
ประกาศรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) และภาคพิเศษ ประจ าภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

 

ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถรับใบแสดงผลกำรเรียนและใบรับรองคุณวุฒิได้ที่กองบริกำรกำรศึกษำตั้งแต่ 

วันพุธที่ 8 ธันวำคม 2564 เวลำ 10.30 น. เป็นต้นไป (โปรดเตรียมบัตรประชำชนหรือบัตรนักศึกษำ เพ่ือใช้ในกำร

ยืนยันตัวตนในกำรรับเอกสำรในวันที่นักศึกษำมำรับ) 

 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) 

ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ     

1) นำงสำวปิยะรัตน์  บุญปกครอง  

เทคโนโลยีบัณฑิต       

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)     

1) นำยกฤตยชญ์ หมำยนำค    2) นำยฉัตรมงคล ศรีอนันต์  

3) นำยรุ่งโรจน์ มั่นเจริญ    4) นำยกฤษดำกร มงคลญำติ    

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ     

1) นำงสำววัลวิภำ พันนำ    2) นำงสำวอภิญญำ ภำคกินนร   

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า     

1) นำงสำวปริญวัลล์ ศรสวรรค ์   2) นำยสุริยำ ม่วงไม้  

3) นำยชลอ วัฒน์รณชัย    4) นำยทวีศิลป์ ตรียศ    

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     

1) นำงสำวชุติมำ บัวแพร    2) นำงสำวภูสุดำ อ่อนบ ำรุง   

3) นำงสำวยิ่งศิกำนต์ บัวหลวง   4) นำยรัฐพงค์ พำนไพ่  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     

1) นำยนิธิพัฒน์ สังขพำนิช    2) นำงสำวชัชชลัย เริงสังข ์  

3) นำยณัฐวุฒิ แสงสว่ำง    4) นำงสำวณัฐสุดำ สยุมพร  

5) นำงสำวทิพยำ แซ่ว่ำง    6) นำยนัฐวิชญ์ สุวรรณคช   

7) นำยพลพณวรรษฐ์ ทวิชำนุรักษ์   8) นำยภวินท์ หลำวเพ็ชร  

9) นำงสำวสุพรรณษำ  สุขสมเพียร   10) นำยอิศรำ ปำนแก้ว  

11) นำยธนัท เอี่ยมสอำด    12) นำยชัยวัฒน์ ฆ้องงำม   
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     

1) นำงสำวธิดำรักษ์ ศรีนำคนิล   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     

1) นำยอ ำพล ผิวอ่อนดี    2) นำยเกริกชัย รอดจรุญ    

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ     

1) Mr.Huang  Yikai  

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์     

1) นำงสำวสุพิชญำ  สีสะอำด  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์     

1) นำยอดุลย์  ศรีบุรินทร์    2) นำงสำวนิชกำรต์  สิงห์โต  

3) นำงสำวมุสลีมะห์  ขันธชัย    4) นำงสำวอภิชญำ  บุญกำญจน์   

5) นำงสำววรรณธิชำ  ม้วนเงิน   

   

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจ าภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     

1 นำยโรจนัสถ์  บุญเมือง   

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน     

1 นำงวันเพ็ญ  ตกต้น  

นิติศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชานิติศาสตร์     

1) นำงสำวกำนต์ชนก จ ำเนียร   2) นำยณัฐวุฒิ รูปมำร  

3) นำยธนบดี สกุลแก้ว    4) นำงสำวพณณกร เพ็งโสภำ  

5) นำงสำวนฤมล ครูศรี    6) นำยณัฐปคัลภ์  ชุ่มปก  

เทคโนโลยีบัณฑิต       

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)     

1) ว่ำที่ร้อยตรีนัฐวุฒิ  ไวจะรำ   2) นำยสุนทร  อำทรธรรมสำร  

3) นำยขจรวัฒน์  พลำชัย    4) นำยคธำวุธ  เค้ำแคน  

5) นำงสำวจิรำพรรณ  นันทะเสน   6) นำยจิรำยุ  ภูต้องศรี  

7) นำยจีรำยุทธ  สุขประเสริฐ   8) นำยชัยสินทร์  ศุภนิกรณ์  
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9) นำยณรงค์  เพิ่มเติม    10) นำยณรงค์ศักดิ์  นพคุณ  

11) นำยธนพล  ไกรคุณ    12) นำยธนำยุต  เลำะฟอ  

13) นำยปัญญำวุฒิ  ศรีทองสุข   14) นำยพิสิษฎ์โชติ  วรรคแป้น  

15) นำยวีระยุทธ  คู่วิวัฒน์ชัย    16) นำยศรวำยุ  ทวีคูณสมบัติ  

17) นำงสำวศรีวิไล  ลำยงำม    18) นำยสุทธิพงษ์  สุธรรมมำ  

19) นำยสุพล  ละมั่งทอง    20) นำยอิทธิพล  สิทธิ์นะศรี  

21) นำยเสกสรร  คันทะสิทธิ์    22) นำยเอกอัมรินทร์  กลิ่นเกษร  

23) นำยเอนก  วงษ์พิชิต    24) นำยโชคชัย  ทรัพย์สุริต  

25) นำยไพโรจน์  ตังดอน  

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

เกียรตินิยมอันดับ 2     

สาขาวิชาการจัดการ     

1) นำงสำวปิยะนุช  สุขปลั่ง       

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ     

1) นำงสำวสุวรีย์  โสรส    2) นำยปฏิภำณ  คำพิจำรณ์  

3) นำงสำวฐิติภำ  มัสอิ    4) นำงสำวลัดดำ  กลิ่นกุหลำบ  

5) นำงสำววิภำพร  ตั้งจริยำภรณ์   6) นำงสำวปำริฉัตร  หุ้มแพร  

7) นำงสำวสำริกำ  แก้วขำว    8) นำงสำวรจนำ  ยิ้มจัตุรัส   

9) นำงสำวรัชนีวรรณ  แสงจันทร์   10) นำงสำวมลฤดี  มณีนิล   

11) นำงสำวชนัญชิดำ  คุณำรูป   12) นำงสำวแสงระวี  บ่อตำโล่  

13) นำงสำวฉันทนำ  ชัยอินทร์   14) นำงสำวพชรศำ  พูนสวัสดิ์  

15) นำงสำวอุษำ  รัตนะ    16) นำงสำวเพ็ญศิริ  หนูนิล  

17) นำงสำวจำรุวรรณ  สว่ำงอำรมณ์   18) นำงสำวปวีณำ  ค ำหมู   

19) นำงสำวลดำวัลย์  มียำมกิจ   20) นำงสำวสิริวรรณ  อนุชน  

21) นำงสำวอรวรรณ  ชูพูน    22) นำงสำวกัณณัจสร  ผลสุด   

23) นำงสำวนิภำพร  ตันตระกูล   24) นำงสำวประภำรัตน์  ทรัพย์พล  

25) นำงสำวมำริน  เวทกำร    26) นำงสำวสุนันทรำ  บุญทวี  

27) นำงสำววนิดำ  สังข์ทอง  

     

     -----------------------------------------------    

    


