - 11 ธ.ค.59) 3/2562 (23 พ.ค.63 - 6 ก.ย.63) 3.50 ดร.กิติมา  ทามาลี 2 ธันวาคม 2563
๔ 75977046 ว่าท่ีร.ต.หญิงพิรุฬห์ลักษณ์ ยุวะเวช 1/2559 (27 ส.ค.59 - 11 ธ.ค.59) 3/2562 (23 พ.ค.63 - 6 ก.ย.63) 3.38 ดร.กิติมา  ทามาลี 2 ธันวาคม 2563
๕ 76177059 นางสาวพรนรี พิชนาหารี 1/2561 (25 ส.ค.61 - 16 ธ.ค.61) 1/2563 (12 ก.ย.63 - 27 ธ.ค.63) 3.72 ดร.แสงจิตต์  ไต่แสง 2 ธันวาคม 2563
๖ 76177073 นางสาวอัญธิภา ภู่ด ารงค์ 1/2561 (25 ส.ค.61 - 16 ธ.ค.61) 1/2563 (12 ก.ย.63 - 27 ธ.ค.63) 3.44 ผศ.ดร.ภัทรนันท  สุรชาตรี 2 ธันวาคม 2563

สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
แผน ข

๗ 76077015 นายจิระพงศ์ มามีสุข 1/2560 (19 ส.ค.60 - 10 ธ.ค.61) 3/2562 (23 พ.ค.63 - 6 ก.ย.63) 3.63 ดร.เมธารัตน์  จันตะนี 2 ธันวาคม 2563
๘ 76177041 ร.ท.หญิงกนกพิชญ์ ครุฑคง 1/2561 (25 ส.ค.61 - 16 ธ.ค.61) 1/2563 (12 ก.ย.63 - 27 ธ.ค.63) 3.50 ผศ.ดร.ภัทรนันท  สุรชาตรี 2 ธันวาคม 2563

บัญชีรำยช่ือนักศึกษำท่ีขอควำมเห็นชอบอนุมัติกำรให้ปริญญำ
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ประจ ำภำคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓

ช่ือ - สกุล

ข้อมูลบัญชีรำชช่ือและบทคัดย่อวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ
ของนักศึกษำท่ีขอควำมเห็นชอบกำรน ำเสนอรำยช่ือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ

จ ำนวนนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ท่ีขอควำมเห็นชอบกำรน ำเสนอรำยช่ือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓

ล าดับ หลักสูตร
จ านวน

รวม



ชาย หญิง รวม

๑ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ๒ ๔ ๖

๒ ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) ๐ ๑ ๑

๓ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ๑ ๑ ๒

๓ ๖ ๙

ท่ี รหัสประจ ำตัว ภำคเรียนท่ีเข้ำศึกษำ
ภำคเรียนท่ีส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ท่ีแก้ไข

ตำมมติของคณะกรรมกำรสอบปำกเปล่ำ
เกรดเฉล่ีย อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

วันประชุมคณะกรรมกำร
บัณฑิตศึกษำ และมีมติ

อนุมัติกำรส ำเร็จกำรศึกษำ
ครุศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ
แผน ก แบบ ก๒

1 75977019 นายอริยวัฒ เฉลิมกิจ 1/2559 (27 ส.ค.59 - 11 ธ.ค.59) 2/2563 (30 ม.ค.64 - 16 พ.ค.64) 3.85 ผศ.ดร.พรเทพ  รู้แผน 25 พ.ค. 2564
2 76077010 นายสัญญา ชูช่วย 1/2560 (19 ส.ค.60 - 10 ธ.ค.60) 2/2563 (30 ม.ค.64 - 16 พ.ค.64) 3.55 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง 25 พ.ค. 2564
3 76177014 นางสาวลัดดาวัลย์ สอ้ิงทอง 1/2561 (25 ส.ค.61 - 16 ธ.ค.61) 2/2563 (30 ม.ค.64 - 16 พ.ค.64) 3.40 ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง 25 พ.ค. 2564
4 76177020 นางสาวอารยา ศรีสุข 1/2561 (25 ส.ค.61 - 16 ธ.ค.61) 2/2563 (30 ม.ค.64 - 16 พ.ค.64) 3.60 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง 25 พ.ค. 2564
5 76177021 นางสาวกนกวรรณ สวัสดี 1/2561 (25 ส.ค.61 - 16 ธ.ค.61) 2/2563 (30 ม.ค.64 - 16 พ.ค.64) 3.50 ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง 25 พ.ค. 2564
6 76177033 นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน 1/2561 (25 ส.ค.61 - 16 ธ.ค.61) 2/2563 (30 ม.ค.64 - 16 พ.ค.64) 3.30 ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง 25 พ.ค. 2564

ครุศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรเรียนรู้
แผน ก แบบ ก๒

๗ 75977041 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง จินานันท์ คงมิยา 1/2559 (27 ส.ค.59 - 11 ธ.ค.59) 2/2563 (30 ม.ค.64 - 16 พ.ค.64) 3.43 ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง 25 พ.ค. 2564

บัญชีรำยช่ือนักศึกษำท่ีขอควำมเห็นชอบอนุมัติกำรให้ปริญญำ
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ประจ ำภำคเรียนท่ี 2/๒๕๖๓

ช่ือ - สกุล

ข้อมูลบัญชีรำชช่ือและบทคัดย่อวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ
ของนักศึกษำท่ีขอควำมเห็นชอบกำรน ำเสนอรำยช่ือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ

จ ำนวนนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ท่ีขอควำมเห็นชอบกำรน ำเสนอรำยช่ือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี 3/๒๕๖๔

ล าดับ หลักสูตร
จ านวน

รวม



บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
แผน ก แบบ ก๒

๘ 76077022 นางสาวภัทรินทร์ วัฒวงษ์ 1/2560 (19 ส.ค.60 - 10 ธ.ค.60) 2/2563 (30 ม.ค.64 - 16 พ.ค.64) 3.61 ดร.แสงจิตต์  ไต่แสง 25 พ.ค. 2564
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
แผน ก แบบ ข

9 76177051 นายธีระพล เจริญสุข 1/2561 (25 ส.ค.61 - 16 ธ.ค.61) 2/2563 (30 ม.ค.64 - 16 พ.ค.64) 3.54 ดร.แสงจิตต์  ไต่แสง 25 พ.ค. 2564



ชาย หญิง รวม

๑ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ๔ ๒ ๖

๒ ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) ๐ ๒ ๒

๓ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ๑ ๕ ๖

๕ ๙ ๑๔

ท่ี รหัสประจ ำตัว ภำคเรียนท่ีเข้ำศึกษำ
ภำคเรียนท่ีส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ท่ีแก้ไข

ตำมมติของคณะกรรมกำรสอบปำกเปล่ำ
เกรดเฉล่ีย อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

วันประชุมคณะกรรมกำร
บัณฑิตศึกษำ และมีมติ

อนุมัติกำรส ำเร็จกำรศึกษำ
ครุศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ
แผน ก แบบ ก๒

1 75877005 นางสาวณภัทร ข ามณี 1/2558 (15 ส.ค.58 - 29 พ.ย.58) 1/2563 (12 ก.ย.63 - 27 ธ.ค.63) 3.70 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง 27  มกราคม  2564
2 75877010 นางสาวนาฏยา แสงพระอินทร์ 1/2558 (15 ส.ค.58 - 29 พ.ย.58) 1/2563 (12 ก.ย.63 - 27 ธ.ค.63) 3.45 ผศ.ดร.พรเทพ  รู้แผน 27  มกราคม  2564
3 75977010 นายมาโนช ตัญยงค์ 1/2559 (27 ส.ค.59 - 11 ธ.ค.59) 1/2563 (12 ก.ย.63 - 27 ธ.ค.63) 3.35 ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง 27  มกราคม  2564
4 75977032 นายวรุฒ สุขสอน 1/2559 (27 ส.ค.59 - 11 ธ.ค.59) 1/2563 (12 ก.ย.63 - 27 ธ.ค.63) 3.55 ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง 27  มกราคม  2564
5 76077002 นายจุฑามาศ แจ่มมี 1/2560 (19 ส.ค.60 - 10 ธ.ค.60) 1/2563 (12 ก.ย.63 - 27 ธ.ค.63) 3.25 ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง 27  มกราคม  2564
6 76177037 นายสุนทร โครพ 1/2561 (25 ส.ค.61 - 16 ธ.ค.61) 1/2563 (12 ก.ย.63 - 27 ธ.ค.63) 3.85 ผศ.ดร.พรเทพ  รู้แผน 27  มกราคม  2564

สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรเรียนรู้
แผน ก แบบ ก๒

๗ 75877022 นางสาวชลลดา อ่อนพันธ์ุ 1/2558 (15 ส.ค.58 - 29 พ.ย.58) 1/2563 (12 ก.ย.63 - 27 ธ.ค.63) 3.81 ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง 27  มกราคม  2564
๘ 75877024 นางสาวพิมพ์ชญา ธนาพรพงศ์สถิต1/2558 (15 ส.ค.58 - 29 พ.ย.58) 1/2563 (12 ก.ย.63 - 27 ธ.ค.63) 3.56 ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง 27  มกราคม  2564

บัญชีรำยช่ือนักศึกษำท่ีขอควำมเห็นชอบอนุมัติกำรให้ปริญญำ
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ประจ ำภำคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓

ช่ือ - สกุล

ข้อมูลบัญชีรำชช่ือและบทคัดย่อวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ
ของนักศึกษำท่ีขอควำมเห็นชอบกำรน ำเสนอรำยช่ือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ

จ ำนวนนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ท่ีขอควำมเห็นชอบกำรน ำเสนอรำยช่ือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔

ล าดับ หลักสูตร
จ านวน

รวม



สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
แผน ก แบบ ก๒

๙ 75977045 นางสาวกันยามาศ แก้วกมล 1/2559 (27 ส.ค.59 - 11 ธ.ค.59) 1/2563 (12 ก.ย.63 - 27 ธ.ค.63) 3.55 ผศ.ดร.ภัทรนันท  สุรชาตรี 27  มกราคม  2564
๑๐ 76077016 นายทรงชัย ทรงฤกษ์ 1/2560 (19 ส.ค.60 - 10 ธ.ค.60) 1/2563 (12 ก.ย.63 - 27 ธ.ค.63) 3.55 ผศ.ดร.ภัทรนันท  สุรชาตรี 27  มกราคม  2564
๑๑ 76077024 นางสาวรุ้งไพลิน บุญหล้า 1/2560 (19 ส.ค.60 - 10 ธ.ค.60) 1/2563 (12 ก.ย.63 - 27 ธ.ค.63) 3.55 ดร.เมธารัตน์  จันตะนี 27  มกราคม  2564
๑๒ 76177048 นางณัฐกฤตา ธาดาวีระกิต 1/2561 (25 ส.ค.61 - 16 ธ.ค.61) 1/2563 (12 ก.ย.63 - 27 ธ.ค.63) 3.22 ดร.เมธารัตน์  จันตะนี 27  มกราคม  2564

สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
แผน ข

๑๓ 76177043 นางสาวกาญจนา ธรรมธวัชชัย 1/2561 (25 ส.ค.61 - 16 ธ.ค.61) 1/2563 (12 ก.ย.63 - 27 ธ.ค.63) 3.50 ดร.กิติมา  ทามาลี 27  มกราคม  2564
๑๔ 76177065 นางวิภาวดี ศรสาย 1/2561 (25 ส.ค.61 - 16 ธ.ค.61) 1/2563 (12 ก.ย.63 - 27 ธ.ค.63) 3.40 ดร.กิติมา  ทามาลี 27  มกราคม  2564



ชาย หญิง รวม

๑ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ๘ ๑๐ ๑๘

๒ ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) ๐ ๓ ๓

๘ ๑๓ ๒๑

ท่ี รหัสประจ ำตัว ภำคเรียนท่ีเข้ำศึกษำ
ภำคเรียนท่ีส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ท่ีแก้ไข

ตำมมติของคณะกรรมกำรสอบปำกเปล่ำ
เกรดเฉล่ีย อำจำรย์ท่ีปรึกษำ

วันประชุมคณะกรรมกำร
บัณฑิตศึกษำ และมีมติ

อนุมัติกำรส ำเร็จกำรศึกษำ
ครุศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ
แผน ก แบบ ก๒

1 75877003 นายชลพงษ์ ทองอุดม 1/2558 (15 ส.ค.58 - 29 พ.ย.58) 2/2563 (30 ม.ค.64 - 16 พ.ค.64) 3.70 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง 7 เม.ย. 2564
2 75877036 นางสาวจินตนา วงษ์นาค 1/2558 (15 ส.ค.58 - 29 พ.ย.58) 2/2563 (30 ม.ค.64 - 16 พ.ค.64) 3.55 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง 7 เม.ย. 2564
3 75877037 นายชัชวาล จ าแนกวุธ 1/2558 (15 ส.ค.58 - 29 พ.ย.58) 2/2563 (30 ม.ค.64 - 16 พ.ค.64) 3.35 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง 7 เม.ย. 2564
4 75977003 นางสาวชไมพร สมบุตร 1/2559 (27 ส.ค.59 - 11 ธ.ค.59) 1/2563 (12 ก.ย.63 - 27 ธ.ค.63) 3.70 ผศ.ดร.พรเทพ  รู้แผน 7 เม.ย. 2564
5 75977025 นางสาวฉวีวรรณ อู่อรุณ 1/2559 (27 ส.ค.59 - 11 ธ.ค.59) 2/2563 (30 ม.ค.64 - 16 พ.ค.64) 3.55 ผศ.ดร.พรเทพ  รู้แผน 7 เม.ย. 2564
6 75977029 นางสาวเบญจวรรณ กล่ันศรี 1/2559 (27 ส.ค.59 - 11 ธ.ค.59) 2/2563 (30 ม.ค.64 - 16 พ.ค.64) 3.75 ผศ.ดร.พรเทพ  รู้แผน 7 เม.ย. 2564
7 75977031 นายราม เรือนทองดี 1/2559 (27 ส.ค.59 - 11 ธ.ค.59) 1/2563 (12 ก.ย.63 - 27 ธ.ค.63) 3.45 ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง 7 เม.ย. 2564
8 75977035 นายศิริพงษ์ ตรัสศรี 1/2559 (27 ส.ค.59 - 11 ธ.ค.59) 2/2563 (30 ม.ค.64 - 16 พ.ค.64) 3.40 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง 7 เม.ย. 2564
9 75977039 นายอนุพงศ์ จูงใจ 1/2559 (27 ส.ค.59 - 11 ธ.ค.59) 1/2563 (12 ก.ย.63 - 27 ธ.ค.63) 3.50 ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง 7 เม.ย. 2564

10 76077001 นางสาวจิรภิญญา ช่างประดิษฐ์ 1/2560 (19 ส.ค.60 - 10 ธ.ค.60) 1/2563 (12 ก.ย.63 - 27 ธ.ค.63) 3.70 ผศ.ดร.พรเทพ  รู้แผน 7 เม.ย. 2564
11 76077003 นางสาวชลิตา พลทรัพย์ 1/2560 (19 ส.ค.60 - 10 ธ.ค.60) 1/2563 (12 ก.ย.63 - 27 ธ.ค.63) 3.85 ผศ.ดร.พรเทพ  รู้แผน 7 เม.ย. 2564

บัญชีรำยช่ือนักศึกษำท่ีขอควำมเห็นชอบอนุมัติกำรให้ปริญญำ
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ประจ ำภำคเรียนท่ี 2/๒๕๖๓

ช่ือ - สกุล

ข้อมูลบัญชีรำชช่ือและบทคัดย่อวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ
ของนักศึกษำท่ีขอควำมเห็นชอบกำรน ำเสนอรำยช่ือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ

จ ำนวนนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ท่ีขอควำมเห็นชอบกำรน ำเสนอรำยช่ือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ คร้ังท่ี 2/๒๕๖๔

ล าดับ หลักสูตร
จ านวน

รวม



12 76077009 นายสมศักด์ิ ฉัตรประยูร 1/2560 (19 ส.ค.60 - 10 ธ.ค.60) 2/2563 (30 ม.ค.64 - 16 พ.ค.64) 3.75 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง 7 เม.ย. 2564
13 76077013 นางสาวอิสริยา หนูจ้อย 1/2560 (19 ส.ค.60 - 10 ธ.ค.60) 1/2563 (12 ก.ย.63 - 27 ธ.ค.63) 3.85 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง 7 เม.ย. 2564
14 76177004 ว่าท่ีร้อยตรีชัชนก ม่ันประสงค์ 1/2561 (25 ส.ค.61 - 16 ธ.ค.61) 2/2563 (30 ม.ค.64 - 16 พ.ค.64) 3.35 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง 7 เม.ย. 2564
15 76177005 นายนรากร งามสมัย 1/2561 (25 ส.ค.61 - 16 ธ.ค.61) 2/2563 (30 ม.ค.64 - 16 พ.ค.64) 3.60 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง 7 เม.ย. 2564
16 76177010 นางสาวพรพิมล อินแมน 1/2561 (25 ส.ค.61 - 16 ธ.ค.61) 2/2563 (30 ม.ค.64 - 16 พ.ค.64) 3.65 ดร.วีรภัทร  ภัทรกุล 7 เม.ย. 2564
17 76177032 นางสาววรรณนภา จ าเนียรพืช 1/2561 (25 ส.ค.61 - 16 ธ.ค.61) 2/2563 (30 ม.ค.64 - 16 พ.ค.64) 3.85 ดร.วีรภัทร  ภัทรกุล 7 เม.ย. 2564
18 76177038 นางสาวสุภาพร กล่อมมะโน 1/2561 (25 ส.ค.61 - 16 ธ.ค.61) 2/2563 (30 ม.ค.64 - 16 พ.ค.64) 3.80 ผศ.ดร.พรเทพ  รู้แผน 7 เม.ย. 2564

ครุศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรเรียนรู้
แผน ก แบบ ก๒

๑๙ 75877026 นางสาวฮัสน๊ะฮ์ มุ่งมาตร์ 1/2558 (15 ส.ค.58 - 29 พ.ย.58) 2/2563 (30 ม.ค.64 - 16 พ.ค.64) 3.80 ผศ.ดร.อมรรัตน์  สน่ันเสียง 7 เม.ย. 2564
๒๐ 75977051 นางสาววัลลี แสงแก้วสุข 1/2559 (27 ส.ค.59 - 11 ธ.ค.59) 2/2563 (30 ม.ค.64 - 16 พ.ค.64) 3.31 ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง 7 เม.ย. 2564
๒๑ 75977052 นางสาวจินตนา แจ่มใส 1/2559 (27 ส.ค.59 - 11 ธ.ค.59) 2/2563 (30 ม.ค.64 - 16 พ.ค.64) 3.56 ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง 7 เม.ย. 2564


