
รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (คณะครุศาสตร์) 

 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถติดต่อรับเอกสำรใบแสดงผลกำรเรียนและใบรับรองคุณวุฒิด้วยตนเอง ได้ที่กอง
บริกำรกำรศึกษำ อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (กรณีเกิน 6 เดือนนับจำกวันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจะไม่ได้รับเงินประกันของเสียหำยคืน) ในกำรติดต่อขอรับเอกสำรให้เตรียมบัตรประชำชนตัวจริง
แสดงต่อเจ้ำหน้ำที ่ 
 
ครุศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับ 1 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
1)  นำงสำวจันทิรำ แจ้งใจ    2)  นำยสุพิชัย สว่ำงเดือน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
1) นำงสำวณกมล มำกมี 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
1)  นำงสำวปิ่นประภำ รัมมะภำพ    2)  นำงสำวพัทยำ บวบหอม  
3)  นำงสำวกันทรำกร ใจซื่อ    4)  นำงสำวชญำนิษฐ์ ขันธพัฒน์ 
5)  นำงสำวญำสุมินทร์ ศรีสังข์   6) นำยคมกฤช ประคองสิน 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
1)  นำงสำวปิยธิดำ หิรัญประทีป   2)  นำงสำวไข่มุข เหมือนสิงห์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
1)  นำยจิรกฤต เจนหัด 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
1) นำงสำวไอริณ ริดมัด    2)  นำงสำวภควรรณ พวงอุบล 
3)  นำงสำวกุลรัตน์ ผดุงใจ    4)  นำงสำวทำนตะวัน โชคทรัพย์เจริญ 
5)  นำยธนพล บังเกิดฤทธิ์ 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
1)  นำงสำวขวัญธิรำ ทับทิมวงศ์   2)  นำงสำวสุธำรัตน์ หำมนตรี 
3)  นำงสำวธิดำรัตน์ เพ็ชรงำม 
สาขาวิชาการประถมศึกษา 
1)  นำงสำวขจิตมณี บุญวงศ์    2)  นำงสำวสิรินรัตน์ ไกรสมภำค 
3)  นำงสำววรรณิดำ จินะกะ    4)  นำงสำวสรัลพร พันธ์กล้วยไม้ 
5)  นำงสำวสุนิสำ ปันแก้วศักดิ์   6)  นำงสำวปิยะพร ธีระศำสตร์ 
 



สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
1)  นำงสำวปิยะธิดำ งำมคณะ   2)  นำงสำวนภัสสร ชลำสินธุ ์
3)  นำงสำวอำรียำ พรมชื่น    4)  นำงสำวอนุษบำ สังฆะมัย 
 
เกียรตินิยมอันดับ 2 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
1) นำงสำวอมรรัตน์ เฉลิมทอง 
 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
1)  นำยนรำธิป ฤทธิเดช    2)  นำยศุภมงคล ทองงอก 
3)  นำงสำวปริยำกรณ์ ศิริมงคล   4)  นำงสำวญำณิศำ จิตรรักษ์ 
5)  นำยณัฐวุฒิ สีนำคล้วน    6)  นำงสำวธิญญดำ ธงสันเทียะ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
1)  นำงสำววริญญำ พิมพ์บุญ    2)  นำงสำวณัฐนรี ชีนิมิต 

สาขาวิชาพลศึกษา 
1)  นำงสำวอธิชำ กระจ่ำงพัฒน์   2)  นำยสิทธิพร ไชยเดช 
3)  นำงสำวกัญญำรัตน์ เปลี่ยนวงค์ 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
1) นำงสำวนฤมล เทียนทอง    2)  นำงสำวอรพรรณ ทองสอน 
3) นำงสำวชลลดำ เย็นทรวง     4)  นำยชำนนท์ เกตุโชติ 
5)  นำงสำวพิมผกำ อ่อนบุตร    6)  นำงสำวตะวันฉำย โพธิกุล 
7) นำงสำวโสภิดำ คงด ี
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
1)  นำยอนุวัตร ตรรกชนชูชัย    2)  นำยจำรุพงศ ์สุทัศน์ 
3)  นำยอัศม์กร ทรัพย์สวนแตง   4)  นำยอภิวัฒน์ ปลอดโปร่ง 
5)  นำงสำวนัท ฉิมวิเศษ    6)  นำงสำววรำภร แจ่มส ี
7)  นำงสำวศศิประภำ แซ่ม้ำ    8)  นำงสำวกุลฐนัฐ กิจธัมม ิ
9)  นำยทรงพล สมสุวรรณ 
สาขาวิชาการประถมศึกษา 
1)  นำงสำวกัญญำรัตน์ ประทุมรัตน์   2)  นำงสำวศิริลักษณ์ ขำวส ำลี 
3)  นำงสำวปรวรรณ งำมสมมล   4)  นำงสำวสุกัญดำมณี ตรีพล 
5)  นำงสำวทัศนีย์ ฉวีวรรณ    6)  นำงสำวกมลชนก อินทร์ทรัพย์ 
7)  นำงสำวประภำพรรณ สุขสำลี   8)  นำงสำวกันยำมำศ มงคลหมู่ 
9) นำงสำวอัญชลี นำคทับที    10)  นำงสำวโศภิษฐำ เกิดบุญ 



สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
1)  นำงสำวนภัสสร ฤกษ์สมุทร   2)  นำงสำวกันยำพร ทองหล่อ 
 
ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
1)  นำยกันตภณ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์   2)  นำงสำวศิริกัญญำ ศิลตระกูล 
3)  นำงสำวกนกวรรณ พวงเงิน   4)  นำงสำวชลธิชำ สังข์ทอง 
5)  นำยชัยพร พรหมทอง    6) นำยณัฐพล บุญประกอบ 
7)  นำยนฤเทพ นครังสุ    8)  นำงสำวปัญญำพัฒน์ แก่นแก้ว 
9)  นำงสำวพรรษสร บุญบำล    10)  นำยภำณ ุปล้องทอง 
11)  นำงสำววรรณภำ สุขสมโมกข์   12)  นำงสำวสุกัญญำ เอ่ียมสุรำ 
13)  นำงสำวสุขฤทัย ไพรบุญสุข   14)  นำงสำวสุพัตรำ สุขสวัสดิ์ 
15) นำยสุรเดช สำระธำนงค์    16)  นำงสำวอำรียำ ศำลิกร 
17)  นำยเมธัส จีนขำวข ำ    18)  นำยปรมัตถ์ หวังจิตร์ 
19)  นำงสำวกชกร งำมสมสุข    20)  นำงสำวกชกร อำด ำ 
21)  นำงสำววำสนำ ไม้แก่น 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
1)  นำงสำวกัญญำณัฐ สิทธิ์น้อย   2)  นำยกิตติพงษ ์ขวัญวำรี 
3)  นำยกิตติพัฒน์ เมืองวงษ์    4)  นำงสำวชนำกำนต์ ผ่องศรี 
5)  นำงสำวณัฐสุดำ มหำสุคนธ์   6)  นำยธนกฤต สร้อยสน 
7)  นำงสำวนัทธมน สุวรรณไตรย์   8)  นำงสำวประภำพร ก ำเนิดบุญ 
9)  นำงสำวพรทิพย์ ตำทอง    10)  นำงสำวพิมพ์มำตำ รองพล 
11)  นำงสำวมุฑิตำ อยู่ไทย    12)  นำงสำวรัตติยำ ม่วงโมด 
13)  นำยรัทธภำพ นวลละออง    14)  นำงสำววันวิภำ แก้วเมือง 
15)  นำงสำวอนงค์นำถ กำยสิทธิ์   16)  นำงสำวอภิชญำ เครือเมฆ 
17)  นำยอภิวัฒน์ พ่ึงตระกูล    18)  นำงสำวอังคณำ มณีพรหม 
19)  นำงสำวอำรีรัตน์ ปิ่นแก้ว    20)  นำยอุเทน แก้วอร่ำม 
21)  นำงสำวเบญจวรรณ มั่งทอง   22)  นำงสำวมำฆมำศ อภัยสุข 
23)  นำงสำวสิริธร สุวรรณสิทธิ์ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
1)  นำงสำวกัลญำภรณ์ สีหรำช   2)  นำยชัชวำล มูลบรรจง 
3)  นำงสำวชิดชนก สำยสุวรรณ   4)  นำยธนำกร สิงหกุล 
5)  นำยนครินทร์ ดิษฐเจริญ    6)  นำงสำวนัยนำ อุลิต 
7)  นำยปฏิภำณ ชลรินทร์    8)  นำยพงศธร บุญนำค 
9)  นำยรัชพล ยิ่งเจริญสมสุข    10)  นำงสำวรำชำวดี สุขสำคร 



11)  นำยศิโยน สุจิตตกุล    12)  นำงสำวสุกัญญำ บุญมำก 
13)  นำยอดิเทพ แสงนวล    14)  นำยอธิป แสนสุข 
15)  นำงสำวอรวี ปิ่นแก้ว    16)  นำยอิทธิพล บังอร 
17)  นำยธนภัทร กุลวิมล 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
1)  นำงสำวธันย์ชนก ลำฉิม    2)  นำงสำวธิติญำ เฉลียวเลิศ 
3)  นำงสำวปิยะมำศ กิจสะอำด   4)  นำยพีรธัช โสวัต 
5)  นำยวิศรุต ชัยนเรศ    6)  นำงสำวศิริพร นำมวงษ์ 
7)  นำงสำวสิริวัณ มุสิกะประพันธ์   8)  นำงสำวสุนิษำ พลัดเสนำ 
9)  นำงสำวสุพัตรำ ตำมวงค์    10)  นำงสำวอำรียำ ฤทธิ์เรืองรอง 
11)  นำงสำวเทพรัตน์ รักษำ    12)  นำงสำวเบญจวรรณ ทับพันธุ์ 
13)  นำงสำวจุฑำทิพย์ แสงสุกใส 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
1) นำงสำวกำดฐำ ม่วงครำม    2)  นำงสำวจันทร์จิรำ ศรแก้ว 
3)  นำยจิรำยุ เกตุสิน     4)  นำยจิรำยุทธ จันอุไร 
5)  นำยฉัตรมงคล สังข์สิงห์    6)  นำยทรัพย์ศิร ิพัวศิริมิตร 
7)  นำงสำวปำจรีย์ ก ำแพงจันทร์   8)  นำงสำวพรนภำ ชำภู่พวง 
9)  นำยภัทรดนัย ไวยดำรำ    10)  นำยภำณุดล ปุณธนำลัย 
11)  นำงสำววรรณนิสำ รื่นแสง    12)  นำงสำวศศิธร ชอบเรียบร้อย 
สาขาวิชาพลศึกษา 
1)  นำยกฤษณะ อบเชย    2)  นำงสำวกฤษณำพร ประสพชัย 
3)  นำยกิตติภูมิ บัวคลี่    4)  นำยชนกำนต์ เมำลิทอง 
5)  นำยชัยวัฒน์ ภำคีธง    6)  นำยทรงพล สะกุระ 
7)  นำยทศพร ไชยเนตร    8)  นำยพีรพัฒน์ ค ำถำ 
9)  นำยภำนุพงษ ์กองกวี    10)  นำงสำวมิ่งกมล เรืองสม 
11)  นำงสำวมีนำ อำด ำ    12)  นำยวิวัฒน์ หวือขุนทด 
13)  นำยศรำวุฒิ ใจกว้ำง    14)  นำงสำวศศิธร อำรีรำษฎร์ 
15)  นำยสุรวุฒิ จิตประเสริฐ    16)  นำยอรรณำวิน ขันธศักดิ์ 
17)  นำงสำวเพชรนิภำ เอ่ียมส ำอำง   18)  นำงสำวไพริน พระค ำจันทึก 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
1)  นำงสำวชีวำพร พ่ึงพวก    2)  นำยชัยณรงค ์ควรสถิต 
3)  นำยธนัช ประชุมสำร    4)  นำงสำวธำรำรัตน์ สนใจ 
5)  นำงสำววิยะดำ บัวขำว    6)  นำงสำวสุปรียำ พุกไพจิตร์ 
7)  นำงสำวสุปรียำ สัญญพร    8)  นำยวัชรพิสิษฐ์ ปัญญำนิธิกูล 
9)  นำยอภิศำล วัฒวงษ ์    10)  นำงสำวอำทิตยำ โยธำพิทักษ์ 



11) นำงสำวเสำวลักษณ์ เปี่ยมชูชำติ 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
1)  นำงสำวขนิษฐำ อยู่หนู    2)  นำยธีรัตม์ ไชยสุภำ 
3)  นำงสำวนฤมล ภูมิเจริญกิติกุล   4)  นำงสำวนิสิตำ รังสีสุวกุล 
5)  นำงสำวพนิดำ ค ำไพเรำะ    6)  นำงสำวพิมพ์มำดำ หัดรัดชัย 
7)  นำยภำนุวัฒน์ เฉลยไข    8)  นำงสำววิปัศยำ สมิงไพร 
9)  นำยสรัช วงษ์ชำญ    10)  นำงสำวเกวนำรถ มังษะชำติ 
11) นำงสำวเพทำย นิลทคช    12)  นำงสำวสุนิสำ พุมมำ 
13)  นำยพชรพันธ์ คงเกษม    14)  นำงสำวสกุลกำนต์ หำกะวี 
สาขาวิชาการประถมศึกษา 
1)  นำงสำวกนกวรรณ วุฒิรำชำ   2)  นำงสำวฌำณิญำ บันลือโชคชัย 
3)  นำงสำวนฤมล เกตุแก้ว    4)  นำงสำวระวีวรรณ ขันธนิล 
5)  นำงสำวหนึ่งฤทัย งำมสมเดช 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 
1)  นำงสำวกนกวรรณ บุญชูช่วย   2)  นำงสำวกมลชนก เปรื่องกำรกิจ 
3)  นำงสำวกรรญกร ทัตรำปัญญำคม   4)  นำยกวีพัฒน์ คงสมปรำชญ์ 
5)  นำงสำวจรีวรรณ ฟุ้งกระโทก   6)  นำงสำวจำรุวรรณ หงส์เวียงจันทร์ 
7)  นำงสำวจิรำพร รัตนมณี    8)  นำงสำวชนำภรณ์ ขำวพันธุ์ 
9)  นำยธนิสร แสงภำรำ    10)  นำยธีรพล เทียมเสวก 
11)  นำงสำวนัทชำ สุขขวัญ    12)  นำงสำวนันทิดำ หำมนตรี 
13)  นำงสำวปภัสสร รอดอำวุธ    14)  นำงสำวศิริยำกรณ ์ศุภผ่องศรี 
15)  นำงสำวสิวลี ข ำทอง    16)  นำยอรรคเดช อรรคเสริญ 
17)  นำงสำวเขมณัฏฐ์ เจริญรัมย์ 
 
 
 


