


คำชี้แจงการเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 
(สำหรับนักศกึษาภาคปกติ) 

เง่ือนไขที่ 1  
1. อบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 จำนวนทั้งสิ้น 30 ช่ัวโมง ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม English Discoveries ซึ่งในการ

อบรมฯ ประกอบด้วย 
1.1 การรายงานตัวเข้าอบรมฯ กับอาจารย์ผู้สอนทุกวัน 
1.2 การสอบเก็บคะแนนในแต่ละบทเรียน 
1.3 การสอบ Final หลังเสร็จสิ้นการอบรม  

2. หลักเกณฑ์การผ่านเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับ B1 ของโปรแกรม English Discoveries) 
3. ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับ B1  จากโปรแกรม English Discoveries หลังเสร็จสิ้นการอบรมฯ  

 
เง่ือนไขที่ 2  
            กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่านจากการเข้าร่วมอบรมฯ ผ่านโปรแกรม English Discoveries ตามเงื่อนไขที่ 1 นักศึกษา
จะต้องเข้ารับการประเมินผลการอบรมผ่านระบบ ARU Test โดยจะมีวิธีการดำเนินการดังนี้ 

2.1 มหาวิทยาลัยจะนำผลการรายงานตัวเข้าอบรมฯ ตามเงื่อนไขที่ 1 ข้อ 1.1 และรายงานผลคะแนนสอบทั้งหมดจาก
เงื่อนท่ี 1 ข้อ 1.2 และ 1.3 มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านระบบ ARU Test 

2.2 นักศึกษาต้องฝ ึกฝนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพิ ่มเต ิมจากโปรแกรม English Discoveries ในระดับ B1 
(Intermediate 1) ในทุก ๆ ทักษะเป็นระยะเวลา 30 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากสิ้นสุดการประกาศผลสอบฯ 
จากเงื่อนไขที่ 1 ข้อที่ 3 และนักศึกษาจะต้องมีผลการฝึกฝนทักษะการฟังด้วยตนเองในทุก ๆ บทเรียนไม่น้อยกว่า 80% 

2.3 ผลคะแนนรวมจากข้อ 2.1 และข้อ 2.2 รวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระดับ B1 ผ่านระบบ ARU Test 

2.4 ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับ B1 จาก ARU Test หลังเสร็จสิ้นการอบรม 
 
สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อนการเข้าร่วมการอบรม 

1. นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลผ่าน Google form : https://forms.gle/Gw7cpksayJYb1wno6 เพื่อใช้ข้อมูลในการ
ออก Username และPassword สำหรับเข้าใช้งานระบบ  

2. นักศึกษาเข้าร่วม Facebook Group: EDx ARU https://www.facebook.com/groups /872180270326765/ เพื่อถาม – ตอบ
ปัญหาการใช้งานระบบการเรียนและสอบออนไลน์ 

3. เข้าเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบการเรียนและสอบออนไลน์ ได้ที่เพจ Facebook Group: EDx ARU  
รุ่นที่ 1 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
รุ่นที่ 2 ในวันที่  9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

  
 
  
 

 
 

QR Code Facebook Group: EDx ARU QR Code Google form 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  
ฉบบัลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

รายชื่อนักศึกษารุนปการศึกษา 2560 ทีมี่สิทธิ์เขารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 อบรมรุนที่ 2  
วนัที่ 12,14,16,19, และ 21 กรกฎาคม 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรยีนที่ 1 วิทยากร  ผูชวยศาสตราจารยสุวณี วิจารัตน 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group  

1 16015114 นางสาว กัณฐิมา สุคะตะวิจิตร การศึกษาปฐมวัย5ป 

คณะครุศาสตร 
 
 
 
 

 

2 16015119 นางสาว นฤมล พลูสมบัติ การศึกษาปฐมวัย5ป 
3 16015189 นางสาว เบญญาภา ต้ังโชคสุวรรณ พลศึกษา5ป 
4 16022152 นาย วีรยทุธ ผองจติ รัฐประศาสนศาสตร 

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

5 16022013 นางสาว ปภาดา พรหมศิลป ศิลปกรรม 
6 16022389 นางสาว ฐานิกา ออนนุม การปกครองทองถิ่น 
7 16022071 นางสาว ประภาดา จันทรสงัข ประวัติศาสตร 
8 16022551 นางสาว อามานี่ การพงศรี สหวิทยาการอิสลาม 
9 16022182 นางสาว กรภทัร มรรยาทออน ศิลปะการแสดง 

10 16022185 นางสาว ธารารัตน สำรวล ศิลปะการแสดง 
11 16022051 นาย ยุทธิพล นิยมจันทร ดนตรสีากล 
12 16022560 นาย นพรุจน พลีบัตร ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 
13 16032042 นาย พลพณวรรษฐ ทวิชานุรักษ สารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

14 16032087 นางสาว ภัทราพร ตรีอุทัย จุลชวี 
15 16032107 นางสาว ปทมา พมิพา คหกรรมศาสตร 
16 16032115 นางสาว รุงณภา สรอยทอง คหกรรมศาสตร 
17 16042209 นางสาว วิลาสิน ี คงชนะ บัญช ี

คณะวิทยาการจัดการ 
18 16042135 นางสาว ณัฐธิดา วงษประมุข การจัดการ 
19 16042308 นางสาว ชนัญญา หนูส ู การจัดการ 
20 16042224 นางสาว สุวด ี แรงชัยภูม ิ ตลาด 4 ป 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  
ฉบบัลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

รายช่ือนักศึกษารุนปการศึกษา 2560 ที่มสีิทธิ์เขารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 อบรมรุนท่ี 2  
วนัที่ 12,14,16,19, และ 21 กรกฎาคม 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรยีนที่ 1 วิทยากร  ผูชวยศาสตราจารยสุวณี วิจารัตน 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group  

21 16042225 นางสาว หญิง คงเพียรธรรม ตลาด 4 ป 

คณะวิทยาการจัดการ 

 

22 16042281 นางสาว ไพริน สุทะต้ัง ตลาด 4 ป 
23 16042049 นาย กิตติพงศ สนามยุธ คอมธุรกิจฯ 4 ป 
24 16042070 นาย รัชชานนท มีฉัตรี คอมธุรกิจฯ 4 ป 
25 16042076 นาย อานนท ไทยเจริญ คอมธุรกิจฯ 4 ป 
26 16042238 นาย วิชญะ เศรษฐีหมดุ ทองเท่ียว 
27 16042242 นาย อธิบดี สารบูรณ ทองเท่ียว 
28 16042322 นาย อรรถโกวิท ประเสรฐิสังข การเปนผูประกอบการ 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  

ฉบบัลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

รายช่ือนักศึกษารุนปการศึกษา 2561 ที่มสีิทธิ์เขารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 อบรมรุนท่ี 1  
วนัที่ 21,23,25,28 และ 30 มถิุนายน 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรียนที่ 1 วิทยากร ผูชวยศาสตราจารยสุวณี วิจารัตน 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group 
 

1 16115011 นาย บุณยวัฒก ปุณณะเวส คณติศาสตร 5ป 

คณะครุศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 16115030 นางสาว เดือนเพ็ญ เจริญสุข คณติศาสตร 5ป 
3 16115295 นางสาว แววมยรุา ธรรมพรต คณติศาสตร 5ป 
4 16115043 นางสาว ปวีณา ปูนกลาง วิทยาศาสตร 5ป 
5 16115046 นางสาว พรพิมล คำแพงศิริรัตน วิทยาศาสตร 5ป 
6 16115050 นางสาว วราพร ดวงแกว วิทยาศาสตร 5ป 
7 16115051 นางสาว วราภรณ สีนวล วิทยาศาสตร 5ป 
8 16115052 นาย วิทวัส รุงอุทยั วิทยาศาสตร 5ป 
9 16115053 นางสาว ศิริลักษณ แสงหิรัญ วิทยาศาสตร 5ป 

10 16115055 นางสาว อนันตญา ผดุงวาส วิทยาศาสตร 5ป 
11 16115058 นางสาว เนตรทราย มิศิร ิ วิทยาศาสตร 5ป 
12 16115059 นางสาว เบญญาภา เย็นอุดม วิทยาศาสตร 5ป 
13 16115067 นาย ธนกฤต ธนวนกุล สังคมศึกษา5ป 
14 16115068 นาย ธนบดี แสงหิรัญ สังคมศึกษา5ป 
15 16115069 นาย ธนพงษ จิตรจรูญ สังคมศึกษา5ป 
16 16115070 นาย นราธร สุดศรี สังคมศึกษา5ป 
17 16115071 นางสาว นฤมล นิดประทุม สังคมศึกษา5ป 
18 16115074 นางสาว ปาริชาต อนพรม สังคมศึกษา5ป 
19 16115075 นาย พงษดนัย สุขีลักษณ สังคมศึกษา5ป 
20 16115076 นางสาว พนารัตน พรอมเกษร สังคมศึกษา5ป 
21 16115077 นางสาว พรรณวิษา ถนอมพล สังคมศึกษา5ป 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  
ฉบบัลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

รายช่ือนักศึกษารุนปการศึกษา 2561 ที่มสีิทธิ์เขารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 อบรมรุนท่ี 1  
วนัที่ 21,23,25,28 และ 30 มถิุนายน 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรียนที่ 1 วิทยากร ผูชวยศาสตราจารยสุวณี วิจารัตน 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group  

22 16115078 นางสาว พชันิดา ทรัพยคุม สังคมศึกษา5ป 

คณะครุศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

23 16115079 นางสาว พชัรินทร ดานคุม สังคมศึกษา5ป 
24 16115080 นาย พาโชค สมบัตหิลาย สังคมศึกษา5ป 
25 16115083 นางสาว สุจิตรา โลกนมิติร สังคมศึกษา5ป 
26 16115084 นางสาว สุติยา วงศสังข สังคมศึกษา5ป 
27 16115085 นาย สุทธิชาติ สละบาป สังคมศึกษา5ป 
28 16115089 นาย อนันตยศ รุณเจริญ สังคมศึกษา5ป 
29 16115296 นางสาว ขวัญแกว เชิดแสง สังคมศึกษา5ป 
30 16115297 นางสาว ศสิมล นาคแกมทอง สังคมศึกษา5ป 
31 16115300 นาย สุเมธ ชลาลัย สังคมศึกษา5ป 
32 16115095 นางสาว จุฑาทิพย อรรถาเวช การศึกษาปฐมวัย5ป 
33 16115096 นางสาว ชนาภา เกตุปราช การศึกษาปฐมวัย5ป 
34 16115097 นางสาว ชุติมณฑน สุขสมโมกข การศึกษาปฐมวัย5ป 
35 16115098 นางสาว ฐาปณี เต็มเมือง การศึกษาปฐมวัย5ป 
36 16115099 นางสาว ณัฐชา สีทอง การศึกษาปฐมวัย5ป 
37 16115100 นางสาว ณัฐมล สุขีบท การศึกษาปฐมวัย5ป 
38 16115102 นางสาว ธิดารัตน คุมเสถียร การศึกษาปฐมวัย5ป 
39 16115103 นางสาว ปพิชญา ทรงสถาน การศึกษาปฐมวัย5ป 
40 16115104 นางสาว ปุณยวีร นภาดล การศึกษาปฐมวัย5ป 
41 16115105 นางสาว พรรณิภา สุภาเกตุ การศึกษาปฐมวัย5ป 
42 16115106 นางสาว พมิลพัชร คงสถิตยไกรสร การศึกษาปฐมวัย5ป 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  

ฉบบัลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

รายช่ือนักศึกษารุนปการศึกษา 2561 ที่มสีิทธิ์เขารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 อบรมรุนท่ี 1  
วนัที่ 21,23,25,28 และ 30 มถิุนายน 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรียนที่ 1 วิทยากร ผูชวยศาสตราจารยสุวณี วิจารัตน 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group 
 

43 16115107 นางสาว วรภา ศรีเปรม การศึกษาปฐมวัย5ป 

คณะครุศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

44 16115108 นางสาว วรันธร นูนศิริ การศึกษาปฐมวัย5ป 
45 16115109 นางสาว วรางคณา สังขกระจาง การศึกษาปฐมวัย5ป 
46 16115110 นางสาว วันดี นอมผล การศึกษาปฐมวัย5ป 
47 16115114 นางสาว สุภัค ชมภูนาค การศึกษาปฐมวัย5ป 
48 16115117 นางสาว เพียงฟา กระจางผล การศึกษาปฐมวัย5ป 
49 16115118 นางสาว เพ็ญพิชชา ขันธจินดา การศึกษาปฐมวัย5ป 
50 16115119 นางสาว เสาวลกัษณ พานงาม การศึกษาปฐมวัย5ป 
51 16115120 นางสาว เอ้ืองสวรรค เจริญสุข การศึกษาปฐมวัย5ป 
52 16115301 นางสาว สาวิตรี จำป การศึกษาปฐมวัย5ป 
53 16115124 นางสาว ชนิตา ตรีมงคล คอมพวิเตอรศึกษา5ป 
54 16115125 นาย ณรงค อดทน คอมพวิเตอรศึกษา5ป 
55 16115126 นางสาว ณัฏฐริณีย ธุสาวุฒ ิ คอมพวิเตอรศึกษา5ป 
56 16115127 นาย ณัฐวุฒิ เรืองฤทธ์ิ คอมพวิเตอรศึกษา5ป 
57 16115128 นาย นพรัตน พนัธุเพ็ง คอมพวิเตอรศึกษา5ป 
58 16115129 นางสาว พชัราภรณ สุขศรีจันทร คอมพวิเตอรศึกษา5ป 
59 16115130 นางสาว พชิชาภรณ นะสอน คอมพวิเตอรศึกษา5ป 
60 16115132 นางสาว รัญชนา นิยมพานิช คอมพวิเตอรศึกษา5ป 
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1 16115133 นางสาว วลีพร บุญเอิบ คอมพวิเตอรศึกษา5ป 

คณะครุศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 16115134 นางสาว สุปรียา หุนเสือ คอมพวิเตอรศึกษา5ป 
3 16115135 นางสาว อัญชล ี ดนตร ี คอมพวิเตอรศึกษา5ป 
4 16115136 นางสาว อุมาพร แผลงศร คอมพวิเตอรศึกษา5ป 
5 16115239 นางสาว ปาลติา ดวงดี คอมพวิเตอรศึกษา5ป 
6 16115240 นางสาว วราพร กลับเปนสุข คอมพวิเตอรศึกษา5ป 
7 16115141 นางสาว ณัฏฐนร ี มะลลิัย พลศึกษา5ป 
8 16115142 นาย ณัฐภูม ิ แสงสุวรรณ พลศึกษา5ป 
9 16115143 นาย ธนวัฒน พวงทรัพย พลศึกษา5ป 

10 16115146 นาย นพพล ตรีชมทอง พลศึกษา5ป 
11 16115148 นาย ประภัส หามนตร ี พลศึกษา5ป 
12 16115149 นาย ภาคิน เฉวียงหงษ พลศึกษา5ป 
13 16115150 นาย ภาณุพงศ ยมเกิด พลศึกษา5ป 
14 16115151 นาย ภูมนิทร เครือณรงค พลศึกษา5ป 
15 16115152 นางสาว มัณฑณา วิหคทอง พลศึกษา5ป 
16 16115153 นาย ลัทธพล เกิดมาก พลศึกษา5ป 
17 16115154 นาย วุฒิพงษ จันละบุตร พลศึกษา5ป 
18 16115156 นาย สหวรรษ นามมะเรงิ พลศึกษา5ป 
19 16115157 นางสาว สุทธิดา สุทธิรอด พลศึกษา5ป 
20 16115241 นาย กฤตวัฒน ล้ิมเกียรตสิถาพร พลศึกษา5ป 
21 16115245 นาย ภาณุพงษ อรุณพัฒน พลศึกษา5ป 
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22 16115247 นางสาว อัจฉรา หอมดอกไม พลศึกษา5ป 

คณะครุศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

23 16115249 นางสาว แสงทอง ทองโสภา พลศึกษา5ป 
24 16115302 นาย ณัชพล เตชะสุวรรณ พลศึกษา5ป 
25 16115303 นางสาว ระวิภา พลอยกลุม พลศึกษา5ป 
26 16115304 นาย ศิริชัย เฉลิมนัย พลศึกษา5ป 
27 16115305 นาย อนุวัตร สุขรัตน ี พลศึกษา5ป 
28 16115170 นางสาว น้ำหวาน สรอยสม การสอนภาษาไทย5ป 
29 16115175 นางสาว รุจิรา เรืองเดช การสอนภาษาไทย5ป 
30 16115177 นางสาว สมฤด ี ล่ิมเงิน การสอนภาษาไทย5ป 
31 16115181 นาย อนุสรณ คลายปุย การสอนภาษาไทย5ป 
32 16115183 นางสาว เกศมณี ลาภภักด ี การสอนภาษาไทย5ป 
33 16115187 นางสาว โชติกา มีสมบัติดี การสอนภาษาไทย5ป 
34 16115215 นางสาว ทองทราย ดีมั่น ประถมศึกษา5ป 
35 16115217 นางสาว วาริชชา ไหมทอง ประถมศึกษา5ป 
36 16115279 นางสาว ปทมวรรณ ชมสวนสวรรค ประถมศึกษา5ป 
37 16115280 นางสาว ปยนันท ย้ิมละมาย ประถมศึกษา5ป 
38 16115287 นาย สมชาย นิลสุขุม ประถมศึกษา5ป 
39 16115292 นางสาว เนตรทราย พงษบุปผา ประถมศึกษา5ป 
40 16115293 นาย เมธี ออนศรี ประถมศึกษา5ป 
41 16115224 นางสาว ปวันรัตน บุตรสอน การศึกษาพเิศษและการสอนภาษาไทย 
42 16115225 นางสาว พมิภิลัย ไตรวารี การศึกษาพเิศษและการสอนภาษาไทย 
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43 16115232 นางสาว สุมิตรา ขันธสอน การศึกษาพเิศษและการสอนภาษาไทย 

คณะครุศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

44 16115234 นางสาว อำภา วรสิทธ์ิ การศึกษาพเิศษและการสอนภาษาไทย 
45 16115256 นาย ทรงพล ทิมปราง การศึกษาพเิศษและการสอนภาษาไทย 
46 16115258 นาย ปกรณชัย มั่นคง การศึกษาพเิศษและการสอนภาษาไทย 
47 16115259 นางสาว วรรณศิร ิ ราชสุทธ์ิ การศึกษาพเิศษและการสอนภาษาไทย 
48 16115266 นางสาว ศิวพร หาศักด์ิ การศึกษาพเิศษและการสอนภาษาไทย 
49 16115268 นางสาว วริษา จันทรวิฑูรย การศึกษาพเิศษและการสอนภาษาไทย 
50 16115269 นางสาว ธันยพร เรืองทอง การศึกษาพเิศษและการสอนภาษาไทย 
51 16122004 นางสาว ฐตินิันท เฟองฟู อังกฤษ-ศศบ 

คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

52 16122005 นางสาว ณัฐริกา สุขทอง อังกฤษ-ศศบ 
53 16122007 นาย ธนวัต สุขด ี อังกฤษ-ศศบ 
54 16122013 นางสาว พลอยชมพู ศรีคำนอย อังกฤษ-ศศบ 
55 16122017 นาย วิษณ ุ จิตรปลื้ม อังกฤษ-ศศบ 
56 16122022 นางสาว อภิรดา ทำนองนาค อังกฤษ-ศศบ 
57 16122023 นางสาว อมรรัตน ต้ังกิจพินิจชอบ อังกฤษ-ศศบ 
58 16122026 นางสาว อินทริา เสลานนท อังกฤษ-ศศบ 
59 16122378 นางสาว เพ็ญพิชชา คลายแขก อังกฤษ-ศศบ 
60 16122576 นางสาว ปานชนก ทัศกุลณี  อังกฤษ-ศศบ 
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1 16122033 นางสาว ณัฐรุจา พนัธสิทธ์ิ อังกฤษ-ศศบ 

คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 16122034 นางสาว ทิพาพร ไกรศิลสม อังกฤษ-ศศบ 
3 16122038 นางสาว บรรจง ทองคำ อังกฤษ-ศศบ 
4 16122042 นางสาว รสิตา แยมคลาย อังกฤษ-ศศบ 
5 16122044 นางสาว วรัชยา สายจันทร อังกฤษ-ศศบ 
6 16122045 นางสาว ศศิธร เดชกัลยา อังกฤษ-ศศบ 
7 16122050 นางสาว อภิสรา เอกจติร อังกฤษ-ศศบ 
8 16122055 นางสาว กมลพรรณ วัฒสุข รัฐประศาสนศาสตร 
9 16122056 นางสาว กัญญาณัฐ พรมนิ่ม รัฐประศาสนศาสตร 

10 16122058 นาย จักรชัย พลิึก รัฐประศาสนศาสตร 
11 16122059 นางสาว จุฑามาศ โพธิ์ปานพันธุ รัฐประศาสนศาสตร 
12 16122061 นาย ชวกร วุฒิพิศาล รัฐประศาสนศาสตร 
13 16122062 นาย ชาคริต ชุมพร รัฐประศาสนศาสตร 
14 16122063 นาย ณครณิทร เจริญสุข รัฐประศาสนศาสตร 
15 16122064 นางสาว ณัฐริกา เรือนแกว รัฐประศาสนศาสตร 
16 16122069 นางสาว นุชศรา ไกรธรรม รัฐประศาสนศาสตร 
17 16122070 นาย ปฏิพัทธ์ิ ฉิมพลีพันธุ รัฐประศาสนศาสตร 
18 16122072 นาย ภัทรพงศ จันทรวิบูลย รัฐประศาสนศาสตร 
19 16122074 นางสาว มณีรตัน ศรีคำไทย รัฐประศาสนศาสตร 
20 16122077 นาย รุงรว ี เพงคุณ รัฐประศาสนศาสตร 
21 16122078 นางสาว วนิสรา วัฒนพนัธ รัฐประศาสนศาสตร 
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22 16122079 นางสาว วรรณพร จันทรวงษ รัฐประศาสนศาสตร 

คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

23 16122080 นาย วรรธนพงศ สวางหลา รัฐประศาสนศาสตร 
24 16122082 นางสาว วาสนา เหมคช รัฐประศาสนศาสตร 
25 16122083 นางสาว วิไลลักษ พลิึก รัฐประศาสนศาสตร 
26 16122084 นางสาว ศศิประภา บุญรอด รัฐประศาสนศาสตร 
27 16122085 นาย ศิลาวุฒ ิ ศรีเวียงยา รัฐประศาสนศาสตร 
28 16122086 นาย สิทธิพร พงษสัตย รัฐประศาสนศาสตร 
29 16122088 นางสาว อริศรา สืบสงัด รัฐประศาสนศาสตร 
30 16122089 นางสาว อัจฉราพรรณ พลิาวัลย รัฐประศาสนศาสตร 
31 16122090 นางสาว เกศรี แดงอราม รัฐประศาสนศาสตร 
32 16122091 นาย เจษฎาภรณ เอกสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร 
33 16122387 นางสาว น้ำผึ้ง หวลอาลัย รัฐประศาสนศาสตร 
34 16122389 นางสาว อรจิรา พมิทอง รัฐประศาสนศาสตร 
35 16122498 นาย อำนาจ ดีพุม รัฐประศาสนศาสตร 
36 16122552 นาย อีรฟาน สาแรหะ รัฐประศาสนศาสตร 
37 16122575 นางสาว จิรรัตน ไกรสทุธิ ์ รัฐประศาสนศาสตร 
38 16122092 นางสาว กนกกร ธรีะวุฒิ รัฐประศาสนศาสตร 
39 16122093 นางสาว กมลวรรณ จุยรอด รัฐประศาสนศาสตร 
40 16122096 นางสาว จิราภรณ ภาคทว ี รัฐประศาสนศาสตร 
41 16122099 นาย ชัยณรงค ภูฆงั รัฐประศาสนศาสตร 
42 16122100 นางสาว ซารียา ปาระนันท รัฐประศาสนศาสตร 
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วนัที่ 21,23,25,28 และ 30 มถิุนายน 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรยีนที่ 3 วิทยากร อาจารยอรคนางค นวลเจริญ 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group 
 

43 16122101 นางสาว ณัฐฐา ปานแสง รัฐประศาสนศาสตร 

คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

44 16122102 นาย ทิฆัมพร มาศิริ รัฐประศาสนศาสตร 
45 16122103 นางสาว ธนัญญา ประดับ รัฐประศาสนศาสตร 
46 16122105 นางสาว นนทนัดดา มากม ี รัฐประศาสนศาสตร 
47 16122106 นางสาว นุชจร ี ศิลมั่น รัฐประศาสนศาสตร 
48 16122107 นาย บวร บริบูรณ รัฐประศาสนศาสตร 
49 16122108 นางสาว พชัราภร แพรทอง รัฐประศาสนศาสตร 
50 16122109 นางสาว ภัคจิรา กตัญู รัฐประศาสนศาสตร 
51 16122110 นางสาว ภัทราภรณ สุขพอดี รัฐประศาสนศาสตร 
52 16122111 นาย ภานุมาศ ปล้ืมศลิป รัฐประศาสนศาสตร 
53 16122114 นางสาว รัตนาวดี กล่ำรัศม ี รัฐประศาสนศาสตร 
54 16122116 นาย วรภูม ิ เนตรทัศน รัฐประศาสนศาสตร 
55 16122119 นางสาว วาสนา คำมูล รัฐประศาสนศาสตร 
56 16122121 นางสาว ศรัณยพร ขันนอย รัฐประศาสนศาสตร 
57 16122122 นางสาว ศิริวรรณ พรรณลำเจียก รัฐประศาสนศาสตร 
58 16122123 นาย สยุมภ ู ชินพฒัน รัฐประศาสนศาสตร 
59 16122124 นางสาว สิริยากร ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร 
60 16122125 นางสาว อรวรรณ วรยศ รัฐประศาสนศาสตร 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  
ฉบบัลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

รายช่ือนักศึกษารุนปการศึกษา 2561 ที่มสีิทธิ์เขารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 อบรมรุนท่ี 1  
วนัที่ 21,23,25,28 และ 30 มถิุนายน 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรียนที่ 4 วิทยากร อาจารยกุสุมา นะสานี 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group  

1 16122126 นาย ออมสิน กล่ินหอม รัฐประศาสนศาสตร 

คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 16122127 นางสาว อิสริยา ประสพญาต ิ รัฐประศาสนศาสตร 
3 16122128 นาย เจษฎางค ยังประดิษฐ รัฐประศาสนศาสตร 
4 16122129 นางสาว เมธาพร สารจันทร รัฐประศาสนศาสตร 
5 16122393 นางสาว วราวรรณ ศรีแปลก รัฐประศาสนศาสตร 
6 16122144 นางสาว กัญญาพร รักษาจติร ภาษาไทย 
7 16122146 นาย กิตติพงษ ดอกไมพุม ภาษาไทย 
8 16122147 นางสาว จุฑาทิพย ลพพ่ึงชู ภาษาไทย 
9 16122149 นางสาว นิรชา ดวงอุดม ภาษาไทย 

10 16122154 นาย มังกร สุขลี ้ ภาษาไทย 
11 16122157 นางสาว วิภาวรรณ ศรีทอง ภาษาไทย 
12 16122158 นางสาว ศิริมาศ สวางเมฆ ภาษาไทย 
13 16122159 นางสาว สุทธิดา ทองประเทือง ภาษาไทย 
14 16122160 นางสาว สุทิศา ประจักโก ภาษาไทย 
15 16122162 นางสาว อรวรรณ ธนาภิญญานนท ภาษาไทย 
16 16122164 นางสาว โสรยา รุงแสง ภาษาไทย 
17 16122402 นางสาว รินทรลภัส กุลจริาภัทรฐากรู ภาษาไทย 
18 16122490 นางสาว ชื่นกมล แปนเขียว ภาษาไทย 
19 16122549 นางสาว อาดีลา ดอเลาะ ภาษาไทย 
20 16122550 นาย อิสแนน สารีฝ่น ภาษาไทย 
21 16122183 นางสาว พรรณษา ตองจิตร ญี่ปุน 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  

ฉบบัลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

รายช่ือนักศึกษารุนปการศึกษา 2561 ที่มสีิทธิ์เขารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 อบรมรุนท่ี 1  
วนัที่ 21,23,25,28 และ 30 มถิุนายน 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรียนที่ 4 วิทยากร อาจารยกุสุมา นะสานี 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group 
 

22 16122185 นาย พภิูษณ เกตุคง ญี่ปุน 

คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

23 16122186 นาย พศิรพงษ โพนปลัด ญี่ปุน 
24 16122198 นาย อรรถพล ธรรมศิล ญี่ปุน 
25 16122200 นางสาว อัจฉราพรรณ กลับไทย ญี่ปุน 
26 16122168 นาย ชุติวัต เทศทอง ญี่ปุน 
27 16122171 นางสาว ณัฏฐพร ใบเกตุ ญี่ปุน 
28 16122176 นางสาว นลพรรณ บุญสราง ญี่ปุน 
29 16122179 นาย ปฏิพล เนื่องละออง ญี่ปุน 
30 16122180 นางสาว ปานชนก เงินพันธ ญี่ปุน 
31 16122181 นางสาว ปยศร ี วิฏษาณุพัฒฐ ญี่ปุน 
32 16122188 นาย ภาธร เสนหบำรุง ญี่ปุน 
33 16122201 นาย เหมนัต อินคำ ญี่ปุน 
34 16122413 นาย อภิศักดิ ์ ศิริมงคล ญี่ปุน 
35 16122415 นางสาว เจนนิษา จันทร ญี่ปุน 
36 16122202 นางสาว กนกพร ออนเจริญ การปกครองทองถิ่น 
37 16122203 นางสาว กิตติยา อาจรักษา การปกครองทองถิ่น 
38 16122205 นางสาว จารุวรรณ นักเกล่ือน การปกครองทองถิ่น 
39 16122206 นางสาว จุฑามาศ เชิดบารม ี การปกครองทองถิ่น 
40 16122210 นาย ถวัลยวิทย ขันธวิธิ การปกครองทองถิ่น 
41 16122211 นางสาว ธนัชชา โกษะ การปกครองทองถิ่น 
42 16122212 นาย ธนาวุธ กรอบจินดา การปกครองทองถิ่น 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  
ฉบบัลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

รายช่ือนักศึกษารุนปการศึกษา 2561 ที่มสีิทธิ์เขารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 อบรมรุนท่ี 1  
วนัที่ 21,23,25,28 และ 30 มถิุนายน 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรียนที่ 4 วิทยากร อาจารยกุสุมา นะสานี 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group  

43 16122214 นาย นิธิ อองละออ การปกครองทองถิ่น 

คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

44 16122217 นางสาว ปวริศา จันทิมา การปกครองทองถิ่น 
45 16122218 นางสาว ปานขวัญ ตรีสงา การปกครองทองถิ่น 
46 16122219 นางสาว ปยะฉัตร รอดทิม การปกครองทองถิ่น 
47 16122221 นางสาว พรวิภา พงษสมเพยีร การปกครองทองถิ่น 
48 16122223 นาย พทิักษธรรม ชัยศิร ิ การปกครองทองถิ่น 
49 16122224 นาย พสิฐิกร อักษราวงศ การปกครองทองถิ่น 
50 16122225 นาย พสิทิธ์ิ สิทธิพลเทพ การปกครองทองถิ่น 
51 16122226 นาย ภวัต พึ่งพร การปกครองทองถิ่น 
52 16122227 นาย รังสิมันต สุขีสาร การปกครองทองถิ่น 
53 16122229 นางสาว อริศรา แมนยำ การปกครองทองถิ่น 
54 16122230 นางสาว เบญจพร จิตตประพัฒน การปกครองทองถิ่น 
55 16122425 นาย รวิพล เทพสงเคราะห การปกครองทองถิ่น 
56 16122426 นาย วงศวรัณย ศรีชไลพรกุล การปกครองทองถิ่น 
57 16122511 นางสาว กัตติกา ทองนุม การปกครองทองถิ่น 
58 16122233 นางสาว ณัฐศิชา โตสูง นิเทศ 
59 16122234 นาย ทิชานนท บุญธรรม นิเทศ 
60 16122235 นางสาว ทิพยสุดา มโหสถ นิเทศ 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  

ฉบบัลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

รายช่ือนักศึกษารุนปการศึกษา 2561 ที่มสีิทธิ์เขารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 อบรมรุนท่ี 1  
วนัที่ 21,23,25,28 และ 30 มถิุนายน 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรยีนที่ 5 วิทยากร อาจารยธมลธร ยอดม่ิง 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group 
 

1 16122236 นาย ธนกร วินัยพานิช นิเทศ 

คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 16122237 นาย ธนกร วองพิบูลย นิเทศ 
3 16122238 นาย ธนชติ สิงหแกว นิเทศ 
4 16122239 นาย ธนโชติ สรอยทอง นิเทศ 
5 16122240 นางสาว นุจร ี พลิาภ นิเทศ 
6 16122243 นาย วชิรพงษ ศิริพันธ นิเทศ 
7 16122246 นางสาว อมาวตรี สัมมาชีพ นิเทศ 
8 16122513 นาย กฤษณพงษ แสนเยีย นิเทศ 
9 16122514 นาย ธนกร โคตะสิงห นิเทศ 

10 16122515 นางสาว รวิวรรณ พดัโบก นิเทศ 
11 16122570 นางสาว ปยฤทัย ประสมศร ี นิเทศ 
12 16122248 นางสาว กนกพร บุญรอด นิติ 
13 16122249 นาย กิตติภูม ิ สีนาคสุข นิติ 
14 16122251 นาย ชัยธวัช มวนนอก นิติ 
15 16122253 นางสาว ปทมาวรรณ อำพันธุทอง นิติ 
16 16122255 นาย ภัทรพล เพญ็โพธ์ิ นิติ 
17 16122259 นางสาว สุชาดา กิจวิเชียร นิติ 
18 16122260 นางสาว สุณรัีตน กลอมกลิ่น นิติ 
19 16122262 นางสาว สุวิมล สวัสด์ิสุข นิติ 
20 16122439 นาย ธรรมธัช ทองแตง นิติ 
21 16122517 นางสาว คีฏญา อังกุลดี นิติ 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  
ฉบบัลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

รายช่ือนักศึกษารุนปการศึกษา 2561 ที่มสีิทธิ์เขารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 อบรมรุนท่ี 1  
วนัที่ 21,23,25,28 และ 30 มถิุนายน 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรยีนที่ 5 วิทยากร อาจารยธมลธร ยอดม่ิง 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group  

22 16122518 นาย นเรนทร หุมอาจ นิติ 

คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

23 16122519 นางสาว ปนิดา แกวคำ นิติ 
24 16122521 นางสาว สุภสัสรา งามจิตร นิติ 
25 16122551 นาย อัลเลียส หลังจ ิ นิติ 
26 16122571 นางสาว รุงทิพย ตินชาต ิ นิติ 
27 16122264 นางสาว กชพร รื่นภาคแดน นิติ 
28 16122266 นางสาว ชมัยพร ฤกษสมุทร นิติ 
29 16122272 นาย ภูวดล วงษดี นิติ 
30 16122275 นางสาว สายธาร ยินดี นิติ 
31 16122280 นางสาว เมธาวี สมงาม นิติ 
32 16122282 นาย ธณากรณ อยูปร ี ประวัติศาสตร 
33 16122284 นางสาว พทัธนนัท แกวแกมสี ประวัติศาสตร 
34 16122287 นาย ศวีระ เกิดศร ี ประวัติศาสตร 
35 16122288 นางสาว ศศิวิมล ตนแกว ประวัติศาสตร 
36 16122448 นางสาว ณิชากานต จำปาขาว ประวัติศาสตร 
37 16122451 นางสาว รุงทอง เกตุอยู ประวัติศาสตร 
38 16122453 นางสาว วันวิมล วุฒิกาย ประวัติศาสตร 
39 16122495 นาย วงศธร กองติ๊บ ประวัติศาสตร 
40 16122497 นางสาว อารีรัตน เชากระโทก ประวัติศาสตร 
41 16122522 นางสาว อรจิรา บัววิเชียร ประวัติศาสตร 
42 16122295 นางสาว ภัทรวดี สุดใจ สหวิทยาการอิสลาม 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  

ฉบบัลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

รายช่ือนักศึกษารุนปการศึกษา 2561 ที่มสีิทธิ์เขารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 อบรมรุนท่ี 1  
วนัที่ 21,23,25,28 และ 30 มถิุนายน 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรยีนที่ 5 วิทยากร อาจารยธมลธร ยอดม่ิง 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group 
 

43 16122454 นาย ชัชชล ทองคำ สหวิทยาการอิสลาม 

คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

44 16122455 นางสาว ธิดาวัณ งามสมชาต ิ สหวิทยาการอิสลาม 
45 16122456 นางสาว บุษบา ลอยเกตุ สหวิทยาการอิสลาม 
46 16122457 นางสาว มัลลิกา วังยูโซบ สหวิทยาการอิสลาม 
47 16122458 นางสาว ลัดดาวลัย สำลี สหวิทยาการอิสลาม 
48 16122459 นางสาว ศันสนีย อาดำ สหวิทยาการอิสลาม 
49 16122460 นาย อนาวิน แดนตะเคียน สหวิทยาการอิสลาม 
50 16122461 นางสาว อารียา ขันธสิทธิ ์ สหวิทยาการอิสลาม 
51 16122462 นางสาว อารียา สมาน ิ สหวิทยาการอิสลาม 
52 16122523 นาย ณัฐนันทน แสงสุวรรณ สหวิทยาการอิสลาม 
53 16122524 นาย ณัฐวุฒ มะหมดักุล สหวิทยาการอิสลาม 
54 16122525 นางสาว บุศรินทร นิ่มประเสริฐ สหวิทยาการอิสลาม 
55 16122560 นาย ณัฐพงษ ปูเตะ สหวิทยาการอิสลาม 
56 16122578 นางสาว โรสมาลิน พลีขันธ (ยายสาขา) สหวิทยาการอิสลาม 
57 16122300 นางสาว กัญญารตัน คำวงษ ศิลปะการแสดง 
58 16122301 นางสาว กันติศา สินธสุุวรรณ ศิลปะการแสดง 
59 16122302 นาย คณิน โตแยม ศิลปะการแสดง 
60 16122308 นางสาว ผกามาศ ทองคำมาก ศิลปะการแสดง 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  
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หองเรียนที่ 6 วิทยากร อาจารยเนตรนิภา เจียมศักดิ์ 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group  

1 16122311 นาย วีระวุฒิ บัวประเสริฐ ศิลปะการแสดง 

คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 16122312 นาย วีริศ เสร็จแตง ศิลปะการแสดง 
3 16122314 นางสาว ศิริภรณ เซ็งแซ ศิลปะการแสดง 
4 16122316 นาย สุรัตน มีสนธ์ิ ศิลปะการแสดง 
5 16122463 นางสาว ณัฎฐณิชา มงคลคูณ ศิลปะการแสดง 
6 16122500 นางสาว กนกกร สุทน ศิลปะการแสดง 
7 16122526 นาย ธนากร เบ็ญมาศ ศิลปะการแสดง 
8 16122573 นาย กฤษณะ ธารีศักด์ิ ศิลปะการแสดง 
9 16122318 นาย ชลเทพ วงษที ดนตรสีากล 

10 16122321 นาย ณัฐวุฒิ สรอยสงิม ดนตรสีากล 
11 16122324 นางสาว ธนภรณ เพง็จันทรด ี ดนตรสีากล 
12 16122325 นาย ธีรภัทร โคกเทียน ดนตรสีากล 
13 16122327 นาย นครินทร กันโรคา ดนตรสีากล 
14 16122329 นาย นฤดล สุคนธประดิษฐ ดนตรสีากล 
15 16122330 นางสาว บุษกร พุมพวง ดนตรสีากล 
16 16122332 นางสาว ปทมาพร ผองนพพา ดนตรสีากล 
17 16122333 นางสาว พชัราภา ชูสุข ดนตรสีากล 
18 16122335 นางสาว ศิโรรัตน นิลสนธิ ดนตรสีากล 
19 16122338 นางสาว สุธาทิพย แมลงทับ ดนตรสีากล 
20 16122340 นาย สุรเดช ดาวอดุม ดนตรสีากล 
21 16122465 นาย วัชราวุธ สุนทรปาน ดนตรสีากล 
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ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group 
 

22 16122466 นาย ศิฐฑา ตาบโกไสย ดนตรสีากล 

คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

23 16122342 นางสาว ณัฏฐณิชา กำแพงลอม ภาษาจีน 
24 16122343 นางสาว พรสุดา กองวาจา ภาษาจีน 
25 16122344 นางสาว วิไลพร เรไร ภาษาจีน 
26 16122345 นางสาว วิไลลักษณ ฤทธิ์กัณโต ภาษาจีน 
27 16122346 นางสาว ศิริพร ใจหาญ ภาษาจีน 
28 16122467 นางสาว นารีรัตน ฤทธมิาก ภาษาจีน 
29 16122468 นางสาว พรธวัล พนัทวี ภาษาจีน 
30 16122469 นางสาว วิลาสิน ี แซตูกู ภาษาจีน 
31 16122483 นางสาว ศุภิสรา แผวชนะ ภาษาจีน 
32 16122484 นางสาว ชนากานต แซสง ภาษาจีน 
33 16122530 นางสาว ชญาภา ชวงประยูร ภาษาจีน 
34 16122533 นางสาว ลัดดา หลาบงาม ภาษาจีน 
35 16122534 นางสาว สุภาพร วัดสิงห ภาษาจีน 
36 16122347 นางสาว กนิษฐา เต็มรกัษ ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 
37 16122351 นาย ธนดล พฒุใจกลา ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 
38 16122352 นาย ธนพล ประพาภรณ ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 
39 16122353 นางสาว นฤมล สิงหสุรยี ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 
40 16122354 นางสาว นิภา สมัตถะ ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 
41 16122355 นาย นิวัฒน จำศิลป ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 
42 16122358 นาย ปรัชญา พรหมจรรย ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 
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ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group  

43 16122360 นางสาว ปริตา ทองนวล ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 

คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

44 16122361 นางสาว พรพรรษา ปอมทอง ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 
45 16122368 นางสาว สุธิตา จันทริก ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 
46 16122370 นางสาว อธิชา การสังเวช ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 
47 16122371 นาย อรรถกฤต สระขุนทด ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 
48 16122471 นาย กสานต์ิเดช รุงอรณุ ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 
49 16122472 นางสาว กาญจนา ทรงไตรย ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 
50 16122477 นางสาว วิชุดา ดานไธสง ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 
51 16122478 นาย สราวุธ หนูวรรณะ ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 
52 16122535 นาย กรินทร เอี่ยมสำอางค ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 
53 16122536 นาย ขจรภพ เหลาจันอัน ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 
54 16122537 นางสาว ขวัญกมล สุขวิเศษ ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 
55 16122538 นาย จีรวัฒน มีมงคล ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 
56 16122541 นาย นวพล เลาศลิปไพศาล ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 
57 16122543 นางสาว ลักษกิา อุลิต ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 
58 16122545 นางสาว สุนัทรี ธรรมกันมา ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 
59 16122559 นาย จิราณุวัฒน สังคสุข ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 
60 16122561 นาย ชัยวัฒน สาสุข ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 
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หองเรยีนที่ 7 วิทยากร ผูชวยศาสตราจารยภัธภร หลั่งประยูร 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group 
 

1 16122562 นางสาว ภานิชา บุญจันทร ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 

คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

2 16122577 นาย ยศพล พนัธแยม  ศศ.บ.(การพฒันาชุมชนและสงัคม) 
3 16122130 นางสาว กนกพร ศรีทอง ประยุกตศิลป 
4 16122131 นางสาว ขวัญธิดา มวงโต ประยุกตศิลป 
5 16122132 นางสาว จิราภรณ จักรทอง ประยุกตศิลป 
6 16122134 นางสาว ชลดา หมูอำพันธ ประยุกตศิลป 
7 16122137 นางสาว ธนวรรณ พรหมเมศ ประยุกตศิลป 
8 16122138 นางสาว ธนัญญา เพชรภู ประยุกตศิลป 
9 16122142 นางสาว ศิริวิมล ทิมโคกกรวด ประยุกตศิลป 

10 16122508 นางสาว นุชประวี กำเนดิจอก ประยุกตศิลป 
11 16132006 นางสาว รชานนท ไสยภาส เกษตร 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

 

12 16132010 นาย เรืองศักด์ิ กล่ินลำดวน เกษตร 
13 16132162 นาย บารม ี แยมนวล เกษตร 
14 16132012 นางสาว ปราวีณา ผลลูกสะ เคม ี
15 16132013 นางสาว วรากร ศรีสุวรรณ เคม ี
16 16132126 นางสาว สุพรรษา แกววชิิต เคม ี
17 16132163 นางสาว กชกร ออนหวาน เคม ี
18 16132023 นาย วีรภัทร ปานพิพัฒน วิทยคอม 
19 16132025 นางสาว สุดารัตน สมเตย วิทยคอม 
20 16132129 นาย สิทธา สุขจิตร วิทยคอม 
21 16132029 นาย เพ็ญเพช็ร รอดสันเทียะ คณติsc 
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22 16132131 นาย ทรงภพ แทนนอก คณติsc 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

23 16132030 นาย จิรวรรธ คงทน สารสนเทศ 
24 16132031 นาย ณัฐพงศ สายสุวรรณ สารสนเทศ 
25 16132039 นาย เกริกเกียรต ิ ฉิมตระกูล สารสนเทศ 
26 16132040 นาย เวหา แสนโซง สารสนเทศ 
27 16132166 นาย สิทธิโชค บุญสงา สารสนเทศ 
28 16132044 นาย ชิษณุชา บุญธรรม เทคโนโลยีอาหาร 
29 16132075 นางสาว นาเซยี ตะเคียนคาม วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) 4 ป 
30 16132187 นาย นัฐชยั ผลด ี วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) 4 ป 
31 16132183 นางสาว ตวนกูมารี โกตาบาร ู จุลชวี 
32 16132184 นางสาว หุสนา ยาหลี จุลชวี 
33 16132189 นางสาว นูรชามีล ดอเลาะ จุลชวี 
34 16132194 นางสาว วรรธกา ทาเภา จุลชวี 
35 16132078 นาย กฤตเมธ ไชยสิทธ์ิ คหกรรมศาสตร 
36 16132079 นาย กฤษณะ สุขเกษม คหกรรมศาสตร 
37 16132081 นางสาว ชลธิชา แทงทอง คหกรรมศาสตร 
38 16132082 นางสาว ชลิญญา ธานี คหกรรมศาสตร 
39 16132083 นาย ชิษณุพงศ บุญธรรม คหกรรมศาสตร 
40 16132084 นางสาว นลิน ี ปทุมมาศ คหกรรมศาสตร 
41 16132085 นางสาว นนัทิกานต สุขสมพืช คหกรรมศาสตร 
42 16132086 นางสาว ปรียาภรณ เทียนนาวา คหกรรมศาสตร 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  

ฉบบัลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

รายช่ือนักศึกษารุนปการศึกษา 2561 ที่มสีิทธิ์เขารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 อบรมรุนท่ี 1  
วนัที่ 21,23,25,28 และ 30 มถิุนายน 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรยีนที่ 7 วิทยากร ผูชวยศาสตราจารยภธัภร หลั่งประยูร 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group 
 

43 16132087 นางสาว ผองนภา นัยปรีดี คหกรรมศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

44 16132090 นางสาว ศุภรินทร อับดุลเลาะฮ คหกรรมศาสตร 
45 16132092 นางสาว เสาวลกัษณ สมมิตร คหกรรมศาสตร 
46 16132142 นาย ฐติวิัฒน แซจาง คหกรรมศาสตร 
47 16132145 นางสาว ธัญสิน ี ใบโกศล คหกรรมศาสตร 
48 16132147 นางสาว นิศากร ถูกเหมาะ คหกรรมศาสตร 
49 16132148 นางสาว ปรียาภรณ บุญมาชวย คหกรรมศาสตร 
50 16132149 นางสาว เขมมอรณิชา งามเขตต คหกรรมศาสตร 
51 16132159 นาย สุทัศน แกวสวาง คหกรรมศาสตร 
52 16132160 นางสาว เดือนฉาย บุญชดิ คหกรรมศาสตร 
53 16132172 นาย กรวิวัฒน คงพูลพิพัฒน คหกรรมศาสตร 
54 16132096 นางสาว วรนุช จิตมนตร ี วิทยสิ่งแวดลอม 
55 16132099 นางสาว ฐติริัตน แซวื้อ เทคโนโลยีการผลิตพืช 
56 16132101 นางสาว บัวขวัญ รวมทรัพย เทคโนโลยีการผลิตพืช 
57 16132102 นาย พชัรภณ โฮมหุมแกว เทคโนโลยีการผลิตพืช 
58 16132104 นางสาว ลูกน้ำ ยอดนุม เทคโนโลยีการผลิตพืช 
59 16132108 นางสาว เพ็ญนภา ฤทธปิญญา เทคโนโลยีการผลิตพืช 
60 16132173 นางสาว ธัญญารัตน มวงศรีงาม เทคโนโลยีการผลิตพืช 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  
ฉบบัลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

รายช่ือนักศึกษารุนปการศึกษา 2561 ที่มสีิทธิ์เขารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 อบรมรุนท่ี 1  
วนัที่ 21,23,25,28 และ 30 มถิุนายน 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรียนที่ 8 วิทยากร อาจารยเอกรตัน คณาพร 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group  

1 16132112 นาย วรายุส ทรัพยพล วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการ) 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 16132113 นาย ศุภกฤษ วรศรชุติเดช วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการ) 
3 16132114 นางสาว ศุภรัตน และตี วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการ) 
4 16132115 นาย สุพฒัก สารอรรถ วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการ) 
5 16132116 นางสาว อนุชิตา วิชาชิต วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการ) 
6 16132174 นางสาว สัณหสิน ี นวลแจม วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการ) 
7 16132118 นางสาว นันธิดา ลีพรม ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 
8 16132120 นางสาว วราลักษ นาคเจือ ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 
9 16132122 นางสาว สิตรญิภรณ สำราญอยูด ี ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 

10 16132151 นางสาว ณัฐกานต สมนึก ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 
11 16132152 นาย ณัฐพงษ มะกรูดอินทร ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 
12 16132155 นางสาว กนกพร ออภูม ิ ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 
13 16132179 นางสาว รินทรนภา สุวรรณธาดา ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 
14 16132181 นาย ซุลกิฟล ี ดาโอะ ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 
15 16132182 นางสาว ซูฟนา สาแม ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 
16 16132185 นางสาว อานีตา เจะโซะ ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 
17 16132196 นางสาว ศศิธร อูสิน (ยาย ม.) ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 
18 16133012 นาย รัชชานนท ปญญามัง วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) 4ปเทียบโอน 
19 16133018 นาย พงศพัทธ เกตุวงษ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) 4ปเทียบโอน 
20 16133019 นาย พรเพชร สายหยดุ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) 4ปเทียบโอน 
21 16133020 นาย ณรงค เหลือปญญา วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) 4ปเทียบโอน 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  

ฉบบัลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

รายช่ือนักศึกษารุนปการศึกษา 2561 ที่มสีิทธิ์เขารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 อบรมรุนท่ี 1  
วนัที่ 21,23,25,28 และ 30 มถิุนายน 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรียนที่ 8 วิทยากร อาจารยเอกรตัน คณาพร 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group 
 

22 16142003 นางสาว ชวาลณัฏฐ แสงทอง บัญช ี

คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

23 16142005 นางสาว ธิดารัตน นะกองดี บัญช ี
24 16142007 นางสาว นาตยา จันทรทอง บัญช ี
25 16142008 นางสาว ปราณ ี ตะนาดไธสง บัญช ี
26 16142013 นางสาว ศิริวิมล แกวปน บัญช ี
27 16142016 นางสาว เจนจิรา อ่ิมกรุง บัญช ี
28 16142231 นางสาว นันทนา โกมาร บัญช ี
29 16142275 นางสาว สูมัยยะ เจะเยะ บัญช ี
30 16142023 นางสาว ธิดารัตน แสดขนุทด บัญช ี
31 16142024 นางสาว นวพร รายพากษ บัญช ี
32 16142025 นางสาว บงกช จันทวี บัญช ี
33 16142026 นางสาว ปาริชาต โตชม บัญช ี
34 16142027 นางสาว พชัริศา สันนิธี บัญช ี
35 16142028 นางสาว ลดารัตน ยิบพิกลุ บัญช ี
36 16142030 นางสาว วิไลทิพย การดี บัญช ี
37 16142031 นางสาว สุนิษา ดีวงษวาล บัญช ี
38 16142032 นางสาว อัมพร ขาวฉอง บัญช ี
39 16142035 นางสาว จีรนันท สบายจติ การจัดการ 
40 16142037 นางสาว ชลธิชา จันทรสวัสดิ ์ การจัดการ 
41 16142039 นางสาว ทัศวรรณ เกตุสังข การจัดการ 
42 16142040 นางสาว ธนพร ฉลาดถอย การจัดการ 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  
ฉบบัลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

รายช่ือนักศึกษารุนปการศึกษา 2561 ที่มสีิทธิ์เขารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 อบรมรุนท่ี 1  
วนัที่ 21,23,25,28 และ 30 มถิุนายน 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรียนที่ 8 วิทยากร อาจารยเอกรตัน คณาพร 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group  

43 16142042 นางสาว นริศรา อำพันทอง การจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

44 16142043 นางสาว น้ำฝน อ่ิมอรุณ การจัดการ 
45 16142044 นาย พงษพันธ วิชิตพงษ การจัดการ 
46 16142045 นางสาว พชัรินทร ชัยประทีป การจัดการ 
47 16142047 นางสาว วรรณชนก โรจนวิศิษฎกุล การจัดการ 
48 16142052 นางสาว สิริยากร เฉื่อยกลาง การจัดการ 
49 16142169 นางสาว ฟาอัมพร ติคำ การจัดการ 
50 16142176 นางสาว เกวลิน ทรัพยเกิด การจัดการ 
51 16142177 นางสาว เอมอัชนา ชาวศรีสะเกษ การจัดการ 
52 16142241 นางสาว ผกากรอง สุกาทร การจัดการ 
53 16142243 นางสาว เบญจวรรณ ตาทอง การจัดการ 
54 16142055 นางสาว กรกช พมิสร ทรัพยากรมนุษย 
55 16142057 นางสาว ฉัตรแกว จันทรฉาย ทรัพยากรมนุษย 
56 16142058 นางสาว ชลภรณ ฤมิสตร ี ทรัพยากรมนุษย 
57 16142059 นางสาว ญาดา สุพลา ทรัพยากรมนุษย 
58 16142060 นางสาว ดารณีุ พมิพสอน ทรัพยากรมนุษย 
59 16142061 นางสาว ทิพวรรณ จันทวัฒน ทรัพยากรมนุษย 
60 16142062 นาย ธนา สุภาบุตร ี ทรัพยากรมนุษย 
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ฉบบัลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

รายช่ือนักศึกษารุนปการศึกษา 2561 ที่มสีิทธิ์เขารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 อบรมรุนท่ี 1  
วนัที่ 21,23,25,28 และ 30 มถิุนายน 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรยีนที่ 9 วิทยากร อาจารยศิรินันท นุยภูเขยีว 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group 
 

1 16142064 นางสาว น้ำเพชร โพธิ์สามตน ทรัพยากรมนุษย 

คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 16142070 นางสาว สิตานัน จ่ันบำรุง ทรัพยากรมนุษย 
3 16142071 นางสาว สุดารัตน สุขหุน ทรัพยากรมนุษย 
4 16142073 นางสาว อรวรรณ ภูจำรุญ ทรัพยากรมนุษย 
5 16142178 นางสาว จิตรานชุ ชวยชู ทรัพยากรมนุษย 
6 16142179 นางสาว ชลธิชา แสนประสิทธ์ิ ทรัพยากรมนุษย 
7 16142181 นางสาว พชัรี รักษาแกว ทรัพยากรมนุษย 
8 16142183 นางสาว อาธิตยา สนใจ ทรัพยากรมนุษย 
9 16142234 นางสาว ฐติมิา รุจิศาสตร ทรัพยากรมนุษย 

10 16142244 นางสาว จันทกานต บุญวาสนา ทรัพยากรมนุษย 
11 16142245 นางสาว ชุติมา ชมแพ ทรัพยากรมนุษย 
12 16142076 นางสาว ชลธิชา คชประภา ตลาด 4 ป 
13 16142077 นาย ชัยทัศน จงพัฒนากร ตลาด 4 ป 
14 16142079 นางสาว ชุติกาญจน บุญประสงค ตลาด 4 ป 
15 16142082 นางสาว นิราวรรณ เกตุเมฆ ตลาด 4 ป 
16 16142083 นางสาว ภัทรวดี สุภูออน ตลาด 4 ป 
17 16142085 นาย ชาย ออม เคอ ตลาด 4 ป 
18 16142184 นางสาว จิตรานชุ ศุภศิริภักด ี ตลาด 4 ป 
19 16142187 นางสาว ศิริพรรณ ริกำแง ตลาด 4 ป 
20 16142189 นางสาว สุภารัตน สมบูรณวงศ ตลาด 4 ป 
21 16142248 นางสาว ณัชชา วงคอนันต ตลาด 4 ป 
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รายช่ือนักศึกษารุนปการศึกษา 2561 ที่มสีิทธิ์เขารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 อบรมรุนท่ี 1  
วนัที่ 21,23,25,28 และ 30 มถิุนายน 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรยีนที่ 9 วิทยากร อาจารยศิรินันท นุยภูเขยีว 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group  

22 16142249 นาย ธนวัฒน จันทรมณ ี ตลาด 4 ป 

คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

23 16142250 นางสาว รัฐมล เที่ยงผดุง ตลาด 4 ป 
24 16142092 นาย ธณากร การเพชร คอมธุรกิจฯ 4 ป 
25 16142094 นาย ธัญวุฒิ ดอกมณฑา คอมธุรกิจฯ 4 ป 
26 16142096 นาย นฤดล มงคลสระ คอมธุรกิจฯ 4 ป 
27 16142100 นาย ปยะวัฒน พึ่งวงษญาติ คอมธุรกิจฯ 4 ป 
28 16142107 นาย วีรภัทร สมสตูร คอมธุรกิจฯ 4 ป 
29 16142109 นางสาว เมทณิ ี บุญม ี คอมธุรกิจฯ 4 ป 
30 16142192 นาย วิทยา บุญโฉม คอมธุรกิจฯ 4 ป 
31 16142251 นาย กิตติธัช แจงจิตร คอมธุรกิจฯ 4 ป 
32 16142254 นาย เอกชัย สมบุญโต คอมธุรกิจฯ 4 ป 
33 16142111 นางสาว กุลธิดา มูลอนันต โลจสิติกส 
34 16142114 นาย ณัฐพงษ จิตรวิกรม โลจสิติกส 
35 16142116 นางสาว นันทกานต กลาหาญ โลจสิติกส 
36 16142119 นาย ปยวัฒน กล่ินจำปา โลจสิติกส 
37 16142120 นาย พงศกร แมนทอง โลจสิติกส 
38 16142121 นางสาว พชัราภรณ คงรอด โลจสิติกส 
39 16142124 นาย ภัทรพล แสงเรือง โลจสิติกส 
40 16142125 นางสาว ภูชิษา ชาญทวียศ โลจสิติกส 
41 16142131 นางสาว สุภาพร ผองใส โลจสิติกส 
42 16142135 นางสาว อัสมา ลายสวัสด์ิ โลจสิติกส 



~ 31 ~ 
เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  

ฉบบัลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

รายช่ือนักศึกษารุนปการศึกษา 2561 ที่มสีิทธิ์เขารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 อบรมรุนท่ี 1  
วนัที่ 21,23,25,28 และ 30 มถิุนายน 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรยีนที่ 9 วิทยากร อาจารยศิรินันท นุยภูเขยีว 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group 
 

43 16142136 นางสาว อาภาภรณ เขียนงาม โลจสิติกส 

คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

44 16142194 นางสาว ธมนวรรณ คัมภิรานนท โลจสิติกส 
45 16142196 นางสาว ศิริลักษณ โฮมแพน โลจสิติกส 
46 16142197 นางสาว สุทยา เลิศวิลัย โลจสิติกส 
47 16142257 นาย อาทติย บุตรสงิห โลจสิติกส 
48 16142288 นาย ธนาทรพัย ฝงสินธุ โลจสิติกส 
49 16142289 นางสาว ธันยชนก   จิตรักษ โลจสิติกส 
50 16142292 นางสาว สุทัตตา รัชตะปติ โลจสิติกส 
51 16142138 นางสาว ชลลดา คงแสงพันธ ทองเท่ียว 
52 16142200 นางสาว ชุติกาญจน พรอมชัยยาพร ทองเท่ียว 
53 16142258 นางสาว กนิษฐา สมพินิจ ทองเท่ียว 
54 16142294 นางสาว กรกนก กล่ันกล่ิน ทองเท่ียว 
55 16142295 นางสาว ศิริวรรณ ปองคำ ทองเท่ียว 
56 16142204 นาย กิตติชัย ภงพา ธุรกิจระหวางประเทศ 
57 16142206 นางสาว ชุติมา นัยวิจารณ ธุรกิจระหวางประเทศ 
58 16142208 นางสาว ปริศนา คงสุวรรณ ธุรกิจระหวางประเทศ 
59 16142210 นางสาว พรชิตา จันทรแจง ธุรกิจระหวางประเทศ 
60 16142211 นางสาว วาริสรา วรรณชัย ธุรกิจระหวางประเทศ 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  
ฉบบัลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

รายช่ือนักศึกษารุนปการศึกษา 2561 ที่มสีิทธิ์เขารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 อบรมรุนท่ี 1  
วนัที่ 21,23,25,28 และ 30 มถิุนายน 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรียนที่ 10 วิทยากร อาจารยอาจารยมนภัทร บษุปฤกษ 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group  

1 16142213 นางสาว ศศิชา ศรีแสง ธุรกิจระหวางประเทศ 

คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 16142151 นาย วิรัตน เกษมรัตน การเปนผูประกอบการ 
3 16142221 นางสาว สายพณิ ศิลปชัย การเปนผูประกอบการ 
4 16142222 นาย อภิเษก สัจจาพันธ การเปนผูประกอบการ 
5 16142261 นางสาว ณัฐญาภรณ ศรีสุระ การเปนผูประกอบการ 
6 16142262 นางสาว นวรัตน สวยเอ่ียม การเปนผูประกอบการ 
7 16142263 นางสาว พทัธนนัท เทียมจันทร การเปนผูประกอบการ 
8 16142264 นางสาว วรรณรัตน ผิวบาง การเปนผูประกอบการ 
9 16142265 นาย ศิวกร เกิดภักดี การเปนผูประกอบการ 

10 16142266 นางสาว ศุภนิดา พุมแกว การเปนผูประกอบการ 
11 16142269 นาย เจานาย นวมระว ี การเปนผูประกอบการ 
12 16142282 นาย อภิวัฒน แสงผลึก การเปนผูประกอบการ 
13 16142152 นางสาว กัณนิกา เย็นสบาย เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 
14 16142153 นางสาว ญานิษา สวางอารมย เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 
15 16142154 นางสาว ฐติพิร โหแพ เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 
16 16142155 นางสาว นันทสินี ประสิทธ์ิ เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 
17 16142156 นางสาว พชัรา จันทรกระจาง เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 
18 16142159 นางสาว สุนทรี คำดี เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 
19 16142160 นางสาว หทัยภัทร ชูสาตร เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 
20 16142224 นางสาว สุทธิดา ชอโถ เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 
21 16142270 นางสาว วิชุดา ธาราโภชน เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 
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ฉบบัลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

รายช่ือนักศึกษารุนปการศึกษา 2561 ที่มสีิทธิ์เขารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 อบรมรุนท่ี 1  
วนัที่ 21,23,25,28 และ 30 มถิุนายน 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรียนที่ 10 วิทยากร อาจารยอาจารยมนภัทร บษุปฤกษ 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group 
 

22 

 
 

16142310 
 
 

นางสาว สุนิสา สกิพันธ การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 

คณะวิทยาการจัดการ 

 
23 16142312 นางสาว กนกวรรณ ขุมเพช็ร การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 


