
 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 

----------------------------------------- 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๓ การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา ข้อ ๑๗.๒ การพ้นสภาพ      
การเป็นนักศึกษา และหมวด ๔ การลงทะเบียน ข้อ ๑๘.๑๑ ในภาคเรียนปกติใด หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียน
เรียนจะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น และช าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาหากนักศึกษา      
ไม่ปฏิบัติตามให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการ      
จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๓ การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพ
นักศึกษา ข้อ ๑๘.๒ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  ประกอบกับมติคณะกรรมการอนุมัติการประเมิน           
ผลการศึกษาครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงประกาศให้นักศึกษาดังบัญชีแนบท้ายพ้นสภาพ              
การเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวตรวจสอบ
ผลการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หากมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงในผลการพิจารณา ติดต่อกองบริการการศึกษา 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ หากพ้นก าหนดดังกล่าวถือว่ายอมรับผลการพิจารณาการพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษา 
 
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

              ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม) 
                     รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 

๔๐๑ 



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชา
1 16115307 นางสาวมนัสนันท์ ทรัพย์พืช สาขาวิชาการประถมศึกษา
2 16015256 นางสาวทิพย์กัญญา แปลกกลาง สาขาวิชาการประถมศึกษา
3 16115279 นางสาวปัทมวรรณ ชมสวนสวรรค์ สาขาวิชาการประถมศึกษา
4 16315037 นางสาวรัตติกาล ขวัญเสือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
5 16315118 นางสาวกาญจนาภรณ์ แก้วขุมเหล็ก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
6 16315129 นางสาวสรินทิพย์ เกตุสถิตย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
7 16015114 นางสาวกัณฐิมา สุคะตะวิจิตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
8 16015132 นางสาวสิริพร สุกาวิน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
9 16215273 นางสาวณัฐวดี กลีบมาลัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

10 15915317 นายอัษฎาวุธ เกตุประดิษฐ์ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

11 16315156 นายวัสพงศ์ พงษ์แสวง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
12 15915143 นายรวิฉัตร ไหลกุล สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
13 15915288 นายกฤศณัฏฐ์ โพธ์ิพันธ์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
14 16115209 นายอมรพล พลายละหาร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
15 15915232 นายภาณุมาศ วิเชียร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
16 16115204 นางสาวพิชญา สุทธิประภา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
17 16215289 นางสาวกนกวรรณ ซาธรรม สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
18 16015020 นางสาวสุนิสา ชายพระ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
19 16215260 นายธีระศักด์ิ มนเฑียร สาขาวิชาคณิตศาสตร์
20 16115295 นางสาวแววมยุรา ธรรมพรต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
21 16215019 นางสาวพัชรี อาษากิจ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
22 16315260 นางสาวขนิษฐา ชมวิชา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
23 16115126 นางสาวณัฏฐริณีย์ ธุสาวุฒิ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
24 15915132 นายอิทธิพล หงษาวดี สาขาวิชาพลศึกษา
25 16115245 นายภาณุพงษ์ อรุณพัฒน์ สาขาวิชาพลศึกษา
26 16015189 นางสาวเบญญาภา ต้ังโชคสุวรรณ สาขาวิชาพลศึกษา
27 16315222 นางสาวจิดาภา วงศ์วีระชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
28 16315259 นายปรัชญา ขันธวิธิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
29 16315230 นางสาวมณีวรรณ เซ็งมณี สาขาวิชาสังคมศึกษา
30 16315029 นางสาวอุมาพร ส าโรงพล สาขาวิชาสังคมศึกษา
31 15915070 นายพันฉัตร พรชัย สาขาวิชาสังคมศึกษา
32 16215080 นางสาวอาทิตยา สรกิจ สาขาวิชาสังคมศึกษา

รายช่ือนักศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓
หน้า 1

คณะครุศาสตร์



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชา
1 16222256 นางสาวสิริรัตน์ ผลลูกสะ สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน
2 16322284 นางสาวปวีณา จิตสวัสด์ิ สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน
3 16322279 นายกันตภณ อินทรศุภมาตย์ สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน
4 16322282 นายณัฐรุจา ไชยชนะ สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน
5 16322338 นายพรชัย แข่งขัน สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน
6 16322460 นางสาวดวงดาว มาสบาย สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน
7 16322461 นายภูทัด สรรพศรี สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน
8 16022364 นายณรงค์เดช ศรีเมือง สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน
9 16122421 นายทรงพล บัวบาน สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน

10 16122425 นายรวิพล เทพสงเคราะห์ สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน
11 16322163 นายธนกฤต ปาทาน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม
12 16322430 นายศิริชัย เอ่ียมละออง สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม
13 16322431 นางสาวเกษณี แต่งงาม สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม
14 16322478 นางสาวสุกัญญา ปทุมมานนท์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม
15 16122366 นางสาววารุณี สุจาจริง สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม
16 16322204 นางสาวสมฤทัย ชาญไชย สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
17 16322442 นางสาวสุพรรษา พรหมแจ้ง สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
18 16322187 นางสาวบัณฑิตา ทรัพย์อาภรณ์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
19 16322194 นายเจษฤทธ์ิ บ ารุงวงษ์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
20 16322154 นายวิทยา เจริญธัญกรณ์ สาขาวิชาดนตรีสากล
21 15822154 นายณัฐพล จิตรภักดี สาขาวิชาดนตรีสากล
22 15822194 นายสหรัถ เดชเจริญ สาขาวิชาดนตรีสากล
23 15822550 นางสาวสุทธิดา ไทยอุดม สาขาวิชาดนตรีสากล
24 16122327 นายนครินทร์ กันโรคา สาขาวิชาดนตรีสากล
25 16122332 นางสาวปัทมาพร ผ่องนพพา สาขาวิชาดนตรีสากล
26 16222381 นายเจราวัฒน์ มาราวิลลา สาขาวิชาดนตรีสากล
27 16222548 นางสาวนิตยา ขุนปักษี สาขาวิชานิติศาสตร์
28 16222589 นางสาวชลธิชา แก้วการไถ สาขาวิชานิติศาสตร์
29 16222302 นางสาวบัณฑิตาพร สิทธาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
30 16322271 นายอภิสิทธิ  เบ็ญระเหม สาขาวิชานิติศาสตร์
31 16322417 นายณกฤช งามบุญสืบ สาขาวิชานิติศาสตร์
32 16322419 นายนัฐพงษ์ แก้วกลึงกลม สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน้า 2
รายช่ือนักศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชา
33 16322420 นางสาวปัทกรานต์ กันศิริ สาขาวิชานิติศาสตร์
34 16322423 นายอานนท์ โชคอุธร สาขาวิชานิติศาสตร์
35 16322465 นางสาวสุภานัน แก้วงามเมือง สาขาวิชานิติศาสตร์
36 26222065 สิบเอกสิทธิพร สุขวรรณ สาขาวิชานิติศาสตร์
37 26222076 นายสุรพัฒณ์ คงศรี สาขาวิชานิติศาสตร์
38 26222083 นายพงศธร ชิณวงศ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
39 26222090 นางสาวดนยา เต๋ียวงษ์สุวรรณ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
40 26222105 นายอิสระ ดวงมาลา สาขาวิชานิติศาสตร์
41 26322009 นางธันยพร สามารถ สาขาวิชานิติศาสตร์
42 16122254 นายพิภัทร วายนต์ สาขาวิชานิติศาสตร์
43 16222549 นายบารมี ช่วยพิทักษ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
44 25922154 นางสาวกมลพรรณ บุญเต้ีย สาขาวิชานิติศาสตร์
45 26222034 นายเมธี บุญประเสริฐ สาขาวิชานิติศาสตร์
46 26222082 นายธีรภัทร กวางทอง สาขาวิชานิติศาสตร์
47 26222085 นายวชิราวุธ วิจารณ์ปรีชา สาขาวิชานิติศาสตร์
48 25922063 สิบต ารวจโทปริญญา ช่ืนสุวรรณ สาขาวิชานิติศาสตร์
49 25822112 นายบริพัตร ใจแก้ว สาขาวิชานิติศาสตร์
50 26322013 สิบต ารวจตรี นิติพร จรจรัญ สาขาวิชานิติศาสตร์
51 26322016 นายวงศกร เปรมวิชัย สาขาวิชานิติศาสตร์
52 26322023 นางสาวอินทุอร ยืนนาน สาขาวิชานิติศาสตร์
53 26322030 สิบต ารวจตรี อานนท์ ช่วงชิต สาขาวิชานิติศาสตร์
54 26322032 นายณัฐวิโรจน์ เอ่ียมวุฒิ สาขาวิชานิติศาสตร์
55 26322033 นายพลากร พลาบุตร สาขาวิชานิติศาสตร์
56 26322034 นายปกณฉัตร สมค า สาขาวิชานิติศาสตร์
57 26322035 นายกัมพล เหมือนวงค์ สาขาวิชานิติศาสตร์
58 26322036 นางสาวศิริภาภรณ์ เหมือนวงค์ สาขาวิชานิติศาสตร์
59 26322037 นายคลังธน ไพศรี สาขาวิชานิติศาสตร์
60 26322040 นายอติเทพ ศักดามาศ สาขาวิชานิติศาสตร์
61 26322056 นายธัชพล นองสมุทร สาขาวิชานิติศาสตร์
62 26322058 นายปิยะณัฐ สามารถ สาขาวิชานิติศาสตร์
63 26322060 นายภาณุพันธ์ ตวงมงคลชัย สาขาวิชานิติศาสตร์
64 16222276 นายภูวดินทร์ ค าหร่ิง สาขาวิชานิเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน้า 3
รายช่ือนักศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชา
65 16222278 นายรัชชานนท์ สอนดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์
66 16322092 นายธีรพล ภูมิไผ่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
67 16322100 นายสุรศักด์ิ ทานะจิตต์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
68 16322235 นายสหัสวรรษ นาคพนม สาขาวิชานิเทศศาสตร์
69 16322479 นายธนินท์รัฐ ชโลธร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
70 16122135 นายณฐพิสิษฐ์ พันธารีย์ สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์
71 16322125 นางสาวกมลวรรณ เทียนหอม สาขาวิชาประวัติศาสตร์
72 16322127 นายธรรมทัศน์ ไชยศิริ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
73 16322128 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีระคุณ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
74 16322132 นายสันติ บุญรอด สาขาวิชาประวัติศาสตร์
75 16022071 นางสาวประภาดา จันทร์สังข์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
76 15922446 นางสาวชนนิกานต์ เกษมพงษ์ทองดี สาขาวิชาภาษาจีน
77 16222383 นายกันตินันท์ แซ่ย่าง สาขาวิชาภาษาจีน
78 16222395 นายหทัยเทพ สอนวงศ์ สาขาวิชาภาษาจีน
79 16122533 นางสาวลัดดา หลาบงาม สาขาวิชาภาษาจีน
80 16222384 นายกิติพงษ์ แสนหาญ สาขาวิชาภาษาจีน
81 16122404 นางสาวขวัญมนัส อ่ิมขาว สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น
82 16322410 นางสาวเพชรดา นาเมือง สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น
83 16122181 นางสาวปิยศรี วิฏษาณุพัฒฐ์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น
84 16222217 นายเจษฎากรณ์ ไชยวุฒิ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น
85 16222476 นายปิยะพงษ์ กุลทอง สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น
86 15922278 นางสาวทรัพย์ศิริ โฉมวัฒนา สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น
87 16322446 นายฟิรดาว ปะนาฆอ สาขาวิชาภาษาไทย
88 16222016 นางสาวศศิธร ปรุงทองดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
89 16222534 นางสาวภาวิณี โคกพูล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
90 16322324 นางสาวปรียาภัทร อนุรักษ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
91 16322364 นางสาวกัณฐิกา เขียวนุช สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
92 16022507 นางสาวคัทลียา นาถพินิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
93 16122013 นางสาวพลอยชมพู ศรีค าน้อย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
94 16122034 นางสาวทิพาพร ไกรศิลสม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
95 16122385 นางสาวเจนจิรา บุญมาก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
96 16222007 นายนัฐพงษ์ โชคดีวนิชวัฒนา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หน้า 4
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชา
97 16222029 นายฉัตรมงคล วงษ์สาริกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
98 16122050 นางสาวอภิสรา เอกจิตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
99 16322018 นางสาวจารุวรรณ เกิดสกุล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

100 16322023 นายณัฐวุฒิ สารีกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
101 16322291 นางสาวคัทลียา ภูมิรัตน์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
102 16322294 นายณัฐวุฒิ ขันธศักด์ิ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
103 16322399 นายภัทรพล ขันธวิถี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
104 16322456 นายอนุชา ทองประเสริฐ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
105 16022152 นายวีรยุทธ ผ่องจิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
106 16122389 นางสาวอรจิรา พิมทอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
107 16222075 นางสาวพชรพรรณ บุญมีมา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
108 25822124 นายกิตติคุณ มาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
109 16122083 นางสาววิไลลักษ์ พิลึก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
110 16222346 นางสาวชนิสรา สืบสายจันทร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
111 16322468 นางสาวมลฤดี เล็กจ าปี สาขาวิชาศิลปะการแสดง
112 16322134 นางสาวก่ิงแก้ว ศิริทัย สาขาวิชาศิลปะการแสดง
113 16322388 นายวัฒนา ค าฤาชา สาขาวิชาศิลปะการแสดง
114 16322467 นางสาวปิยพร เลิศล้ า สาขาวิชาศิลปะการแสดง
115 16322469 นางสาวสุพรรษา ไวยวาสา สาขาวิชาศิลปะการแสดง
116 15722769 นายพงศธร กุศลประเสริฐ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
117 15722767 นายธนานันต์ ตาบทอง สาขาวิชาศิลปะการแสดง
118 15722437 นายอรรตชัย นรม่ัง สาขาวิชาศิลปะการแสดง
119 15922413 นายปัทวี ประเสริฐสุข สาขาวิชาศิลปะการแสดง
120 15922417 นางสาวรุ่งทิพย์ สนธิญาติ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
121 15922589 นายมณี อ่อนคูณ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
122 15922606 นางสาวธนัญดา ทองศิลา สาขาวิชาศิลปะการแสดง
123 15822147 นางสาวกุลสิรินทร์ ช่วยเต็ม สาขาวิชาศิลปะการแสดง
124 16122310 นางสาววราภรณ์ เทียนสิงห์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
125 16222343 นางสาวกรรณิกา สุขส าราญ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
126 16222362 นายอภิสิทธ์ิ จันทร์เชียงศรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง
127 15922406 นายสุพิพัฒน์ พูนเพ่ิมสุขสมบัติ สาขาสหวิทยาการอิสลาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชา
1 16242171 นายธเนศ ตรีตุนา สาขาวิชาการจัดการ
2 16242179 นายสาธิต สุดนิยาย สาขาวิชาการจัดการ
3 16242181 นายอัญย์ญาดา ด้วยอ าพันธ์ สาขาวิชาการจัดการ
4 16342152 นางสาววิสาลักษณ์ เฉลิมพล สาขาวิชาการจัดการ
5 25842096 นางสาวกฤชญา เสนะสกุล สาขาวิชาการจัดการ
6 25842101 นายเตชิต บัวเจริญ สาขาวิชาการจัดการ
7 26242017 นายนัทธวุฒิ บุญสอาด สาขาวิชาการจัดการ
8 26242018 นางสาวนันทัชพร ณ น่าน สาขาวิชาการจัดการ
9 26242022 นายประติมากร นิลกล่ า สาขาวิชาการจัดการ

10 26243005 นางสาวญาณิศา ลุนละวงษ์ สาขาวิชาการจัดการ
11 26242031 นายสุภัทรพงษ์ สวัสด์ิเมือง สาขาวิชาการจัดการ
12 15842393 นางสาวสมฤทัย แก้วตุมกา สาขาวิชาการจัดการ
13 26042002 นางสาวกูลวรินทร์ ศรีกระจ่าง สาขาวิชาการจัดการ
14 26242009 นางสาวชุลีรัตน์ บุญย่ิง สาขาวิชาการจัดการ
15 26242033 นางสาวสุมารินทร์ อยู่รอง สาขาวิชาการจัดการ
16 26242037 นางสาวเมธาพร ทิพย์สังวาลย์ สาขาวิชาการจัดการ
17 16342148 นายกฤชนะพงษ์  แขวงภูเขียว สาขาวิชาการจัดการ
18 26342017 นายพันธกานต์ ป่ินประเสริฐ สาขาวิชาการจัดการ
19 26342019 นายพีรพล สัปปินันท์ สาขาวิชาการจัดการ
20 26342025 นางสาวสิรินาฏ บุญโย สาขาวิชาการจัดการ
21 26342029 นางสาวสุภาวดี หนูแสง สาขาวิชาการจัดการ
22 26342036 นายจิรโชติ พลแก้ว สาขาวิชาการจัดการ
23 26342037 นายตะวัน จิตไธสง สาขาวิชาการจัดการ
24 26342038 นายณัฐวัฒน์ ส าราญอยู่ สาขาวิชาการจัดการ
25 26342040 นางสาวธิดารัตน์ พิษสุวรรณ สาขาวิชาการจัดการ
26 26342043 นางสาวพาขวัญ รอดเชียง สาขาวิชาการจัดการ
27 26342051 นายนที วงษ์พูล สาขาวิชาการจัดการ
28 26342053 นางสาวจุฬาลักษณ์  เกศะบุตร สาขาวิชาการจัดการ
29 26342057 นายน าพล  ไวยพัฒน์ สาขาวิชาการจัดการ
30 26342064 นางสาวเสาวนีย์  เน่ืองอุทัย สาขาวิชาการจัดการ
31 26342065 นางสาวจันทิมา  รุ่งเช้า สาขาวิชาการจัดการ
32 26342067 นายดรณ์ชนันท์  เพชรน้ าดี สาขาวิชาการจัดการ

หน้า 6
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ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชา
33 26342069 นางสาวนันทพร  แซ่กือ สาขาวิชาการจัดการ
34 26342070 นางสาวนิรัญตรี  จีนสวัสด์ิ สาขาวิชาการจัดการ
35 26342073 นางสาวศิรภัสษร   ช่ืนชม สาขาวิชาการจัดการ
36 26342077 นายสุพล  สนธิ สาขาวิชาการจัดการ
37 26342107 นางสาวจีรนันท์  โคกอ่อน สาขาวิชาการจัดการ
38 26342108 นางสาววิภาพร จิตร์งามย่ิง สาขาวิชาการจัดการ
39 26342109 นางสาวเขมิกา เวศกามา สาขาวิชาการจัดการ
40 16242134 นายภาณิน โกวิทอิสริยะ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
41 16342228 นางสาวจังคนิภา กรุงศรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
42 16342135 นางสาวนันท์นภัส โตบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
43 15942225 นางสาวแพรวพรรณ  รักการงาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
44 16242099 นางสาวพจนา สุทาวัน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
45 16242101 นางสาวพิมพ์ลภัส พงศ์เป็นสุข สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
46 16342200 นางสาวกุลธิดา สุภาเเดง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
47 16342201 นายสุรสิทธ์ิ สุขประเสริฐ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
48 16142184 นางสาวจิตรานุช ศุภศิริภักดี สาขาวิชาการตลาด
49 15942134 นายภัทรภณ ล้ าเลิศ สาขาวิชาการตลาด
50 15942136 นายสหรัฐ สุนทรวิบูลย์ สาขาวิชาการตลาด
51 16242061 นางสาวอทิตยาภรณ์  พลอยมุข สาขาวิชาการตลาด
52 16342147 นางสาวสุดารัตน์ มีถาวร สาขาวิชาการตลาด
53 16342078 นางสาวพัชรินทร์ อ่วมพันธ์ุ สาขาวิชาการท่องเท่ียว
54 15742310 นางสาวอภิชารัตน์ กันทะวัง สาขาวิชาการท่องเท่ียว
55 16242114 นางสาวบัณฑิตา การจนารัตน์ สาขาวิชาการท่องเท่ียว
56 16242113 นางสาวณัฐตะวัน อินช่ืน สาขาวิชาการท่องเท่ียว
57 16242119 นางสาวสุธิดา ดาวสร สาขาวิชาการท่องเท่ียว
58 16342158 นายวรศักด์ิ เรืองงาม สาขาวิชาการท่องเท่ียว
59 16342202 นางสาวกุสุมา ดาทอง สาขาวิชาการท่องเท่ียว
60 16342157 นางสาวอริสา ศุภกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
61 16342215 นายจอมพล  รู้จัก สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
62 16042209 นางสาววิลาสินี คงชนะ สาขาวิชาการบัญชี
63 16142025 นางสาวบงกช จันทวี สาขาวิชาการบัญชี
64 16242004 นายจตุมงคล พิทักษ์ สาขาวิชาการบัญชี

คณะวิทยาการจัดการ
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ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชา
65 16242019 นายสมเกียรติ วงศ์สกุลมงคล สาขาวิชาการบัญชี
66 16342016 นางสาวภาพิมล  คุ้มนุ้ย สาขาวิชาการบัญชี
67 16342019 นางสาวสุภนิดา  ขันติกลม สาขาวิชาการบัญชี
68 15942351 นายสหรัฐ  เหมวิมล สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
69 16042049 นายกิตติพงศ์ สนามยุธ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
70 16042076 นายอานนท์ ไทยเจริญ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
71 16242074 นายวรวิทย์  ทรัพย์สกุล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
72 16342199 นายอุดร สุขหุ่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
73 15842306 นางสาวณัฐชา เผ่าผม สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
74 16342083 นางสาวณัฐริชา ภูช านิ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
75 16342084 นางสาวธิวาพร  เชิดฉาย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
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ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชา
1 16332163 นายสุรศักด์ิ แก้ววิชิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2 16132010 นายเรืองศักด์ิ กล่ินล าดวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
3 16332193 นายมาริช พุ่มฉัตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4 16332054 นางสาวศิริวรรณ จุลวานิช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
5 16232126 นางสาวรัตติยา สมหวัง สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
6 15932179 นายพุทธพร กตัญญู สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
7 16032107 นางสาวปัทมา พิมพา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
8 16032115 นางสาวรุ่งณภา สร้อยทอง สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
9 16232114 นายฌารวีร์  ไชยรัมย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

10 16332050 นางสาวพรพรรณ  ตรีผล สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
11 16332057 นางสาวสุดารัตน์  ภักดีล้น สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
12 16332097 นายนวพล วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
13 16332158 นางสาววีรดา ศรีโหมด สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
14 16332205 นางสาววราพร สัญญพร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
15 15932192 นายสุวรรณ วงค์สุปไทย สาขาวิชาเคมี
16 16232207 นายสุทธิพงษ์ สระแก้ว สาขาวิชาเคมี
17 16132163 นางสาวกชกร อ่อนหวาน สาขาวิชาเคมี
18 16232109 นางสาวพรนภา สุขสมโภชน์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
19 16232110 นางสาววิชชุดา ปล่ังกลาง สาขาวิชาจุลชีววิทยา
20 16232146 นางสาวเดือนนภา กระแสสืบ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
21 16132101 นางสาวบัวขวัญ ร่วมทรัพย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
22 16332026 นายธนกร หนิมฮะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
23 16332131 นายนฤกานต์ บุญทวี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
24 16332194 นายบัณฑิต นิลสกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
25 16032195 นายจิรายุ วรรณวรางค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
26 26133076 นายอัสนี เกิดแพ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปีต่อเน่ือง
27 26233001 นายกฤษณพงค์ พุทธิไสย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปีต่อเน่ือง
28 16333033 นายธีรภัทร์ สุดใจ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปีต่อเน่ือง
29 26333006 นายภากร แก่นแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปีต่อเน่ือง
30 26333013 นายสุรพัฒน์ บัวดอก สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปีต่อเน่ือง
31 16232019 นายธันวา ฉันทปราโมทย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
32 16232021 นายนพพร มหาพราหมณ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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รายช่ือนักศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓
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ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชา
33 16332016 นายภากร ศิริเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
34 15732033 นายอภิชาติ อยู่ม่ัน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
35 15732192 นายวิศิษฏ์ เม่นเขียว สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
36 16232018 นายธนัช ธรรมโวหาร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
37 16332133 นายสันติภาพ ทองอร่าม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
38 16332134 นายกฤษดา คงสมใจ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
39 16332165 นายติณณภพ เปรมใจ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
40 16232062 นายธนยศ เศวตเศรนี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
41 16232185 นายทิเบต ป้อมทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
42 16232211 นายชาคริต สุริยะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
43 16332142 นางสาวภัทรชนก คงศิลป์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
44 16332195 นางสาวจิตติญาพร เกรงพา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
45 16332126 นายชูชาติ หาญสุวรรณชัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
46 16332128 นายภูชิต ฝักบัว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
47 16332176 นางสาวกฤตทิตา สุขโกมล สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
48 16232148 นายชลสิทธ์ิ วันสวัสด์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
49 16232152 นายนนทชา  อินทปัญญา สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
50 16332039 นายนวพรรษ อ่ิมกมล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
51 16332192 นายภูมินทร์ ขันธวิธิ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
52 16333005 นายธนพล พูลเพ่ิม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
53 16333035 นายจิรโชติ กระจายสี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
54 15833014 นายศุภรัตน์ แสงโสภณ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
55 16132187 นายนัฐชัย ผลดี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
56 15833006 นายฉัตรชัย อร่ามโชติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
57 16332040 นางสาวนิตยา กลัดสนิท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
58 16332041 นายพัฒนายุ เชิดสวรรค์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
59 16332146 นายศุภณัฐ  สุขเนียม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
60 16333007 นายพลธร  เสือด า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
61 16333037 นายศักวัน  แสงเล็ก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
62 15832029 นางสาวสุมิตรา ตาแก้ว สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
63 16232156 นางสาวกชมล นาคสิงห์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
64 16232168 นางสาวธิดารัตน์ สุภาพิชิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หน้า 10
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ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชา
65 16232176 นางสาวสุพัตรา ธนะวิบูลย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
66 16332092 นางสาวเอมมิกา ตะเคียนทอง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
67 16232222 นางสาวนิด ทองจันทร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
68 16332084 นางสาวพิชชาอร  ทองมาก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
69 15932121 นางสาวอรญา ศรีทับทิม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
70 15832074 นางสาวภัทราวรรณ นามวงศ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
71 16232181 นางสาวโชติรัตน์  ศรีวิเชียร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
72 16332035 นางสาวมะลิวัลย์  นิยม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
73 16332145 นายเชษฐพฤนท์ วิตตานุช สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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