
ประกาศรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถรับใบแสดงผลกำรเรียนและใบรับรองคุณวุฒิได้ที่กองบริกำรกำรศึกษำ

ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษำยน 2565 เวลำ 09.30 น. เป็นต้นไป (โปรดเตรียมบัตรประชำชนหรือบัตร

นักศึกษำ เพ่ือใช้ในกำรยืนยันตัวตนในกำรรับเอกสำรในวันที่นักศึกษำมำรับ) 

 

ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 

1) นำงสำวพิมพ์ภัทรำ ชนะข ำ  

สาขาวิชาการประถมศึกษา     

1) นำงสำวนิตยำวรรณ หนูทองแดง  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     

1) นำงสำววิภำวรรณ บัวรุ่งสวสัดิ์  

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย     

1) นำงสำวมลธิญำ ฤกษ์ลักษณี    

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา     

1) นำงสำวกัญญำรัตน์ ศรีรักษำ   2) นำงสำวจำรินี ธนีคุณ  

3) นำงสำวธนำรีย์ ปี่ทอง    4) นำงสำวมัญฑิกำ เมืองวงค์  

สาขาวิชาพลศึกษา     

1) นำยชนวีร์ เปล่งรัศมี  

      

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน     

1) นำยต่อสกุล ต่ำยขำว  

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น     

1) นำงสำวสุธำทิพย์ ศรีทรัพย์    

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม     

1) นำยกิตติพงษ์ เดชโอภำส    

สาขาวิชาภาษาไทย     

1) นำงสำวจันทิมำ นุเหมือน   

สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม     

1) นำยยุทธนำ ปรำงรินทร์    2) นำงสำวอำมำนี่ กำรพงศรี   

 



สาขาวิชาการท่องเที่ยว     

1) นำงสำวจินตนำ  วงศ์ชำลี    2) นำยณัฐวุฒิ  บุญส่ง  

3) นำงสำวนฤมล  มีค ำเพรำะ   4) นำยวิชญะ  เศรษฐีหมุด  

           

นิติศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิติศาสตร์     

1) นำงสำวพรชิตำ ไชยเหมือน   2) นำงสำวอังคณำ ทันหะธร   

3) นำงสำวเจนจิรำ ม่วงทอง   

      

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีสากล     

1) นำยเศรษฐศิริ อ่อนอุ่น   

 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์     

1) นำยวิจิตร ละพิมพ์   

      

เทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)     

1) นำยกิตติธัช  บุญมีรอด    2) นำยจิรำยุทธ์  ดีพูล  

3) นำยซำรำยุทธ  สุพีเมฆ    4) นำยฐำปกร  เรไร  

5) นำยทศพล  เมฆพันธ์    6) นำยธเนศ  เจริญสุข  

7) นำยบัณฑิต  รังมณี    8) นำยปิยะนนท์  ผ่องประทุม  

9) นำยพีรภัทร  กิจภักดีกุล    10) นำยภูวดล  คงสมแก้ว  

11) นำยรำเมศ  ชลำลัย    12) นำยวิศรุต  กร่ำงสละ   

13) นำงสำวสุจิตรำ  ออมสมสวย   14) นำงสำวสุพรรณี  พงษ์อ่อน  

15) นำยอณุสิทธิ์  อยู่สบำย    16) นำยอัครพล  กลึงสูงเนิน  

17) นำยเกรียงศักดิ์  ถำวร    18) นำยเก้ำชนก  ถัดทะพงษ์  

19) นำยกิตติพงษ์  อึ้งเจริญ    20) นำยฐำนกร  ชิงชัย  

21) นำยณัฐชนน  พฤกษ์ขจร    22) นำยธนกร  กัลยำณมิตร  

23) นำงสำวนูรีดำ  ทรงขวัญ    24) นำยปรวรรตณ์  ทัพสัมฤทธิ์  

25) นำยพำนุวัฒน์  พรรณปัญญำ   26) นำยพีระพล  เจริญสุข   

27) นำยยุทธนำ  อ ำพันธ์    28) นำยวัชระ  โคตะสิน   



29) นำยสุทธิรำช  สุริยะกุล    30) นำยสุภัทร  ชีระศิลป์  

31) นำยอนุชำ  นำคปั้น    32) นำยอินทรวัฒน์  ฤกษ์ถนอม  

33) นำยเกียรติรัตน์  ตรีวิจำรณ์   34) นำยณัฐพล  มีปรีดี   

35) นำยชญำนนท์  ดอกกุหลำบ   36) นำยภูเมธ  เสน่ห์มิตร  

37) นำยอุเทน  โกมล     38) นำงสำวอุทุมพร  สำลำงโคตร  

39) นำยจักรพงษ์  กำญจนภี    40) นำยกิ่งทอง  วรรณประเสริฐ  

41) นำยขวัญชัย  เส้นเศษ    42) นำยนิธิกร  กุศลสัตย์  

43) นำยนิรันดร์  ดวงแก้ว    44) นำยประเสริฐ  สอนทุ่ง   

45) นำงสำวพรรณภำ  พูนสวัสดิ์   46) นำยภำณุพงษ์  ภำวนำ   

47) นำยภำสกร  ไวยรูปี    48) นำยยุรนันท์  จันทำ  

49) นำยวรพงษ์  เอ่ียมพันธ์    50) นำยวัชศักดิ์  โสรส  

51) นำยสำนิต  มีสมเดช    52) นำยอนุชำ  ผัดกำ  

53) นำยอภิชำติ  สร้ำงกลำง    54) นำยเจริญชัย  พุฒซ้อน  

55) นำยเอกวิทย์  สรรพศรี    56) สิบเอกแสงสิทธิ์  อ่ ำประสิทธิ์  

57) นำยแสนปิติ  เติมขุนทด    58) นำยฉัตรชัย  ชัยมงคล  

59) นำยยงยุธ  คนทน       

         

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ     

1) นำยธนำกร  ขยัน     2) นำยธรรมทร  เพชรสุวรรณ  

3) นำยธวัชชัย  เกตุเขตร์    4) นำยปรินทร  บุญเรืองรัตน์  

5) นำงสำวปวันรัตน์  ประจิตร์   6) นำงสำวพรสิรินทร์  กลั่นใสสุข  

7) นำยอรรถสิทธิ์  ปัญญำ    8) นำยประกำศิต  ฉำยศิริ   

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

1) นำยมณฑวัฒน์  ทรงนิโครธ  

     

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์     

1) นำงสำวนูรฮำยู  สำและ    2) นำงสำวกุลธิดำ  ไชยยะ  

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

1) นำงสำวศรัณย์ภัทร์  จันประสำท   2) นำยธนำวุฒิ  ทวีทรัพย์  

3) นำงสำวพัสวี  หนองบัว    4) นำงสำววิภำภรณ์  จันทร์แจ่มศรี  

 



สาขาวิชาจุลชีววิทยา     

1) นำงสำวนิภำพร  ช ำนำญแก้ว  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     

1) นำยรัชชำนนท์  สุขใจ  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     

1) นำงสำวสุภิสรำ  ภู่ระหงษ์    2) นำยจิรพงษ์  ทรัพย์บุญ   

3) นำงสำวโชติกำ  โกดี    

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     

1) นำยหัตถวัตร  มหำเทียน   

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     

1) นำงสำวปภำวรินท์  วิจิตรสำร  

      

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

เกียรตินิยมอันดับ 2 

สาขาวิชาการจัดการ     

1) นำงสำวอรนิภำ  พิลึกนำ  

       

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ     

1) นำยณัฐพล  รักษำชำติ    2) นำยวรพล  ฤกษ์ประกอบ  

3) นำยสมมำณัฐ  เชื้อแถว    4) นำงสำวสมฤทัย  แก้วตุมกำ  

5) นำงสำวณัฐธิดำ  วงษ์ประมุข   6) นำงสำวสำวิตรี  เพิ่มพูล   

7) นำงสำวสุวนันท์  นำชะว ี    8) นำงสำวชลธิชำ  ปิ่นทอง   

9) นำยอนุชำ  ขันธลักษณ์    10) นำงสำวอริยำพร  ผิวฉ่ ำ   

11) นำงสำวชนัญญำ  หนูสู    12) นำงสำวน้ ำอ้อย  หงษ์ทอง   

13) นำงสำวปรียำ  พลีข ำ    14) นำงสำวสุภำณัฐ  บุญเกิน   

15) นำงสำวกนกกร  สังข์แจ่ม    16) นำยอรรณพ  คลุ้มกระโทก  

17) นำงสำวขันติยำ  แก้วมีสี    18) นำงสำวเกษญำ  คงสมปรำชญ์  

19) นำงสำวณัฏฐณิชำ  ปำกเกล็ด   20) นำยนัทธพงศ์  กล่อมจิตร  

21) นำงสำวสิริกำญจ์  เรืองโห้    22) นำงสำวสุภำวดี  คะตะวงค์  

23) นำงสำวแพรวนภำ  สอนทอง   24) นำงสำวเบญจวรรณ  คล้ำยสุบรรณ 

25) นำงสำวมณี  อันอำรี     26) นำยธนภัทร  เรืองศรี  

27) นำงสำวสุชำดำ  ปิ่นโต    28) นำงสำวกุศลิน  อัตสำระ   



29) นำงสำวประภำพรรณ  ตำแก้ว   30) นำงสำวพัชรี  มหำธนเดช  

31) นำงสำวรชยำ  จ ำนงค์สังข์    32) นำงสำวศรุตำ  รู้ธรรม   

33) นำงสำวสุพรรษำ  เถื่อนสุริยำ   34) นำงสำวอัญชรีพร  เหลืองธรรมชำติ 

35) นำยอำสำ  ธรรมำรมย์    36) นำงสำวกมลวรรณ  ศรีวงศ์รำช  

37) นำงสำวคิตสมำส  หอระดี    38) นำงสำวพัชรำ  สิงห์ส ำรำญ  

39) นำงสำวลดำรัตน์  โวหำรคล่อง   40) นำงสำวสมใจ  ล้อมหัดไทย  

41) นำงสำวเนติมำ  เฟ่ืองเงิน    42) นำงสำวกมลทิพย์  ไวยนิกี  

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ     

1) นำงสำวพรพิมล  แก้วไสล    2) นำยณัฐพล  ผลำผล  

3) นำยเอกรำช  เกิดมำลัย    4) นำงสำววินิตำ  ศรีสัจจำรักษ์  

5) นำยธนวัฒน์  รำมัญ  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     

1) นำยขวัญชัย  ขุนจิตภักดี    2) นำยชัยยธร  หวังเสริมวงศ์  

3) นำยณัฐวัฒน์  วงษ์เมือง    4) นำยธนพล  เมษมำน  

5) นำยภำณุ  สิทธิคุณ    6) นำงสำวสุมิตรำ  วิลัยกุล   

7) นำยเบญจพล  ภำคสมบูรณ์   8) นำยเอนกพงศ์  วงษ์ทองดี   

9) Mr.Li  Guanze   

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ     

1) นำงสำวมำลิณี  สีแก้ว    2) นำงสำวสุนิสำ  ด ำริห์พงษ์  

3) นำงสำวเจนจิรำ  กิติอำษำ  

 

บัญชีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบัญชี     

1) นำยวิทยำ  เอ่ียมสูงเนิน   

 

 

************************************* 


