
หมู่ อาจารย์ท่ีปรึกษา ช่องทางการติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา (E-mail)

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม piyathida.to@gmail.com

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ 1 อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ doraemon_tony@hotmail.com

สาขาวิชา สังคมศึกษา 1 อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ, อาจารย์ ดร.กาวี ศรีรัตน์ giftuzy@hotmail.com, kawee_srirut@yahoo.com

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล Chompunut Sukwan

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา 1 อาจารย์ศักดา จันทราศรี sakda_ay@hotmail.com

สาขาวิชา พลศึกษา 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ เสมามอญ Semamon@outlook.com

สาขาวิชา การสอนภาษาไทย 1 อาจารย์ชญานิศ จิตจักร jchan@aru.ac.th

สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ 1 อาจารย์กรกนก ฮัปเปิล k.hapl@aru.ac.th

สาขาวิชา การประถมศึกษา 1 อาจารย์ ดร.อัจฉราพรรณ กันสุยะ ningyongg@gmail.com

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวณี  วิจารัตน์ , อาจารย์ศิริวิมล  นกทรัพย์ suwaneewicharat@hotmail.com, triplewords@gmail.com

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ 1 อาจารย์ ว่าท่ี ร.ต.บัณฑิต  สุนทรวิกรานต์ bundit@aru.ac.th

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ 2 อาจารย์ ดร.ชญาพัฒน์  เลิศอ านาจกิจเสรี Chayapadhana@aru.ac.th

สาขาวิชา ภาษาไทย 1 อาจารย์วรางคณา  ปัญญามี warangkhana_16@hotmail.com

สาขาวิชา ภาษาญ่ีปุ่น 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์  ทรรพวสุ hatairatdd@gmail.com

สาขาวิชา การปกครองท้องถ่ิน 1 อาจารย์ ดร.ธาริกานต์  ธนัญชยะกุล, อาจารย์ ดร.อัครวินท์  ศาสนพิทักษ์ tharikarn@aru.ac.th, akarawins@gmail.com

สาขาวิชา นิติศาสตร์ 1 อาจารย์กาญจณา  สุขาบูรณ์ k_sukhaboon@hotmail.com

สาขาวิชา นิติศาสตร์ 2 อาจารย์พันธรัตน์  ศรีสุวรรณ pantarat.sr@hotmail.com

สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรุ่ง  เทียนป๋ิวโรจน์ petchrung@aru.ac.th

สาขาวิชา ศิลปะการแสดง 1 อาจารย์ ดร.วิชชุลดา  ตันประเสริฐ tundanse@gmail.com

สาขาวิชา ดนตรีสากล 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุจิภาส  ภูธนัญนฤภัทร Musika_7xmba@hotmail.com

สาขาวิชา การพัฒนาชุมชนและสังคม 1 อาจารย์ ดร.เอนก  รักเงิน anek_r@hotmail.com

คณะ/สาขาวิชา
  คณะครุศาสตร์

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประกาศรายช่ือและรหัสนักศึกษาพร้อมรายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2564 (ส าหรับนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1)

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ (พบท่ีปรึกษาในวันท่ี 11 สิงหาคม 2564)



หมู่ อาจารย์ท่ีปรึกษา ช่องทางการติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา (E-mail)คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประกาศรายช่ือและรหัสนักศึกษาพร้อมรายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2564 (ส าหรับนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1)

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ (พบท่ีปรึกษาในวันท่ี 11 สิงหาคม 2564)

สาขาวิชา ประยุกต์ศิลป์ 1 อาจารย์สุรินทร์  ศรีสังข์งาม surin.thaiart@gmail.com

สาขาวิชา สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา 1 อาจารย์กัมปนาท  บัวเจริญ kampanat@aru.ac.th

สาขาวิชา ดนตรีศึกษา 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธ์ิ  สุนิมิตร sunimirt@hotmail.com

สาขาวิชา การสอนภาษาจีน 1 อาจารย์ธัญญารัตน์  มะลาศรี mtanyarat@aru.ac.th

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาภรณ์  สุขสมโสด s_pattama66@hotmail.com

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ 1 อาจารย์ภารดี  แซ่อ้ึง parad.nuch@gmail.com

สาขาวิชา เคมี 1 อาจารย์ภัทรวดี  โตปรางกอบสิน t_pattrawadee@hotmail.com

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 อาจารย์วิโรจน์  ยอดสวัสด์ิ okamaboy@hotmail.com

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อาจารย์ธวัชชัย  พรหมรัตน์ thawatchai@aru.ac.th

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  ใจค า pittaya.chaikham@gmail.com

สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 อาจารย์สมปรารถนา  สุขเกษม nuuna898@gmail.com

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า 1 อาจารย์สุทัศน์  อู่ทอง Sutud2004@hotmail.com

สาขาวิชา จุลชีววิทยา 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง sujidkanlaya@gmail.com

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ 1 อาจารย์สุนันทา  คะเนนอก sununta.kanenok@gmail.com

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 1 อาจารย์วัชราภรณ์  ตันติพนาทิพย์ watcharaporn@aru.ac.th

สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช 1 อาจารย์ ดร.พิชิต  โชดก dr.pichitchodok@gmail.com

สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการ 1 อาจารย์ธีรพล  ทรัพย์บุญ p_theeraphol@hotmail.com

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ 1 อาจารย์เนตรนภา  สาสังข์ Natnapa_ple@hotmail.com

สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง) 1 อาจารย์พงระภี  ศรีสวัสดิ prp1612@hotmail.com

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า 1 อาจารย์สุทัศน์  อู่ทอง Sutud2004@hotmail.com

สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการ 1 อาจารย์ธีรพล  ทรัพย์บุญ p_theeraphol@hotmail.com

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



หมู่ อาจารย์ท่ีปรึกษา ช่องทางการติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา (E-mail)คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประกาศรายช่ือและรหัสนักศึกษาพร้อมรายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2564 (ส าหรับนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1)

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ (พบท่ีปรึกษาในวันท่ี 11 สิงหาคม 2564)

สาขาวิชา การบัญชี 1 อาจารย์สุภลัคน์  จงรักษ์ Supaluk.j33@gmail.com

สาขาวิชา การจัดการ 1 อาจารย์สมเกียรติ  แดงเจริญ toatanu@gmail.com

สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 อาจารย์สุรารักษ์  สุพัฒนมงคล m_surarak@hotmail.co.th

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 อาจารย์ชุติมา  น่ิมนวล Chu_2550@aru.ac.th

สาขาวิชา การท่องเท่ียว 1 อาจารย์พวัสส์  อัครพัฒน์ก าชัย chumpol_oh@hotmail.com

สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1 อาจารย์ ดร.กิติมา  ทามาลี ktamalee@gmail.com

สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2 อาจารย์นฤมล  ญาณสมบัติ narumolY5465@gmail.com

สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1 อาจารย์อมรา  ดอกไม้ ammara.d@aru.ac.th

สาขาวิชา การตลาด (แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง) 1 อาจารย์ญาณิศา  เผ่ือนเพาะ pyanisa@aru.ac.th

สาขาวิชา การตลาด (แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง) 1 อาจารย์ก าธร  แจ่มจ ารัส kt.kamtorn@aru.ac.th

ข้อมูล ณ วันท่ี 10/08/2564
กองบริการการศึกษา 

  คณะวิทยาการจัดการ



 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดบัปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1) 

ตารางกิจกรรม วัน/เดือน/ปี 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
พบอาจารย์ทีป่รึกษา (นักศึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษาติดต่อกันผ่านช่องทางออนไลน์) 
(ให้นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียด วัน เวลาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ในวันที่ 10 ส.ค. 64 
ที่ https://www.aru.ac.th/regis/ และFacebook :  https://www.facebook.com/asd2018aru ) 

11 สิงหาคม 2564 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
ให้ด าเนินการจัดส่ง ส าเนาผลการเรียน (ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
จ านวน 2 ฉบับ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไทย (EMS) หรือบริการขนส่งเอกชน โดยจ่าหน้า
ซองถึง ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 
หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รหัสไปรษณีย์ 13000  วงเว็บมุมซองจดหมาย “ใบแสดงผลการเรียน” 

ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เปิดภาคเรียน/เร่ิมเรียนออนไลน ์ 23 สิงหาคม 2564 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ทุกคณะ)  
         ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ (ยนืยันรายวิชาตามแผนการเรียน) 

14-16 สิงหาคม 2564 
(เปิดระบบลงทะเบียนในวันท่ี 14 ส.ค. 64 เวลา 9.00 น.) 

นักศึกษาทุกชั้นปี (ทุกคณะ) 
          ลงทะเบียนเรียน เพ่ิมถอนรายวิชาเรียน (ล่าช้า) ผา่นระบบออนไลน ์

24-31 สิงหาคม 2564 
(เปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 24 ส.ค. 64 เวลา 9.00 น.) 

อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ 2-5 กันยายน 2564 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1   
ที่ประสงค์จะเทียบโอนหรือยกเว้นรายวชิาเรียนให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ
รายวิชาที่ต้องการจะเทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชาและจัดส่งค าร้องให้กองบริการการศึกษา 

23 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564  

การช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้  
กรณีที่ 1 นักศึกษาใหม่ที่ได้ช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์และค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่าย เต็มจ านวนแลว้  
            ให้นักศึกษาติดต่อ กลุ่มงานการเงินและบญัชี มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เบอรโ์ทรศัพท์ 0-3524-5164 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 
086-627-2691 คุณดิเรก กองชนะ ได้ตั้งแต่วันท่ี 6-16 กันยายน 2564 
กรณีที่ 2 นักศึกษาท่ียังไม่ได้ช าระค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่าย ให้นักศึกษาด าเนินการช าระเงินตามงวดที่ก าหนดดังต่อไปนี ้
1. การช าระเงินในงวดที่ 1 นักศึกษาสามารถพิมพใ์บแจ้งหนีค้่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายได้ที่ http://e-uni7.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=index 
และช าระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาและเคาน์เตอรเ์ซอร์วสิ เซเว่น-อีเลฟเว่น >> ภายในวันที่ 6-16 กันยายน 2564 
2. การช าระเงินในงวดที่ 2 นักศึกษาสามารถพิมพใ์บแจ้งหนีค้่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายได้ที ่http://e-uni7.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=index 
และช าระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาและเคาน์เตอรเ์ซอร์วสิ เซเว่น-อีเลฟเว่น >> ภายในวันที่ 1-11ธันวาคม 2564 

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 25-29 ตุลาคม 2564 
นักศึกษาทุกชั้นปี (ทุกคณะ) ยกเลิกวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ 24 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 20-24 ธันวาคม 2564 
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์  25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 

 ข้อมูล ณ วันที่ 09/08/2564 

 

 

 

https://www.aru.ac.th/regis/
https://www.facebook.com/asd2018aru
http://e-uni7.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=index
http://e-uni7.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=index


 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดบัปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1) 

ตารางสัปดาห์ 

สัปดาห ์ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
 11 สิงหาคม 2564 พบอาจารย์ทีป่รึกษา (นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาติดต่อกันผ่านช่องทางออนไลน์) 
1 23-27 สิงหาคม 2564 เปิดภาคเรียน : เริ่มเรียนออนไลน์  
2 30-31 สิงหาคม – 1-3 กันยายน 2564 เรียนออนไลน์  
3 6-10 กันยายน 2564 เรียนออนไลน ์
4 13-17 กันยายน 2564 เรียนออนไลน ์
5 20-24 กันยายน 2564 เรียนออนไลน์ (24 ก.ย. 64 วันหยุดราชการกรณีพิเศษเนื่องในวันมหิดล ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63) 

6 27-30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 เรียนออนไลน ์
7 4-8 ตุลาคม 2564 เรียนออนไลน ์

8 11-15 ตุลาคม 2564 เรียนออนไลน์ (13 ต.ค. 64 หยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) 

9 18-22 ตุลาคม 2564 เรียนออนไลน์ (21 ต.ค. 64 หยุดวันออกพรรษา, 22 ต.ค. 64  หยุดชดเชยวนัปิยมหาราช  

(เลื่อนจากวันที ่25 ต.ค. 64 ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63) 

 25-29 ตุลาคม 2564 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 
10 1-5 พฤศจิกายน 2564 เรียนออนไลน ์
11 8-12 พฤศจิกายน 2564 เรียนออนไลน ์
12 15-19 พฤศจิกายน 2564 เรียนออนไลน ์
13 22-26 พฤศจิกายน 2564 เรียนออนไลน ์
14 29-30 พฤศจิกายน -1-3 ธันวาคม 2564 เรียนออนไลน์/วนัสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน 
15 6-10 ธันวาคม 2564 เรียนออนไลน์ (10 ธ.ค. 64 หยุดวันรัฐธรรมนูญ) 
16 13-17 ธันวาคม 2564 เรียนออนไลน์/วนัสุดท้ายของภาคเรียน 

 20-24 ธันวาคม 2564  สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 
 25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์   

หมายเหต ุ

1. การทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2564 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://www.aru.ac.th/isc/ 

2. กรณีที่สัปดาห์ใดที่จัดการเรียนการสอนตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงาน/สอนชดเชย 

3. ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     

มีแนวโน้มที่ดีขึ้นและสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ มหาวิทยาลัยจะประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอีกครั้ง เพื่อให้

การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

https://www.aru.ac.th/isc/


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                           สาขาวิชา คณิตศาสตร ์4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.ปิยะธิดา ทองอรา่ม  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16415001 นายการเ์ซีย อากาศเยน็
2 16415002 นายชชัพิมขุ สมยัมาก
3 16415003 นางสาวธนิษฐา จนัทรก์ลดั
4 16415004 นางสาวนีรานนัท ์มงคลกาย
5 16415005 นายปฏิพล แซซ่ง้
6 16415006 นางสาวภนัรชัรินทร ์พรมดี
7 16415007 นางสาวมนลดา จิตรนิจ
8 16415008 นางสาวรพิศชา งามสมยั
9 16415009 นางสาวศริิวรรณ เข็มเงิน
10 16415010 นายอภิสทิธ์ิ มั่นคง
11 16415011 นายอมุรั สมบรูณ์
12 16415012 นางสาวเกศรา อน้สนุา
13 16415013 นางสาวแกว้กญัญา ฤกษเ์สรี
14 16415110 นายกณัฑก์วี บลิอบัดลุลา่ห์
15 16415111 นายจิรครินทร ์พรมสนิ
16 16415112 นางสาวธิดาวรรณ บญุพกั
17 16415113 นางสาวปวีณธิ์ดา รุง่ประเสริฐ
18 16415114 นายปารเมศ เลศิรศัมีสวุรรณ
19 16415115 นายปรุเชษฐ์ รอดประยรู
20 16415116 นายพลสทิธ์ิ คณุาธร
21 16415117 นางสาวพิทยา วงคค์  า
22 16415118 นายพีรวสั เกตสุขุ
23 16415119 นายภรูิทตั ดสุติ
24 16415120 นางสาวลลติา เลขะวฒันะ
25 16415121 นางสาวศศกิานต ์อินข า
26 16415122 นางสาวศศปิระภา เยี่ยมญาติ
27 16415123 นางสาวสณิุสา ตรีชาพิพฒัน์
28 16415124 นางสาวเบญจวรรณ สมสะอาด
29 16415223 นายกษิดศิ ลีเ้จริญ
30 16415224 นางสาวหนึ่งฤทยั ชินวงษ์
31 16415239 นายนรวีร ์ฑีฆะ
32 16415240 นางสาวพชัริดา ธาราพรหม
33 16415241 นายสทุธินนัท ์จานสบิสี

ชาย 15 คน หญิง 18 คน

จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 33 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา วิทยาศาสตร ์ 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 

                           คณะครุศาสตร์ นายพชัรพล เถาธรรมพิทกัษ ์ อาจารยท์ี่ปรกึษา

ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ
1 16415045 นางสาวกรรณิการ ์ซาธรรม

2 16415046 นางสาวชนิกา ทาซา้ย

3 16415047 นางสาวชนิดา ทาซา้ย

4 16415048 นางสาวญาดา ยอดยิ่ง

5 16415049 นายนนทวฒัน ์กองกวี

6 16415050 นางสาววรรษมน เกิดดี

7 16415051 นางสาวศภุสร สื่อสวน

8 16415052 นางสาวเบญจมาศ ธาระมตัร

9 16415053 นางสาวเบญจรตัน ์ฤกษส์มเดจ็

10 16415105 นางสาวกิตตมิาพร จนัทร

11 16415106 นายธนวฒัน ์ผานาค

12 16415107 นางสาวปัญจรตัน ์ทองแทง่

13 16415108 นางสาววรรณกาญจน ์ชสูาลี

14 16415109 นางสาวศศปิภา ก าเนิดสงิห์

15 16415228 นางสาวกมลวรรณ ปอ้งศรี

16 16415229 นายกฤตพิงศ ์อคัรเสถียรพงศ์

17 16415230 นางสาวชลติา รถสดีา

18 16415231 นายณัฐวฒิุ ผาสขุ

19 16415232 นางสาววลยัพร พาภกัดี

20 16415233 นางสาวอาทติยธิ์ดา  สรอ้ยเปราะ

ชาย 4 คน หญิง 16 คน

จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 20 คน

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา สงัคมศกึษา 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 

                           คณะครุศาสตร์ ดร.ปารณีย ์ขาวเจริญ  อาจารยท์ี่ปรกึษา

ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ
1 16415066 นายจฑุาปกรณ ์ประกอบมี

2 16415067 นายณัฐพงค ์พรประสทิธ์ิ

3 16415068 นางสาวน า้ฤทยั จินานรุกัษ์

4 16415069 นายบญุญาชยั หามาลี

5 16415070 นางสาวพิมพร์ตัน ์สรอ้ยเงิน

6 16415071 นายภวูนตัถ ์เมาะซงั



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา สงัคมศกึษา 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 

                           คณะครุศาสตร์ ดร.ปารณีย ์ขาวเจริญ  อาจารยท์ี่ปรกึษา

ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ
7 16415072 นางสาวสชุาดา อว่ยมือ

8 16415073 นางสาวสภุาวด ีศรีทองสขุ

9 16415074 นางสาวอรญัญา สทุธิศกัดิ์

10 16415075 นายเฉลมิภพ อินทรพ์ราหมณ์

11 16415076 นางสาวเนตรนภา รกัษา

12 16415077 นายโอฬาร โอฬาฤกษ์

13 16415181 นางสาวขวญัฤด ีผสมทรพัย์

14 16415182 นายคณุากร พนัธโ์พธ์ิ

15 16415183 นางสาวจิรนนัท ์ตรีนิมิตร

16 16415184 นางสาวฐิตพิร แสงภู่

17 16415185 นายทกัษิณ นาคนิชาติ

18 16415186 นายธณาวฒิุ สมตวั

19 16415187 นายธนพนัธุ ์ก  าจร

20 16415188 นางสาวธิดาพร พึ่งพบ

21 16415189 นายธีรธัศน ์ถีตปิริวตัร

22 16415190 นายนราธิป มาปง

23 16415191 นายรชต สมศรี

24 16415192 นางสาววรรณพร มีบตุรสม

25 16415193 นางสาววรรณพร  สขุนิคม

26 16415194 นายวศนิ พืชจนัทร์

27 16415195 นางสาวศริิวรรณ มะหะหมดั

28 16415196 นางสาวโรฮานี มะหะหมดั

29 16415225 นางสาวจิณหว์รา วงคท์อง

30 16415226 นายพงศธร วรนชุ

31 16415227 นางสาวพรชัรินทร ์ขาวเนตร

32 16415242 นายชยัสทิธ์ิ  ขอพึ่ง

33 16415243 นางสาวปัทมาภรณ ์แหวนหลอ่

34 16415244 นายพฒันศกัดิ ์สรอ้ยสงูเนิน

35 16415246 นายเพชร เจริญพร

ชาย 18 คน หญิง 17 คน

จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 35 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                           สาขาวิชา การศกึษาปฐมวยั 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะครุศาสตร์ ผศ.บญุไท เจริญผล  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16415032 นางสาวขนิษฐา ธูปเถ่ือน
2 16415033 นายจกัรพนัธ ์พลรตัน์
3 16415034 นางสาวญนนัทนิยา กิจจนัทกึ
4 16415035 นางสาวทาริกา กล  า่ดษิฐ์
5 16415036 นางสาวธมลวรรณ ชป้ัูน
6 16415037 นางสาวธวลัรตัน ์สงิหส์วุรรณ
7 16415038 นางสาวยวุด ีแซว่า้ง
8 16415039 นางสาวสพุฒัสนีิ รมัมะโรจน์
9 16415040 นางสาวอลติา ชบุทอง
10 16415042 นางสาวโสภิตชา บวัลอย
11 16415043 นางสาวภชัราภรณ ์กาลเขวา้
12 16415044 นางสาวสวุนนัท ์ไวยภาษ
13 16415197 นางสาวกลัญา โฆสเิตชวนิช
14 16415198 นางสาวชนาภา กาสรสวุรรณ
15 16415199 นางสาวซิลมีย ์มิสกิจ
16 16415200 นางสาวฐิตริตัน ์ศรีอรุณ
17 16415201 นางสาวณัฐมณี นยันารถ
18 16415202 นางสาวทพิยรตัน ์เขียวเภกา
19 16415203 นางสาวนนัทพร แซกื่อ
20 16415204 นางสาวพชัรินทร ์จนัทรพ์ุ่ม
21 16415205 นางสาวภิชญาณัช  สงัขท์อง
22 16415206 นางสาวรตันา เกษตรสขุถาวร
23 16415207 นางสาวสริมน รม่โพธ์ิทอง
24 16415208 นางสาวสดุารตัน ์เรืองฤทธ์ิ
25 16415209 นางสาวอชิรญา เชอกอ
26 16415210 นางสาวเมทกิา พนัธแ์ตง
27 16415211 นางสาวเยาวเรศ บญุสอน
28 16415212 นางสาวชนิตา พุ่มเฉลยีว
29 16415213 นางสาวพรรณลดา ชมุรมัย์
30 16415214 นางสาวพชัรินทร ์อว่มเกิด
31 16415215 นางสาวอญัมณี เกตนุาค
32 16415216 นางสาวอินทริา พรหมสาขา ณ สกลนคร
33 16415217 นางสาวเนตรนภา เวียงวงั

ชาย 1 คน หญิง 32 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 33 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา คอมพิวเตอรศ์กึษา 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 

                           คณะครุศาสตร์ นายศกัดา จนัทราศรี  อาจารยท์ี่ปรกึษา

ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ
1 16415014 นายพงศธร บญุโยทก

2 16415015 นายภวูดล แดงดี

3 16415016 นายวชัรพล ชวดชโูต

4 16415017 นางสาวสพุรรณา พลบัพลา

5 16415132 นายปิตพิร ซารีมี

6 16415133 นายภานพุงษ ์สขุพฒันธี์

7 16415134 นางสาวมนสันนัท ์ทองสขุ

8 16415135 นายราชพฤกษ ์ศรีฟา้

9 16415136 นายไชยนนัทน ์วิสทุธิกลุชยั

10 16415234 นายนฤดล กนัภยั

11 16415247 นายปวริศร วาณิกบตุร

ชาย 9 คน หญิง 2 คน

จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 11 คน

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา พลศกึษา 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 

                           คณะครุศาสตร์ ผศ.วชัรินทร ์เสมามอญ  อาจารยท์ี่ปรกึษา

ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ
1 16415092 นายกอ้งภพ อ่ิมเชือ้อยู่
2 16415093 นายคณุานนท ์อินทรศริิ
3 16415094 นางสาวจนัทรกานต ์กระจา่งพนัธ์
4 16415095 นางสาวณัฐชนน ศรีสวสัดิ์
5 16415096 นางสาวณัฐตกิรณ ์ตรีสขีุ
6 16415097 นายปรมี สวุรรณเบญ็จางค์
7 16415098 นางสาวพรรณวษา ปอ้มทอง
8 16415099 นายรชัชานนท ์อะรุรมัย์
9 16415100 นางสาววิชรุดา ฤทธิโชค
10 16415101 นายวิทวลั พงษพื์ช
11 16415102 นายสราวธุ ลกูฟัก
12 16415103 นางสาวสาริตา ปลั่งกลาง
13 16415104 นางสาวสวุพชัร  ขจรเวช
14 16415137 นายกอ้งกิดากร งามสงวนปรีชา
15 16415138 นายณัฐวฒิุ สพุรมอินทร์
16 16415139 นายดนพุร  กิจเดช



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา พลศกึษา 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 

                           คณะครุศาสตร์ ผศ.วชัรินทร ์เสมามอญ  อาจารยท์ี่ปรกึษา

ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ
17 16415140 นายตอ่ลาภ พยคัฆโส

18 16415141 นางสาวธิดารตัน ์ขนุทอง

19 16415142 นายนิรวิทธ ์ไสยสภุีย์

20 16415143 นายปราชญ ์กิจนิตยชี์ว์

21 16415144 นางสาวพรนภา นยัส  าราญ

22 16415145 นายพทัธพล ถนัทอง

23 16415146 นายภาณุวฒัน ์มานเสถียร

24 16415147 นายยทุธนา คงมาก

25 16415148 นายรชัภมิู มลุา

26 16415149 นางสาววรรณา นาคาพล
27 16415150 นายสมาธิ สหีมากสกุ
28 16415151 นายสริภทัร พงษท์วี
29 16415152 นางสาวอริสรา ดว้งทอง
30 16415153 นางสาวอมุาพร จิตรสทุธิญาณ
31 16415248 นายกฤตเมธ ขวญัยู
32 16415249 นางสาวทพิวรรณ เพ็ชรปานกนั
33 16415250 นายธีรภทัร ์รืน่ปราชญ์
34 16415251 นายประสทิธิพร ทรพัยพ์นัธุ์
35 16415252 นางสาววริศรา ขนัแกว้

ชาย 21 คน หญิง 14 คน

จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 35 คน
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา การสอนภาษาไทย 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะครุศาสตร์ นางสาวชญานิศ จิตจกัร  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16415054 นางสาวกฤตยิาณี แสงประไพ
2 16415055 นางสาวชลลดา งาเนียม
3 16415056 นางสาวนนทยิา หว่งศรี
4 16415057 นางสาวมีนลดา วงษว์ิริยกลุ
5 16415058 นางสาววราวรรณ เกิดสขุ
6 16415059 นางสาววิไลวรรณ โตสนุทร
7 16415060 นางสาวศริิวรรณ พงษก์ฤษ



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา การสอนภาษาไทย 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 

                           คณะครุศาสตร์ นางสาวชญานิศ จิตจกัร  อาจารยท์ี่ปรกึษา

ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ
8 16415061 นางสาวสภุาวด ีจนัทรล์าด

9 16415062 นางสาวสวุิมล แพรขลบิ

10 16415063 นางสาวอทติยา คงสมแสวง

11 16415064 นายอภินนัท ์ศภุจิตร

12 16415065 นางสาวเกศทพิย ์วนัรกัษา

13 16415154 นางสาวจิตรวรรณ จิตเจตนี

14 16415155 นางสาวณัฏฐณิชา บญุจนัทร์

15 16415156 นางสาวณัฐฉราพร สบืสาย

16 16415157 นางสาวณัฐชยา แสดงฤทธ์ิ

17 16415158 นางสาวตรีณา คงสมเพียร

18 16415159 นางสาวภสัสร มณีเมฆ

19 16415160 นางสาววนิดา วงษเ์รือง

20 16415161 นางสาววนัทนา โคกศรี

21 16415162 นายศวิชั ประเสริฐศรี

22 16415163 นางสาวสาธิตา รุง่ภทัรเมธี

23 16415164 นายอนีส โสภิกิจ

24 16415165 นางสาวอรอมล สรรเสริญ

25 16415166 นางสาวอริสา ทองทะมน

26 16415167 นางสาวเสาวลกัษณ ์เตยะ

27 16415168 นางสาวไพลนิ จลุอนุ

28 16415235 นางสาวนพวรรณ ภวภตูานนท์

29 16415236 นายเตชิตรกัษ ์ยอดสรุางค์

30 16415253 นางสาวธิดารตัน ์พรหมรินทร์

ชาย 4 คน หญิง 26 คน

จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 30 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา การสอนภาษาองักฤษ 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 

                           คณะครุศาสตร์ นางกรกนก ฮปัเปิล  อาจารยท์ี่ปรกึษา

ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ
1 16415018 นางสาวกมลทพิย ์พิมสา

2 16415019 นายกริชตะวนั ไทรทอง

3 16415020 นางสาวณัฐธิดา ยอดมณี

4 16415021 นายณัฐพงษ ์แสงบญุ

5 16415022 นางสาวธนชัพร รุง่แจง้

6 16415023 นางสาวธัญชนก สวา่งศรี

7 16415024 นางสาวบญุรกัษา สวุรรณนคร

8 16415025 นางสาวภาวิณี ชยัเวชย์

9 16415026 นายภตูะวนั เครฟ

10 16415027 นางสาววรรณวิสา สนุทร

11 16415028 นายศกัดพิงศ ์การมาสม

12 16415029 นางสาวศโิรรตัน ์แจง้อรุณ

13 16415030 นายศภุกร ถาวรสาลี

14 16415031 นางสาวเมธาพร บญุปกครอง

15 16415125 นางสาวกาญจนา กลมกลอ่ม

16 16415126 นายกอ้งภพ  วงคพ์ร

17 16415127 นางสาวชนิสรา ผอ่งล  าเจียก

18 16415128 นางสาวณัฐกานต ์ส  าราญอยู่

19 16415129 นายดนสุรณ ์รอดสมจิตร์

20 16415130 นายวริทธ์ิธร อกัษร

21 16415131 นายสทุธากร เกิดภาคี

22 16415237 นางสาวณัฏฐ์ นิลเกษม

23 16415238 นายธีรภทัร กระทุม่เขต

24 16415254 นางสาวกลุธิดา โสมเจริญ

25 16415255 นางสาวชลธิชา คงเพียร

ชาย 10 คน หญิง 15 คน

จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 25 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                           สาขาวิชา การประถมศกึษา 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะครุศาสตร์ ดร.อจัฉราพรรณ กนัสยุะ  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16415078 นางสาวปวีณา แกว้สขุ
2 16415079 นางสาวภสัสร สงัขท์อง
3 16415080 นางสาวมนสัรา  หม่ืนจิตร ์
4 16415081 นายยศวิน เกตวุนั
5 16415082 นางสาววรรณวิษา รางวลัหลาย
6 16415083 นางสาววิภาภรณ ์สนิปาน
7 16415084 นางสาวศทุธินี ครคง
8 16415085 นางสาวสณุัฐธินีย ์ชยัมงคล
9 16415086 นางสาวสธิุตา วงเดอืน
10 16415087 นางสาวสนิุศา ศรีโคต
11 16415088 นางสาวสนิุสา วงษช์ว่ย
12 16415089 นางสาวสวุรรณนิศา ศรีหวัโทน
13 16415090 นางสาวอาทติยา นิยมชยั
14 16415091 นางสาวโสภา พลูศลิป์
15 16415169 นางสาวจฑุามาศ ทองออ่น
16 16415170 นางสาวณัชชา  โพธ์ิไพจิตร
17 16415171 นายธนพล จนัทรส์กุ
18 16415172 นายธนภทัร ทพิยบ์ญุ
19 16415173 นางสาวนนัทพร แตงศรี
20 16415174 นายพิชญพฒัน ์ จิระธุวานนท์
21 16415175 นางสาวพิมภารตัน ์นาเกิด
22 16415176 นายภานวุฒัน ์รศัตลิกั
23 16415177 นางสาวมนสัวี อปุโภค
24 16415178 นางสาวมทุติา คุม้ปลืม้
25 16415179 นางสาววนิดา สวุรรณาภา
26 16415180 นางสาวสวุนนัท ์มว่งรอด
27 16415218 นางสาวจินตนา อ่ิมมะณี
28 16415219 นางสาวญาณิศา บญุพร
29 16415220 นางสาวธนาภรณ ์กิจสมทุร ์
30 16415221 นายศรณัยพ์ร บริบรูณ์
31 16415222 นางสาวสริิวิมล สวา่งเนตร
32 16415256 นายภรูิพฒัน ์มาลาอี
33 16415257 นางสาวพชรา มั่นแสง

ชาย 7 คน หญิง 26 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 33 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา นิเทศศาสตรด์จิิทลั 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ผศ.ปัทมาภรณ ์สขุสมโสด  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16422059 นางสาวจฬุาลกัษณ ์แรงกสกิรณ์
2 16422060 นางสาวฐิตมิา สวนพิมพเ์จริญ
3 16422061 นายธนพฒัน ์สนธิรอด
4 16422062 นายปฏิพฒัน ์อศัวสวุรรณ์
5 16422063 นางสาวปัทมา เกิดมนตรี
6 16422064 นายสรุวิชช ์ไตรเวช
7 16422065 นางสาวเกษนภา ค  านอ้ย
8 16422302 นายชนะพล ทรพัยพ์จน์
9 16422303 นางสาวณัฐนรี นิมวรรณ์
10 16422304 นายธนิต สวุรรณเลศิ  
11 16422305 นางสาวธมนวรรณ คงวฒันา
12 16422306 นางสาวธิชาพร เพ่ิมศรี
13 16422307 นายธีรภทัร นุ่มวดั
14 16422308 นายธีรศกัดิ ์เกิดเมฆ
15 16422309 นายนวพล วงษศ์ริิ
16 16422310 นายปริญญา ประยรู
17 16422311 นายพีรณัฐ อ่ิมเดชา
18 16422312 นายศภุชยั แซล่อ้
19 16422313 นายอคัรพงษ ์ครองวงั
20 16422364 นายธเนศพล สะแกคุม้
21 16422365 นางสาวปัทมาวด ีสนุทรวิบลูย์
22 16422366 นายภาคภมิู สภุาผล
23 16422367 นายรชัวฒิุ บญุสรอ้ย
24 16422368 นายอาณัฐชา อยุยตุะ
25 16422424 นางสาวกลุณัฐ จนัทรต์ระกลู
26 16422425 นายพลพล เสรีกิจ
27 16422426 นายวรุฒ ขนุารกัษ์
28 16422475 นายจิณพรต อ่ิมขาว
29 16422476 นางสาวจฬุาลกัษณ ์ดาวดวงนอ้ย
30 16422477 นางสาวชวลัรชัญ ์แทนกลาง
31 16422478 นายบณัฑิต นิลสกลุ
32 16422479 นายรกัษภ์มิู ทวีสงิห์
33 16422480 นายศภุกิตติ ์บญุญกิจจินดา



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา นิเทศศาสตรด์จิิทลั 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ผศ.ปัทมาภรณ ์สขุสมโสด  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

34 16422481 นายสยามชยั จอมไส
35 16422482 นายสทุศัน ์พึ่งแสงจนัทร์
36 16422483 นายอตเิทพ มณีรมณ์

ชาย 25 คน หญิง 11 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 36 คน

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพฒันา 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ นายกมัปนาท บวัเจริญ  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16422010 นายเจษฎา ขนัราม
2 16422278 นายนฤน แสงมะหะหมดั
3 16422279 นางสาวรูฮานา อาลี
4 16422383 นางสาวปวีณา มะหะหมดั
5 16422384 นางสาวศรุตา รุง่โรจน์
6 16422385 นายอาคม พนัธุไ์ชยศรี
7 16422470 นายนาเบร ์เซ็ง
8 16422471 นายมะซากรี ดาโอะ
9 16422472 นางสาววาซินีย ์หมาดดาเร๊ะ
10 16422473 นายฮมัดาน สามะ

ชาย 6 คน หญิง 4 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 10 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา ประยกุตศ์ลิป์ 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ นายสรุินทร ์ศรีสงัขง์าม  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16422043 นางสาวปรมาภรณ ์วิธิสนิธุ์
2 16422044 นายพงษศ์กัดิ ์คงสมไว
3 16422045 นายอภิชาต ิจ  าเริญพร
4 16422046 นายอภิรกัษ ์แสงหริญั
5 16422047 นายอศัวิน ธนะโรจน์
6 16422048 นายอษัฎาวธุ อรุณวราภรณ์
7 16422274 นายกฤศวฒัน ์หวา้กลาง
8 16422275 นายณัชพล จนัทรก์ระจา่ง
9 16422276 นายพงศพ์ล คลา้ยบญุโต
10 16422277 นางสาวเกศนีิ กิติ
11 16422350 นายณัฐพชัร ์เมฆประพนัธ์
12 16422468 นางสาวณัฏฐธิดา พนัธุท์อง
13 16422469 นายณัฐวฒิุ สารีกิจ
14 16422484 นางสาวจิดาภา เตชะภทัร

ชาย 10 คน หญิง 4 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 14 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา การพฒันาชมุชนและสงัคม 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ดร.เอนก รกัเงิน  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16422021 นางสาวชลธิชา ฉออ้นโฉม
2 16422022 นางสาวญาณิกา เพชรดี
3 16422023 นางสาวญารินดา มากไธสง
4 16422024 นายณภทัร สนุสนัเขต
5 16422025 นายธนบด ีกลบีมาลยั
6 16422026 นายธนพล กลัยา
7 16422027 นางสาวธิดารตัน ์หอมเนียม
8 16422028 นางสาวนนัดา นกัจะเข้
9 16422029 นางสาวพรศริิ มงคลแถลง
10 16422030 นางสาวพนัธิตรา หมอยาดี
11 16422031 นางสาวพิไลลกัษณ ์อ่ิมมะโน
12 16422032 นางสาวมนพทัร กลอ่มฤทธ์ิ
13 16422033 นางสาวรุง่นภา พีบาง
14 16422034 นางสาวศรญัญ่า ทองสบืสาย
15 16422035 นางสาวสมฤด ีภาคกินนร
16 16422036 นางสาวสจิุรา ยอดยา
17 16422037 นางสาวอภิชญา สขุพรอ้ม
18 16422038 นายเจนณรงค ์เรืองฤทธ์ิ
19 16422295 นางสาวพรพรหม ธาราวาสน์
20 16422296 นางสาวพรลภสั ตรีวิสตูร
21 16422297 นายภทัราวธุ ศภุกรรม
22 16422298 นางสาววรญัญา วงษส์วุรรณ
23 16422299 นางสาวศศปิระภา ยนิดวีงษ์
24 16422300 นางสาวศริิโฉม ศรีวงั
25 16422301 นางสาวสวุิมล สขุอรา่ม
26 16422369 นางสาวกาญจนา ชมวงษ์
27 16422370 นายจิรวฒิุ ข าสถิตย์
28 16422372 นางสาวธัญญเรศ เริม่ปลกู
29 16422373 นางสาวธัญลกัษณ ์เงานอ
30 16422374 นายพฒิุพงศ ์มลูจนัทร ์
31 16422375 นายวโรดม จิตรช์นบท
32 16422459 นายกนัตภณ อินทรศภุมาตย์
33 16422460 นายจิราย ุขนัธสนธ์ิ



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา การพฒันาชมุชนและสงัคม 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ดร.เอนก รกัเงิน  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

34 16422461 นายธีรพงศ ์ช่ืนชอบ
35 16422462 นายธีรภทัร อรรถภาพ
36 16422463 นายนฐัพงษ ์แกว้กลงึกลม
37 16422464 นางสาวนนัทน์ภสั โตบณัฑิต
38 16422465 นายปญุญพฒัน ์แจง้แสงทอง
39 16422466 นายพฒันอดุม เยี่ยมญาติ
40 16422467 นางสาวภาวิณี โคกพลู

ชาย 15 คน หญิง 25 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 40 คน

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา ประวตัศิาสตร ์4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ผศ.เพชรรุง่ เทยีนป๋ิวโรจน ์ อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16422039 นางสาวจฑุาภรณ ์ค  าตนั
2 16422040 นายพงศธร หญา้ลาภ
3 16422041 นายภรูิภทัร หมอยาดี
4 16422042 นางสาวมินตรา ไวยกญัญา
5 16422253 นางสาวกชกร โพธ์ิประสาท
6 16422254 นางสาวจนัทรธิ์ดา วารินทร์
7 16422255 นางสาวชไมพร วงหาร
8 16422256 นางสาวสภุาวด ีหงษเ์วียงจนัทร์
9 16422380 นายกิตฏิกาฬณต ์มหามลู
10 16422381 นายปฏิภาณ ยทุธยา
11 16422382 นายมหทิธินนัท ์มีมา
12 16422419 นายพิชทยาธร วนัดี
13 16422420 นายวิริทธ์ิพล เพ็ชรนิจินดา
14 16422421 นางสาวสรอ้ยศศธิร ใจชืน้
15 16422422 นายแสนพล ควรแถลง
16 16422423 นางสาวไพลนิ พงษบ์วั
17 16422455 นายศรณัยภ์ทัร ทองพลู

ชาย 9 คน หญิง 8 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 17 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา นิตศิาสตร ์4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ นางสาวกาญจณา สขุาบรูณ ์ อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16422129 นางสาวกชกร ศรีนภาผอ่ง
2 16422130 นางสาวกชกร สมีเพ็ชร
3 16422131 นางสาวกญัจณา น่ิมสนอง
4 16422132 นางสาวกลัยารตัน ์คดจินดา
5 16422133 นายกอ้งภพ กิจนพศรี
6 16422134 นางสาวขณิษฐา เจียมทรพัยส์นิ
7 16422135 นายจิราย ุธรรมรตัน์
8 16422136 นางสาวจฬุาลกัษณ ์คลา้ยจินดา
9 16422137 นายชิศณุพงศ ์ศรีมงคล
10 16422138 นางสาวฐิตมิา งามโสภา
11 16422139 นางสาวดวงเนตร  เเดงโต
12 16422140 นางสาวตะวนั หนิชแูกว้
13 16422141 นายธนบด ีลาดนอก
14 16422142 นางสาวธนพร  แววเพชร
15 16422143 นางสาวธัณยส์ติา รวีกิตติว์รกลุ
16 16422144 นางสาวนฤภร ศลิาลอย
17 16422145 นางสาวปนดัดา ศรีจนัทรอิ์นทร์
18 16422146 นายพิทวสัอนนัต ์อุม้นชุ
19 16422147 นายภคัธร กิจประมวล
20 16422148 นางสาวมลัลกิา อยูค่ง
21 16422149 นายมสัย ุหตุามยั
22 16422150 นางสาววรรณธิดา พึ่งธรรม
23 16422151 นางสาววรรณิตา สดุคะเณ
24 16422152 นางสาววรรนิสา เทยีนทอง
25 16422153 นางสาววริศรา โตพุ่ม
26 16422154 นายวีรชา จอ้ยจฑุา
27 16422155 นางสาวศริภสัสร บญุเรือง
28 16422156 นายสฐิธาญ งามประดบั
29 16422157 นางสาวสาวิกา เกตนุาค
30 16422158 นางสาวสพุชัรินทร ์วงษอ์กัษร
31 16422159 นายสภุกร โคตรโสภา

ชาย 10 คน หญิง 21 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 31 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา นิตศิาสตร ์4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 2  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ นายพนัธรตัน ์ศรีสวุรรณ  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16422160 นางสาวอญัมณี  ใสญาติ
2 16422161 นางสาวอนัธิกา ปิตะแสง
3 16422162 นางสาวอมัภิณี เตม็รกั
4 16422163 นางสาวเสาวณีย ์พนารี
5 16422261 นางสาวกสุมุา ทรงทรพัย์
6 16422262 นางสาวชานิดา  ถงึบญุมา
7 16422263 นายทศชาต ิแตงออ่น
8 16422264 นางสาวนพรตัน ์จ  าปาทพิย์
9 16422265 นางสาวปิยฉตัร เกตพืุช
10 16422266 นางสาวภสัสร ดสิปรีชา
11 16422267 นายภารดร นวลใย
12 16422268 นางสาววิภวานี บปุผาดา
13 16422269 นางสาวสจิุตรา ชยัภมิู
14 16422270 นางสาวสธิุรา ทองสอีอ่น
15 16422271 นางสาวเรวตรี  ศรีสงิหช์ยั
16 16422272 นายเอกอานนท ์อดุมดนั
17 16422356 นางสาวพรอนงค ์มีสงิห์
18 16422357 นายวฒันาวฒิุ สจุาริกลุ
19 16422358 นางสาวเมขลา ทรพัยส์รุิต
20 16422427 นายกอ้งภคั ภาคเดช
21 16422428 นายณัทธพงศ ์สขุสวสัดิ์

22 16422429 นางสาวปณัฐชา มาโสมพนัธุ์
23 16422430 นางสาวพลอย เจริญดี
24 16422431 นางสาววนฤดา วงศส์วรรค์
25 16422432 นายศภุากร จ  านงศรี
26 16422433 นางสาวเมธาวด ีเชาวไ์วย์
27 16422450 นายชนวิทย ์ขนัธสนธ์ิ
28 16422452 นายธนธรณ ์พลูสวสัดิ์

29 16422453 นายภทัร โหราศาสตร์
30 16422454 นายอภิสทิธ์ิ จิตรานเุคราะห์

ชาย 11 คน หญิง 19 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 30 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา การปกครองทอ้งถ่ิน 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ดร.อคัรวินท ์ศาสนพิทกัษ ์ อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16422106 นางสาวกฤษณา มะลพินัธ์
2 16422107 นางสาวจนัทรตัน ์พนัธุแ์ตง
3 16422108 นางสาวจินตนา สรหงษ์
4 16422109 นายทเิบต นว่มโพธ์ิ
5 16422111 นางสาวธิดารตัน ์สราค า
6 16422112 นางสาวธิตนินัท ์สนิทรพัยส์มาสขุ
7 16422113 นางสาวนพรตัน ์เตา่ทอง
8 16422114 นายนฐัพล ศริิปี
9 16422115 นายประวิทย ์พลพฒัน์
10 16422116 นางสาวภทัรภรณ ์กลุบก
11 16422117 นางสาวมณฑิมา สขุขีชิต
12 16422118 นายรฐัพล ศริิโรจน์
13 16422119 นางสาววนัณพร จิตรสมคัร
14 16422120 นายศรราม ถวายทรพัย์
15 16422121 นางสาวสรุิยาพร ไตรศรีสขุ
16 16422122 นางสาวอมรรตัน ์ชจิูต
17 16422124 นางสาวอารยา ขนัดี
18 16422125 นางสาวเกวลนิ จิตแจม่ใส
19 16422126 นางสาวเกศรินทร ์จิตแจม่ใส
20 16422127 นางสาวเนตรดาว ประเสริฐศรี
21 16422128 นายเอกรินทร ์ศรีชารส
22 16422243 นายกิตตบิดนิทร ์กรีสธุา
23 16422244 นายฉตัรบดนิทร ์สขุนัที
24 16422245 นายธีรเทพ มากบญุ
25 16422246 นายพชัรพล กลบีสวุรรณ
26 16422247 นายพิษณุ พิณเสนาะ
27 16422248 นางสาววรรณกรณ ์วฒิุชยัรงัสรรค์
28 16422249 นางสาววราพรรณ พุ่มมลู
29 16422250 นางสาวสทุธิกานต ์ส  าราญจิตร
30 16422251 นายอภิสทิธ์ิ พาลี
31 16422252 นายอลงกรณ ์อจัจาครุ
32 16422353 นางสาวนฤมล อว่มจนัทร์
33 16422354 นายพงศกร ศลิปัญจะ



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา การปกครองทอ้งถ่ิน 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ดร.อคัรวินท ์ศาสนพิทกัษ ์ อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

34 16422355 นางสาวสกุญัญา จิตตก์ศุล
35 16422434 นายชาคริต ศรีเดช
36 16422436 นางสาวสภุาพร อากรรตัน์
37 16422446 นายกฤษภาณุ พรหมเจริญ
38 16422447 นางสาวณัลฑิกา ค  าแกว้
39 16422448 นางสาวธนชัพร สภุาเสพ
40 16422449 นายธีรภทัร อ ่าตระกลู

ชาย 17 คน หญิง 23 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 40 คน

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา ภาษาญ่ีปุ่ น 4 ปั รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ผศ.หทยัรตัน ์ทรรพวส ุ อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16422071 นางสาวณภทัร ปานทอง
2 16422072 นางสาวณัฐณิชา เพ็ชรตัน์
3 16422073 นางสาวณัฐวด ีพิมพนิ์ล
4 16422074 นายพิชาภพ ทรงนาค
5 16422075 นายพทุธิวฒัน ์ฮยุ
6 16422076 นางสาววรนชุ ดอนดนิอาจ
7 16422077 นายศรีปกรณ ์อยูแ่สง
8 16422078 นายศภุโชต ิภมิูเพ็ง
9 16422079 นายอดศิกัดิ ์จิตสวสัดิ์

10 16422080 นายอภิวฒัน ์บบุผาสวุรรณ์
11 16422081 นายอมฤต รอ้ยจ าปา
12 16422082 นางสาวอญัชล ีสยัยะสทิธ์ิ
13 16422230 นายกรดล  เกษา
14 16422231 นายกิตตพิงศ ์ สภุีกิตย์
15 16422232 นายกิตตพิฒัน ์สภุีกิตย์
16 16422233 นางสาวจริยา หอ้งจ าปา
17 16422234 นายชพัวิชญ ์สดแชม่
18 16422235 นางสาวดสุติา เลา่หาพิพฒัน์



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา ภาษาญ่ีปุ่ น 4 ปั รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ผศ.หทยัรตัน ์ทรรพวส ุ อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

19 16422236 นายธนพล ตน้โพธ์ิ
20 16422237 นายธนากร พิมพส์วุรรณ
21 16422238 นายปิยะพฒัน ์ชมครุฑ
22 16422239 นางสาวภทัราพร สมัมาสตูร
23 16422240 นางสาววิชญาดา ฉิมกลาง
24 16422241 นางสาวสมุนฑา  หอมหริญั
25 16422242 นางสาวเปรมฤด ี ดชัถยุาวตัร
26 16422376 นางสาวชลธิชา คุม้หมู่
27 16422377 นายพงศพศั โคกทพั
28 16422378 นายพนายวุ ์กล  า่คณู
29 16422379 นายยศภาคย ์ตระกลูชินสารภี
30 16422407 นางสาวกฤตกิา ประสาททอง
31 16422408 นางสาวกฤตยิา โตว้สี
32 16422409 นางสาวชาลนีิ บญุสขุ
33 16422410 นายณัฐวตัร พงษษ์ร
34 16422411 นายธันญพงษ ์บญุมาวงศ์
35 16422412 นายนิธิภทัร วิชยั
36 16422413 นายวทญัญ ูอินเตชะ
37 16422414 นายวรวิทย ์วิเศษเจริญ
38 16422415 นางสาวสราล ีภิรมยไ์กรภกัดิ์

39 16422416 นางสาวสมิุตรา อ ่าค  า
40 16422417 นายสวุฒันชยั อบเชย
41 16422418 นางสาวอารีญา โทอทุา
42 16422441 นายธนพฒัน ์ประคองแกว้

ชาย 24 คน หญิง 18 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 42 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา ภาษาไทย 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ นางสาววรางคณา ปัญญามี  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16422049 นางสาวจิราพร ขนุโต
2 16422050 นางสาวชลุกีร ศริิพฒัน์
3 16422051 นางสาวณัฐริดา สารสวุรรณ
4 16422052 นางสาวณิธาภทัร จนัทรก์ระแจะ
5 16422053 นางสาวนล ีบญุมา
6 16422054 นางสาวมนสัวี ขนัทเขตต์
7 16422055 นางสาวสริตา เกิดพิทกัษ์
8 16422056 นางสาวสพุตัรา พนัธไ์ม้
9 16422057 นายสรุศกัดิ ์เขียวนอ้ย
10 16422058 นางสาวอษุณา รว่มสมคัร
11 16422110 นางสาวธวลัรตัน ์ภาคบบุผา
12 16422284 นายณัฐกร พรหมสวสัดิ์

13 16422285 นายปัทมพล สถิตพงษ์
14 16422286 นางสาวปิยธิดา ดเีจริญ
15 16422287 นางสาวมาริสา หาช่ืนใจ
16 16422362 นางสาวธณัฐชา สพุรรณมี
17 16422363 นายเทพรินทร ์ผดงุเพียร
18 16422400 นางสาวกญัญารตัน ์มอญขาม
19 16422401 นายชนะชน พละศลิา
20 16422402 นางสาวบษุบามินตรา มะลทิอง
21 16422403 นางสาวภสัราภรณ ์อารีย์
22 16422404 นางสาวภวูจินดา จ านงนารถ
23 16422405 นางสาวสชุานนัท ์หม่ืนหาวงค์
24 16422406 นางสาวเกษราพร ใจมั่น
25 16422444 นางสาวธนภรณ ์ลอ้มวงษ์

ชาย 5 คน หญิง 20 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 25 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา รฐัประศาสนศาสตร ์4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ วา่ที่ ร.ต.บณัฑิต สนุทรวิกรานต ์ อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16422164 นางสาวกมลวรรณ ธารฤทธ์ิ
2 16422165 นางสาวกรกนก เตม็ถงุ
3 16422166 นายกฤชณากร  รชัวตัร ์
4 16422167 นางสาวจฑุารตัน ์รวยก าไร
5 16422168 นางสาวชนากานต ์จนัทตน
6 16422169 นางสาวชลธิชา ชะเวียตะคุ
7 16422170 นางสาวชลธิชา พุ่มอสุติ
8 16422171 นางสาวชตุมิา เรืองรอง
9 16422172 นายณัฐภทัร แยม้บบุผา
10 16422173 นายณัฐวฒิุ รีรอ
11 16422174 นางสาวดวงแกว้ แกว้สงีาม
12 16422175 นางสาวดษิุตา พาลศีกัดิ์

13 16422176 นายทวิานนท ์แจง้ทาษ
14 16422177 นายทวีนนท ์ยามเลย
15 16422178 นายธนพล ยตุศิรี
16 16422179 นายธนพฒัธ ์ปานะโปย
17 16422180 นางสาวธัญชนก รตันโสภา
18 16422181 นางสาวนนทยิา ชมเชย
19 16422182 นางสาวนพรดา ช านาญศลิป์
20 16422183 นางสาวนฐัฑิมล นนทธิ
21 16422184 นางสาวนฐัธิดา โพธ์ิแยม้
22 16422185 นางสาวนารีรตัน มีสมศกัดิ์

23 16422186 นางสาวนิตยา ป่ินกาศ
24 16422187 นางสาวน า้มนต ์จนัทรห์อมไกร
25 16422188 นางสาวบณัฑิตา ดวงกาญจนา
26 16422189 นายพงศพ์ล พิศพกัตร์
27 16422190 นางสาวพรรณวษา วงคส์ปุไทย
28 16422191 นางสาวพชัราภา ชยัประภา
29 16422192 นางสาวภทัรศยา วงษภ์ธูร
30 16422193 นายภาณุวฒัน ์วงคป์ระดษิฐ์
31 16422194 นายภาณุวฒัน ์สวุรรณธรรม
32 16422195 นางสาวมาริสา หรั่งวิรุฬ
33 16422196 นางสาวรดา กาแกว้



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา รฐัประศาสนศาสตร ์4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ วา่ที่ ร.ต.บณัฑิต สนุทรวิกรานต ์ อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

34 16422197 นางสาววรรญา เรืองพจน์
35 16422198 นางสาววรรณพร มียิ่ง
36 16422199 นางสาววิภาพร รงัรกัษ์
37 16422200 นางสาวศนัศนีย ์ประสทิธิเดช
38 16422201 นางสาวสณีินาฐ เหนิสนัเทยีะ
39 16422202 นางสาวสพุฒัตรา กิจนิธี
40 16422203 นางสาวอนนัตยา ปเูตะ๊
41 16422204 นางสาวอภิญญา อ ่าสกลุ
42 16422205 นายอภิเชษฐ ตรีวิเชียร
43 16422206 นายอรรถกร จนัทรร์ศัมี
44 16422207 นางสาวอรวรา ศรีสวสัดิ์

45 16422208 นางสาวอวศัยา สงัขง์าม
46 16422209 นางสาวอาทติยศ์ลา สวุรรณปรีดี

ชาย 12 คน หญิง 34 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 46 คน

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา รฐัประศาสนศาสตร ์4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 2  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ดร.ชญาพฒัน ์เลศิอ านาจกิจเสรี  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16422210 นางสาวอินทริา สขุเกษม
2 16422211 นายเรืองวิทย ์ฤทธิศร
3 16422212 นางสาวเสาวลกัษณ ์อยูเ่จริญ
4 16422314 นางสาวกณัทชิา ลิม้ประเสริฐ
5 16422315 นายจิระวิน เกิดมนต์
6 16422316 นางสาวชลติา ศรีค  า
7 16422317 นายชชัพล อาจประสม
8 16422318 นางสาวชิดชนก ศรีสวรรค์
9 16422319 นางสาวณัฐธยาน ์จ  าแนกนิตย์
10 16422320 นายณัฐพล อรรถกวี
11 16422321 นางสาวณัฐสภุา ช  านาญผล
12 16422322 นางสาวณิชาวีร ์มะนาวหวาน
13 16422323 นางสาวดวงพร พลูทองค า
14 16422324 นางสาวธันยช์นก สทีบัทมิ



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา รฐัประศาสนศาสตร ์4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 2  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ดร.ชญาพฒัน ์เลศิอ านาจกิจเสรี  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

15 16422325 นายนพชยั จิตไธสง
16 16422326 นางสาวนภสัวรรณ ป้ันทอง
17 16422327 นางสาวนทัธวรรณ ชมรุกข์
18 16422328 นางสาวนิเกต ยศเชาวคณุ
19 16422329 นางสาวปิยพร ทรพัยล์อ้ม
20 16422330 นางสาวผกามาส แสงทอง
21 16422331 นายพชร เพลดิฤทธ์ิ
22 16422332 นายพิชิตชยั สวุรรณวาสกิ
23 16422333 นางสาวพิมพร์ภทัร  โภชฌงค์
24 16422334 นางสาววาฤนี มหากะวี
25 16422335 นางสาวศศปิาณี พิชิ
26 16422336 นางสาวศศพิิมพ ์สกลุแกว้
27 16422337 นางสาวสดุารตัน ์จานสบิสี
28 16422338 นางสาวสรุภา ออ่นศริิปภา
29 16422339 นางสาวสวุนนัท ์เรืองดี
30 16422340 นางสาวอมรรตัน ์อรุณโชติ
31 16422341 นางสาวอมลรตัน ์วงศส์วรรค์
32 16422342 นายอคัรพล แยม้ปราศรยั
33 16422343 นางสาวเพ็ชรสายรุง้ ประไพเพ็ชร
34 16422344 นางสาวเสาวลกัษณ ์สบายฤทยั
35 16422345 นายฐิตวิฒัน ์แสงสวา่ง
36 16422346 นางสาวรุง่นภา รตันสมบรูณ์
37 16422347 นางสาววิลาสนีิ ส  าราญสขุ
38 16422386 นางสาวชตุริตัน ์ทรพัยส์บื
39 16422387 นางสาวณัชชา ทองดี
40 16422388 นางสาวณัฏฐา ออ่นลมลู
41 16422389 นางสาวนารีรตัน ์ยทุธศาสตร์
42 16422390 นายพฒิุพงศ ์งามข า
43 16422391 นางสาวภสัสร ตะเพียนทอง
44 16422392 นายรฐัวิทย ์ทองกล า่พิสฐิ
45 16422440 นายนนัทพงศ ์อยูภู่
46 16422443 นายเบญจภทัร เผา้วงศ์

ชาย 13 คน หญิง 33 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 46 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา ภาษาองักฤษ 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ผศ.สวุณี วิจารตัน ์ อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16422083 นางสาวกชกร กระจา่งวี
2 16422084 นางสาวกลุปริยา นอ้ยสวุรรณ์
3 16422085 นางสาวจนัทรา เพ็งแจม่ศรี
4 16422086 นางสาวจิรภิณญา ยนืนาน
5 16422087 นางสาวชนนิกานต ์แชม่ชอ้ย
6 16422088 นางสาวณัฐณิชา คณุเลศิดี
7 16422089 นางสาวธิดารตัน ์สง่ประเสริฐ
8 16422090 นายธีรภทัร ภาคธารี
9 16422091 นางสาวนภสร วิชญานนัท์
10 16422092 นางสาวปริณดา แซส่ง
11 16422093 นางสาวพิมพน์ารา คณวิวฒันกลุ
12 16422094 นางสาวฟาฮานา่ ส  าลี
13 16422095 นางสาวภทัรนนัท ์สขุรอด
14 16422096 นางสาวมาตา พิมพิสาร
15 16422097 นางสาวยวุด ีเมืองจนัทร์
16 16422098 นางสาวรินรดา ปานเอ่ียม
17 16422099 นางสาววรารตัน ์ภิรมสขุ
18 16422100 นางสาวสกุญัญา สขุจรูญ
19 16422101 นางสาวสดุารตัน ์วิวฒันว์ิทยา
20 16422102 นายอนชุา จฑูะสวุรรณ์
21 16422103 นางสาวอริศรา ศรีทรพัย์
22 16422104 นายเสกสรรค ์โรจนบรุานนท์
23 16422105 นายแทนไทย จ านงคว์ฒิุ
24 16422213 นางสาวจฑุามาศ ภบูตุรตะ
25 16422214 นางสาวฐิตพิร แกว้จตพุร
26 16422215 นางสาวธณัฎฐภร จมุพรม
27 16422216 นางสาวธัญชนก ศรีบานเยน็
28 16422217 นางสาวธัญวรตัม ์ศริิ
29 16422218 นางสาวนรภทัร ภู่จุย้
30 16422219 นางสาวน า้ทพิย ์แสงจนัทร์
31 16422220 นางสาวปวรรตัน ์การสงัเวช
32 16422221 นายพงศพศั พรหมสวสัดิ์

33 16422222 นางสาวภสันนัท ์จนัวิทย์



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา ภาษาองักฤษ 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ผศ.สวุณี วิจารตัน ์ อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

34 16422223 นางสาวมาริสา ฉิมวยั
35 16422224 นายรตันช์านนท ์จริยสขุสกลุ
36 16422225 นางสาวรุง่รศัมี ศรีพิสทุธ์ิ
37 16422226 นางสาวศโิรรตัน ์โพกสงูเนิน
38 16422227 นางสาวสธิุนี คุม้กนั
39 16422228 นางสาวอยัดา้ มีพลกิจ
40 16422229 นางสาวอทุมุพร จั่นนิลลา
41 16422359 นายจิราวฒิุ ทาบญุ
42 16422360 นางสาวพิชญช์ญาดา  อินทรส์  าโรง
43 16422361 นางสาววลัคุว์ด ีสมอเพ็ชร
44 16422393 นางสาวซไูรดา หะยสีาอิ
45 16422394 นางสาวนิฮายาต ีดามิ
46 16422395 นางสาวพรลภสั มาลาอี
47 16422396 นางสาวพลอยชมพ ูมีสมผล
48 16422397 นายภราดร นิรสัสยั
49 16422398 นางสาวลดัดาวลัย ์ดชียัรมัย์
50 16422399 นางสาวอโณทยั โฉมงาม
51 16422485 นางสาวมนญัชยา สทุธิธรรม

ชาย 8 คน หญิง 43 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 51 คน

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา การสอนภาษาจีน 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ นางสาวธัญญารตัน ์มะลาศรี  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16422011 นางสาวขวญักมล ลอยเลศิ
2 16422012 นางสาวธัญลกัษณ ์ปักกดัตงั
3 16422013 นางสาวปวริศา บญุพึ่ง
4 16422014 นางสาวอภิชญา เสภู่
5 16422015 นางสาวเก็จมณี ชมภเูทศ
6 16422288 นางสาวจนัทริา เมืองสทิธ์ิ
7 16422289 นางสาวธนิสร เสนะวีณิน
8 16422290 นางสาวประภาศริิ สดุใจดี
9 16422291 นางสาวศริิลกัษณ ์ภาคากิจ



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา การสอนภาษาจีน 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ นางสาวธัญญารตัน ์มะลาศรี  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

10 16422292 นางสาวสธิุมา อทุากรณ์
11 16422293 นางสาวสพิุชญา พนูภิญโญศกัดิ์

12 16422351 นางสาวภรูิดา พินธุวฒัน์
ชาย 0 คน หญิง 12 คน

จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 12 คน

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา ดนตรีศกึษา 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ผศ.เอกสทิธ์ิ สนิุมิตร  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16422066 นายกิตตศิกัดิ ์พิมพา
2 16422067 นายณัฐวฒิุ จนัทรเ์ทวี
3 16422068 นายณัฐวฒิุ วิทยานนัตนารมย์
4 16422069 นายธีระยทุธ ์เวียงวงั
5 16422070 นายพีรวิชญ ์อู่ทอง
6 16422280 นางสาวพลอยลดา สทิธิธนพนัธ์
7 16422281 นายพนัเลศิ มะสพีนัธ์
8 16422282 นายภานวุฒัน ์สรา้งนอก
9 16422283 นายวศนิ จ  าปาบรุี
10 16422474 นายนิตพิล สนิสมบรูณ์
11 16422486 นายกอ้งเกียรต ิแกว้ประเสริฐ

ชาย 10 คน หญิง 1 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 11 คน

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา ดนตรีสากล  4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ผศ.ดร.รุจิภาส ภธูนญันฤภทัร  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16422001 นางสาวขวญัฤทยั นามาบ
2 16422002 นายณรงคศ์กัดิ ์ใบแกว้
3 16422003 นายธนภทัร พลขีนัธ์
4 16422004 นายนฐักร กาญจนรตัน์
5 16422005 นางสาวนาฏสดุา พิมพส์วุรรณ



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา ดนตรีสากล  4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ผศ.ดร.รุจิภาส ภธูนญันฤภทัร  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

6 16422006 นายพชัรเทพ พฒันะ
7 16422007 นายศภุกิตติ ์วิริยะคณุ
8 16422008 นายศภุวิชญ ์อยูส่ขุ
9 16422009 นายอภิวฒัน ์ศรีโพธ์ิทอง
10 16422273 นายมงคล ชิดปราง
11 16422349 นายชนะชยั ศรีนางแยม้
12 16422439 นายชญานนท ์กอบวัแกว้
13 16422458 นายปฏิภาณ โกษากลุ

ชาย 11 คน หญิง 2 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 13 คน

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา ศลิปะการแสดง 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ดร.วิชชลุดา ตนัประเสริฐ  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16422016 นางสาวจิตราพร นาคนคร
2 16422017 นางสาวชตุกิาญจน ์ยิ่งสกลุ
3 16422018 นางสาวนนัชรี เมาลทีอง
4 16422019 นางสาวพิศดา อกัษรณรงค์
5 16422020 นายวรุจน ์ภาคเจริญ
6 16422257 นางสาวณัชชา  มีเจริญ
7 16422258 นางสาวนพวรรณ ผลพิกลุ
8 16422259 นางสาววรวรรณ ดา่นนอก
9 16422260 นางสาวเสาวลกัษณ ์ออ่นแกว้
10 16422348 นางสาวสมฤทยั แสงอินทร์
11 16422437 นายคมสนั สมุานิก
12 16422438 นายสหุชัชนยั แจม่จ ารสั
13 16422456 นายคณิต ขนัธิฉตัร
14 16422457 นายพาคนิ นาคะ

ชาย 5 คน หญิง 9 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 14 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา เกษตรศาสตร ์ 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี นางสาวภารด ีแซอ่ึง้  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16432036 นายธีรพฒัน ์รืน่เริง
2 16432037 นางสาวนริศรา สภุีเพ็ชร ์
3 16432038 นางสาวพราวรวี ทา้วค าศร
4 16432039 นางสาวพชัริน ปานสรุินทร์
5 16432040 นางสาวศรินทพิย ์นิยมทอง
6 16432041 นายสรุพศ คุม้พล
7 16432042 นายอนพทัย ์บตุรดี

ชาย 3 คน หญิง 4 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 7 คน

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา เคมี 4 ปี รุน่ 2564  หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี นางสาวภทัรวด ีโตปรางกอบสนิ  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16432008 นางสาวกญัญารตัน ์ มอไธสง
2 16432009 นายวนัธวฒัน ์หวงัจิตร ์
3 16432010 นางสาวอรญา ยี่หรา่
4 16432086 นางสาวดวงกมล เอ่ียมประเสริฐ
5 16432087 นางสาวพิชญาภรณ ์แสงพราว
6 16432088 นางสาวสพุรรษา ขวญัปลอด
7 16432146 นางสาวนภสัวรรณ แจง้สบุนิ
8 16432147 นางสาวอริศรา ป่ินรตัน์
9 16432167 นางสาวน า้ฝน พรมจรรย์

ชาย 1 คน หญิง 8 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 9 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร ์4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี นายวิโรจน ์ยอดสวสัดิ ์ อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16432043 นายกรมิษฐ์ โตเอ่ียม
2 16432044 นางสาวชญานนท ์พิริยกิจโกศล
3 16432045 นางสาวชลดา วรพนัธุ์
4 16432046 นายพีรเดช ช่ืนเรือง
5 16432047 นายภมิูนนัท ์ภมิูแสนโคตร
6 16432048 นายภวูิศ เจือจาน
7 16432049 นางสาวรตันวล ีกิจสขุชยัพรหมา
8 16432050 นายวรรธนะ พริกใหญ่
9 16432051 นายศกัดิส์ทิธ์ิ โกพตัตา
10 16432089 นางสาวจิราพร นยัชิต
11 16432090 นางสาวแพรวพรรณ พิกลุขาว
12 16432132 นายมรุเดช งามเกลีย้ง
13 16432133 นางสาวมจุลนิทร ์พรอ้มสขุ
14 16432134 นางสาวศศธิร ช่ืนใจฉ ่า
15 16432135 นายศภุวิชญ ์มีมานะสนิ
16 16432148 นายธนโชต ิแสนค างาม
17 16432149 นายปกรณ ์ชวูงษ์
18 16432150 นายอคัรเดช จ าเนียรเงิน
19 16432168 นายปรเมษ จนัทะผล
20 16432169 นายวรเมธ สวสัดรีกัษา

ชาย 13 คน หญิง 7 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 20 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี นายธวชัชยั พรหมรตัน ์ อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16432052 นายกอ้งภพ จนัทรป์ระโคน
2 16432053 นายจิราวฒิุ คงดเีพียร
3 16432054 นายณัฐสทิธ์ิ พสัดุ
4 16432055 นายทวิากร วงษพ์ยคั
5 16432056 นายธีรเทพ เทยีนดี
6 16432057 นายพนธกร สขุเกตุ
7 16432058 นางสาวพิมศริิ เตยีงสา
8 16432059 นายภทัรพล เกตนุทัธี
9 16432060 นายภาณุพงศ ์กสพินัธ์
10 16432061 นายวีรพฒัน ์งามสมฤกษ์
11 16432062 นางสาวสริาภรณ ์รอดยอ้ย
12 16432063 นายเจษฎา ภคัจิรพฒันาสริิ
13 16432091 นายฉตัรมงคล พงษเ์จริญ
14 16432092 นางสาวรชัสกิา สนีวนสกนุณี
15 16432093 นายวสนัต ์จนัทรภ์ู่
16 16432094 นายอาภากร แกว้เมือง
17 16432121 นายรุจิกร  จนัทะค าแพง
18 16432122 นางสาวเป่ียมรกั แสงโพยม
19 16432123 นายเสฎฐวฒิุ  มุ่งกลาง
20 16432151 นายสรลั ทองจนัทร์

ชาย 16 คน หญิง 4 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 20 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ผศ.ดร.พิทยา ใจค า  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16432011 นางสาวกญัจนศ์รณัย ์ปกปอ้ง
2 16432012 นางสาวฐนิชา สนิสมบญุ
3 16432013 นางสาวอารียา กาฬภกัดี
4 16432124 นายปฏิภาณ ฉาวบตุร
5 16432125 นางสาวอญัชนฏั ตรวจนอก
6 16432152 นางสาวนนัทการ ปลืม้จิตต์
7 16432153 นางสาวพิชญาภา ประสาร
8 16432154 นางสาวภทัรมน ค าสะอาด

ชาย 1 คน หญิง 7 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 8 คน

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 4 ปี  รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี นางสาวสมปรารถนา สขุเกษม  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16432014 นางสาวนนทกานต ์หวลจิตต์
2 16432015 นางสาวภทัราพร จ าปาทอง
3 16432016 นางสาวรุง่ไพรลนิ บญุเลศิ
4 16432095 นางสาวกลัยาณี กรีกวี
5 16432096 นางสาวชฎาทพิย ์พาวงศา
6 16432097 นางสาวสพุตัรา ชตุนิทรเดช
7 16432126 นายวศนิ เอ่ียมประเสริฐ
8 16432127 นางสาววิภาวินี ชินบตุร
9 16432137 นางสาวปาลติา เสอืไพร
10 16432138 นางสาวพิรดา โพธ์ิแพงพุ่ม
11 16432139 นางสาวสรญัญา เสนสวุรรณ
12 16432155 นางสาวพิมพช์นก มงคลกริง่

ชาย 1 คน หญิง 11 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 12 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา้ 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี นายสทุศัน ์อู่ทอง  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16432001 นางสาวกนกทพิย ์บญุพนัธ์
2 16432002 นายกิตตกิานต ์พว่งศรีรกัษา
3 16432003 นายธีรนนัท ์พึ่งสขุ
4 16432004 นางสาวมนพิชชา คโุณภาส
5 16432005 นางสาววิภารตัน ์จ  าเมือง
6 16432006 นางสาวเมษา   สขุขีมนต์
7 16432007 นางสาวเสาวลกัษณ ์กลั่นเรืองแสง
8 16432098 นายกรรชยั ลออวิไล
9 16432099 นางสาวพิมพพิ์ชฎา วีรวรรณ
10 16432128 นางสาววราพร บ  าเพิง

ชาย 3 คน หญิง 7 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 10 คน

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา จลุชีววิทยา 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ผศ.ดร.สจิุตกลัยา มฤครฐัอินแปลง  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16432017 นางสาวจฑุามาศ  ปัญญาถม
2 16432018 นางสาวน า้หนึ่ง ปรีดชีม
3 16432019 นางสาวปวีณา ชั่งน่ิม
4 16432020 นางสาวสธิุดา พิมพเ์หลา
5 16432100 นางสาวณัฐกานต ์ขยนัหา
6 16432101 นายพิริยกร บญุมาหลา้
7 16432156 นางสาวปนดัดา ประเสริฐนู

ชาย 1 คน หญิง 6 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 7 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา คหกรรมศาสตร ์4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี นางสาวสนุนัทา คะเนนอก  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16432029 นางสาวกวินธิดา ยิม้ละมาย
2 16432030 นางสาวกณัภิรมย ์ธัญญผล
3 16432031 นางสาวจารุวรรณ ชโลธร
4 16432032 นางสาวชลธิชา พรมโสภา
5 16432033 นางสาวมณีนพรตัน ์อ๊อดเอก
6 16432034 นางสาวสนุนัท ์บตุทะโชติ
7 16432035 นางสาวสภุาพร นิยมทอง
8 16432103 นางสาวชตุมิณฑน ์ชทูรพัย์
9 16432104 นางสาวสกุญัญา ยกิุจภตูิ
10 16432105 นางสาวสกุญัญา  สวา่งใจ
11 16432106 นางสาวอริสรา น่ิมนวล
12 16432129 นางสาวพิชยนนัท ์แยม้เฉลยีว

ชาย 0 คน หญิง 12 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 12 คน

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ดร.วชัราภรณ ์ตนัตพินาทพิย ์ อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16432021 นางสาวก่ิงแกว้ เฉลยวาเรศ
2 16432022 นางสาวธนวรรณ แซไ่หล
3 16432023 นางสาวศริิวิมล จ าพรต
4 16432024 นางสาวอาภสัรา รมัมะมนต์
5 16432157 นางสาวธิดารตัน ์ทองขาว
6 16432158 นางสาวฟา้ คาลา่
7 16432159 นางสาวสมใจ รตันธรรม

ชาย 0 คน หญิง 7 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 7 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา เทคโนโลยกีารผลติพืช 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ดร.พิชิต โชดก  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16432025 นายนวพล สถาวร
2 16432026 นายวรรณศกัดิ ์เทยีนเจริญ
3 16432160 นางสาวจิตรสนีิ เจริญผลติผล
4 16432161 นางสาวปภสัรา บญุมา
5 16432162 นายพีรพฒัน ์ค  าสอน
6 16432163 นายยทุนนัท ์จินานรุกัษ์
7 16432164 นางสาววนิดา ตนัไพศาล

ชาย 4 คน หญิง 3 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 7 คน

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา วิศวกรรมการจดัการ 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี นายธีรพล ทรพัยบ์ญุ  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16432027 นางสาววนัวิพา ทองอรา่ม
2 16432028 นายวฒิุพงษ ์มั่นใจ
3 16432102 นายอิสระ จานเเกว้
4 16432130 นางสาวธิตยา พวงเงิน
5 16432136 นายณัฐภทัร ปานสดีา
6 16432166 นางสาวชลุกีรณ ์ถาชอ้ย

ชาย 3 คน หญิง 3 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 6 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา สาธารณสขุศาสตร ์4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี นางสาวเนตรนภา สาสงัข ์ อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16432064 นางสาวกนกทพิย ์ลกึวิไล
2 16432065 นายกรกฎ ชมชี
3 16432066 นายกฤษณะ ศรีมว่ง
4 16432067 นางสาวกญัญาลกัษณ ์ไชยฐาน
5 16432068 นางสาวจรุีรตัน ์ขาวปลอด
6 16432069 นางสาวชลดา สารสวุรรณ
7 16432070 นายณัฐวิทย ์คงใหญ่
8 16432071 นางสาวทพิยล์ดา เกตชุรกัษ์
9 16432072 นางสาวธนชัชา ศรีเกตสุขุ
10 16432073 นายธนากร ก าไลสฟีา้
11 16432074 นางสาวนลธิชา เน่ืองประถม
12 16432075 นางสาวนนัทการ เขตขาม
13 16432076 นายราทกิลุ สาธุวงษ์
14 16432077 นางสาวศริิวรรณ เกตงุาม
15 16432079 นางสาวสธิุดา ตะโกมา
16 16432080 นางสาวสนิุสา คลา้ยหะนา
17 16432081 นางสาวสพุรรณี กลมกลอ่ม
18 16432082 นางสาวสรุสัสา สกลุพราหมณ์
19 16432083 นางสาวอรณี แสงอินทร์
20 16432084 นางสาวอริศรา เรืองอไุร
21 16432085 นางสาวเบญจวรรณ อยูป่รี
22 16432107 นางสาวกลุกานต ์ศรีอคัฮาด
23 16432108 นางสาวกลุธิรตัน ์ภทัรเจริญสทิธ์ิ
24 16432109 นางสาวจิดาภา จนัสดี
25 16432110 นายนนทวฒัน ์หมดักอเซ็ม
26 16432111 นางสาวปลายเหนือ ชินอิทธิ
27 16432112 นางสาวปรูิดา สวุรรณงาม
28 16432113 นางสาวมาลณีิ กล  า่อาจ
29 16432114 นางสาวรมณียา ช่ืนอารมย์
30 16432115 นางสาววราภรณ ์แจม่จนัทร ์
31 16432116 นางสาวสชุานนัท ์สทุธิรตัน์
32 16432117 นางสาวอภิญญา ประเสริฐทรพัย์
33 16432118 นางสาวณัชชา ภมิูโคกรกัษ์



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา สาธารณสขุศาสตร ์4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี นางสาวเนตรนภา สาสงัข ์ อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

34 16432119 นางสาวจฑุามาศ พนัธุท์บั
35 16432120 นางสาวสชุาดา แกว้กณัหา
36 16432131 นางสาวปรางสนีิ ทรพัยท์ี่พึ่ง
37 16432140 นางสาวชลติา เสนานิคม
38 16432141 นายบคูอรี เจ๊ะเลาะ
39 16432142 นางสาวลลติา จ  าปารตัน์
40 16432143 นางสาววชัราภรณ ์บญุสทิธ์ิ
41 16432144 นางสาวศริิวรรณ ์บญุเกิด
42 16432145 นางสาวอรยา ศรีภา

ชาย 7 คน หญิง 35 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 42 คน

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 2 ปีตอ่เน่ือง รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี นายพงระภี ศรีสวสัดิ ์ อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16433002 นายนวพล ผิวออ่นดี
2 16433003 นายภมิูมินทร ์ธรรมปรุา
3 16433004 นายอนนท ์เทยีนงาม
4 16433005 นายอนศุษิฏ ์สขุพี
5 16433006 นายวีรพงษ ์ชยัทน
6 16433009 นายปราชญเ์นต ิการวิทยี
7 16433010 นายวฒิุชยั เจริญผล

ชาย 7 คน หญิง 0 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 7 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา้ 4ปี เทยีบโอน รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี นายสทุศัน ์อู่ทอง  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16433001 นายภานวุฒัน ์ฤกษพ์จนี
2 16433007 นายพิสษิฐ์ วงษศ์านนท์
3 16433008 นายศตวรรษ จนัทะนิตย์
4 16433011 นายฐิตวิฒัน ์วงศส์นุทร
5 16433015 นายสรุศกัดิ ์เอ่ียมเนตร

ชาย 5 คน หญิง 0 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 5 คน

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา วิศวกรรมการจดัการ 4 ปี เทยีบโอน รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี นายธีรพล ทรพัยบ์ญุ  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16433013 นายณัฐวฒัน ์รกัษาจิตร
ชาย 1 คน หญิง 0 คน

จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 1 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                           สาขาวิชา การบญัชี 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาการจดัการ นางสาวสภุลคัน ์จงรกัษ ์ อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16442020 นางสาวธัญญรตัน ์ลออวฒันกลุ
2 16442035 นางสาวกณัฐิกา ทมิแกว้
3 16442036 นางสาวชนมส์ติา เนตรลา
4 16442037 นางสาวปาณิสรา สขุสมบรูณ์
5 16442038 นางสาวพนารตัน ์สวนครีี
6 16442039 นางสาวลกัษมี แซล่ี่
7 16442040 นางสาววินิชญา จนัทรน์  า้ใส
8 16442041 นางสาวสรวีย ์สดุคะเณ
9 16442042 นางสาวสภุาพร ป้ันทอง
10 16442043 นางสาวเป๋า แซม่า้
11 16442080 นางสาวณัฐธิดา  ตรีโอสถ
12 16442081 นายธัชณัฏฐพล  ปรชัญาวฒันศริิ
13 16442082 นางสาวธัญญารตัน ์แหวนเงิน
14 16442083 นายนวพร ไลภาค
15 16442084 นางสาวพรพิมล นพเกียรติ
16 16442085 นางสาวสภุาวด ีเนตรประเสริฐ
17 16442124 นางสาวอรด ีมณีนิล
18 16442136 นางสาวศภุทัฌา ธงศลิา
19 16442145 นางสาวคณุัญญา เฉลยสงัข์
20 16442146 นางสาวชลชฎา สอนพรม
21 16442147 นางสาวนวพรรณ สวุรรณประทปี

ชาย 2 คน หญิง 19 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 21 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                           สาขาวิชา การจดัการ 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาการจดัการ นายสมเกียรต ิแดงเจริญ  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16442059 นางสาวญาณิศา  บญุแท้
2 16442060 นายทวิงกร ทาทองศรี
3 16442061 นางสาวบษุด ีเกิดศริิ
4 16442062 นายวชัระ พระเมือง
5 16442063 นางสาววาริน เจียวหลี
6 16442064 นางสาวศศธิร สายสนิรมัย์
7 16442065 นายสามารถ ละออเภา
8 16442066 นางสาวอนนัตญา ขมุค  า
9 16442086 นางสาวคณุัญญา  ทองนพมาศ
10 16442087 นางสาวทมลวรรณ บญุชยักิจ
11 16442088 นางสาวพรนภา ออ่นศรี
12 16442089 นางสาวพีราดา เน่ืองมะโน
13 16442090 นางสาวอาริยา ระษารกัษ์
14 16442091 นางสาวอารีรตัน ์นาคา
15 16442125 นายพงศกร คลา้ยฉ ่า
16 16442137 นายฐิตคิณุ เวียงนนท์
17 16442138 นายยศวรรธย ์รืน่พานิช
18 16442149 นายกอ่เกียรต ิปัญญา
19 16442150 นางสาวจิรสตุา สอนประสาร
20 16442151 นายปพนพชัร ์นิธิกลุธนาโรจน์
21 16442152 นายวงศวรรษ สมสมยั
22 16442153 นางสาววาริน ศริิลว้น
23 16442154 นายศราวธุ กลิ่นหอม
24 16442155 นายสธิุศกัดิ ์สภาพพร

ชาย 11 คน หญิง 13 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 24 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                           สาขาวิชา การบริหารทรพัยากรมนษุย ์4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาการจดัการ นางสรุารกัษ ์สพุฒันมงคล  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16442022 นางสาวนริศรา  จนัทรห์อมไกร
2 16442024 นางสาวจฑุามาศ คงรืน่เริง
3 16442025 นายณัฐศกัดิ ์หวงัตอ
4 16442026 นางสาวศริิรตัน ์สภุาวฒิุ
5 16442027 นายอภิรฐั เกิดสวสัดิ์
6 16442028 นางสาวไพลนิ พลูทราย
7 16442031 นางสาวน า้หนึ่ง สสุฬิา
8 16442033 นางพิชญาภา สายสวา่ง
9 16442092 นางสาวญาณิศา เข็มนาค
10 16442094 นางสาวอภิญญา เสาคง
11 16442095 นางสาวอญัญารตัน ์โพธ์ิศรีนาค
12 16442156 นางสาวอริสา ศภุกิจ

ชาย 2 คน หญิง 10 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 12 คน

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                           สาขาวิชา คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาการจดัการ นางสาวชตุมิา น่ิมนวล  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16442009 นางสาวฐาปนี กระแสคณุ
2 16442010 นางสาวนภามาศ นิตภิา
3 16442011 นางสาวนฤภร ทองบ าเพ็ญ
4 16442012 นางสาวสพุรรษา อินทรอ่ิม
5 16442013 นางสาวอคัรีมา ขดัสาย
6 16442104 นางสาวพรวิมล ไวยพงษศ์รี
7 16442105 นายภวินทร ์ธรรมมา
8 16442106 นางสาวศริิยากร สธุน
9 16442107 นางสาวอนญัญา คงประยรู
10 16442127 นางสาววราภรณ ์มงคลสาร
11 16442128 นางสาวอินทช์ลติา ส  านกั
12 16442159 นายนายอนเุทพ กอ้นเทจ็
13 16442160 นางสาวรุง่อรุณ ศรีแจม่

ชาย 2 คน หญิง 11 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 13 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                           สาขาวิชา การทอ่งเที่ยว 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาการจดัการ นายพวสัส ์อคัรพฒันก์ าชยั  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16442015 นายนพพร ภหูลวง
2 16442016 นางสาวปิยพร สขุปลั่ง
3 16442017 นางสาวพรพิมล พรมไพร
4 16442018 นางสาวพทัธนนัท ์หล  าดี
5 16442019 นางสาววริศรา นสุติ
6 16442029 นางสาวชตุมิา บวังาม
7 16442034 นางสาววรรณนิสา สาริกานนท์
8 16442108 นางสาวกลัยารตัน ์ภาคธรรม
9 16442109 นางสาวบญุญาพร ศรีชยั
10 16442110 นางสาวรสริน  อินโส
11 16442111 นางสาวหนึ่งฤทยั อบรมชอบ
12 16442112 นางสาวไอศริา กฤษบญุชู
13 16442161 นางสาวกาญจนา ไกรสะอาด

ชาย 1 คน หญิง 12 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 13 คน

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา การจดัการโลจิสตกิสแ์ละซพัพลายเชน  4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาการจดัการ นางสาวอมรา ดอกไม ้ อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16442044 นางสาวกวินนา ค  านวนวฒิุ
2 16442045 นายกิตตธิัต ธาณีวาท
3 16442046 นางสาวณัฏฐณิชา แซจ่งึ
4 16442047 นายดนสุรณ ์รุง่รศัมี
5 16442048 นายทศพร พุ่มโพธ์ิแพน
6 16442049 นายปรญัชยั เจริญสขุ
7 16442050 นายปรเมศ เชือ้เพ็ง
8 16442051 นางสาวปวณัรตัน ์พงษป์ระเสริฐ
9 16442052 นายภาณุวฒัน ์พะลงั
10 16442053 นายมทัธิว ชาลแีสน
11 16442054 นางสาวรุง่เพชร  ป้ันทรพัย์
12 16442055 นางสาวสชุญัญา ธรรมโหร
13 16442056 นางสาวหนึ่งฤทยั คชสวุรรณ์
14 16442057 นางสาวอยัยว์รตัญ ์หามนตรี



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                           สาขาวิชา การจดัการโลจิสตกิสแ์ละซพัพลายเชน  4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาการจดัการ นางสาวอมรา ดอกไม ้ อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

15 16442058 นายโสภณ ข าศริิ
16 16442114 นางสาวกนกวรรณ  มีเป่ียม
17 16442115 นายกฤษดา ไวยลาภ
18 16442116 นางสาวขวญัชนก ฤทธิกรณ์
19 16442117 นางสาวทพิยญ์ากร ศรีมะโน
20 16442118 นางสาวธัญชนก บญุเอิบ
21 16442119 นายธัญวพิสทิธ์ิ สบุนิยงั
22 16442120 นายพฤกษ ์โพธ์ิศรีนาค
23 16442121 นายวฒิุชยั แปน้ศริิ
24 16442122 นางสาวศศลิา แกว้มณี
25 16442123 นางสาวอารีวรรณ งามสมศรี
26 16442132 นายจกัรกริช พาพลงาม
27 16442133 นายชชัชงภ ์ศรีธารีฤทธ์ิ
28 16442134 นายณัฐวฒิุ สขุอินทร์
29 16442135 นายสริภทัร เปลง่ผิว
30 16442141 นายผา่นภพ นิลทคช
31 16442142 นายวรนัธร เลศิอทุยั
32 16442143 นางสาวอรวรา ฉิมพาลี
33 16442144 นายเกรียงศกัดิ ์ภิรมยพ์นัธุ์
34 16442164 นายกอ้งภพ หาโภคี
35 16442165 นายธัชพล ยทุธโกศา
36 16442166 นางสาวปิยะฉตัร จยูนืยง
37 16442167 นายพศนิ แสงรุง้
38 16442168 นายภคัรพล เมฆพนัธุ์

ชาย 23 คน หญิง 15 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 38 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                           สาขาวิชา การตลาด (แขนงดจิิทลัมารเ์กตตงิ) 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาการจดัการ นางสาวญาณิศา เผ่ือนเพาะ  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16442001 นายณัฐพงศ ์ทบัทอง
2 16442003 นางสาวนลทัพร คณุโท
3 16442006 นางสาววรรณิศา เชียงค า
4 16442007 นายสมพงค ์มาเยอะ
5 16442008 นางสาวอญัชล ีสงิหป์ระยรู
6 16442021 นางสาวธีรดา ชยันา
7 16442023 นางสาวสภุาพร บรรยง
8 16442030 นางสาวธนกร แกว้จั่นเพ็ชร
9 16442096 นายกมลชยั มีชยั
10 16442097 นางสาวกลัยกร นกใหญ่
11 16442098 นางสาวชนนิกานต ์สดุชานงั
12 16442099 นายชยัภทัร พรหมเมือง
13 16442101 นางสาววาสนา ช่ืนภกัดี

ชาย 4 คน หญิง 9 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 13 คน

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                           สาขาวิชา การตลาด (แขนงอิเวนตม์ารเ์กตตงิ) 4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาการจดัการ นายก าธร แจม่จ ารสั  อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16442004 นางสาวป่ินแกว้ ลว่งเขตต์
2 16442100 นายนนัทพิฒัน ์บญุณะสาร
3 16442102 นางสาวศภุากร ดว้งช่ืน
4 16442103 นายสงกรานต ์ลงุหมอ่ง
5 16442126 นายธีรภทัร ์วอ่งไว
6 16442139 นายธีรภทัร เจตพล
7 16442140 นางสาวเมธาวี ดาวเรืองนอ้ย
8 16442157 นางสาวอรินดา  คงวิเศษ

ชาย 4 คน หญิง 4 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 8 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                           สาขาวิชา การจดัการธุรกิจการคา้สมยัใหม ่4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 1  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาการจดัการ ดร.กิตมิา ทามาล ี อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16442068 นางสาวชนตกิานต ์มีชยั
2 16442071 นายนภดล จิตมนตรี
3 16442072 นายปริญญา ค าศรี
4 16442073 นางสาวปานตะวนั กลุด  าแดง
5 16442074 นางสาวพชัรี คุม้ภยั
6 16442076 นางสาววราพร แซล่ี
7 16442077 นางสาวสพุชัญา กลุบญุ
8 16442078 นางสาวอิศราภรณ ์มารจตัรุสั
9 16442129 นางสาวกนกวรรณ สายทอง
10 16442130 นางสาวอฐัฬิดา สกลุเตยีว

ชาย 2 คน หญิง 8 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 10 คน

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                           สาขาวิชา การจดัการธุรกิจการคา้สมยัใหม ่4 ปี รุน่ 2564 หมู่ 2  ปกต ิป.ตรี 
                           คณะวิทยาการจดัการ นางสาวนฤมล ญาณสมบตั ิ อาจารยท์ี่ปรกึษา
ล าดบั รหสันกัศกึษา ช่ือ-นามสกลุ

1 16442067 นายจกัรี เกิดมากมี
2 16442069 นางสาวณัฐตะวนั จั่นเพ็ชร
3 16442070 นางสาวณุตตรา กาญจนรกัษ์
4 16442075 นางสาวมลัริกา เที่ยงคนื
5 16442079 นางสาวใบเงิน แซซ่ยุ
6 16442113 นายชินภพ เพ็ชรอ าไพ
7 16442131 นางสาวอาทติยา ทองสทิธ์ิ

ชาย 2 คน หญิง 5 คน
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 7 คน


