
ประกาศรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 6 

 
 ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถรับใบแสดงผลกำรเรียนและใบรับรองคุณวุฒิได้ที่กองบริกำรกำรศึกษำ
ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกำยน 2565 เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป (โปรดเตรียมบัตรประชำชนหรือบัตร
นักศึกษำ เพ่ือใช้ในกำรยืนยันตัวตนในกำรรับเอกสำรในวันที่นักศึกษำมำรับ) 
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต    
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม      
1) นำงสำวนิภำ สมัตถะ     2) นำยสรำวุธ หนูวรรณะ   
สาขาวิชาประวัติศาสตร์      
1) นำงสำวณิชำกำนต์ จ ำปำขำว  
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น     
1) นำยอภิศักดิ์  ศิริมงคล  
 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     
1) นำงสำวพัชรำภร แพรทอง    2) นำงสำวนนทยำ ปูเต๊ะ  
 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาศิลปะการแสดง     
1) นำงสำวรัตนำวดี ทำปลัด  
สาขาวิชาดนตรีสากล     
1) นำยธนพล ฤทธิ์กระจ่ำง    2) นำยภำสวุฒิ รำชวังเมือง 
3) นำยวัชรำวุธ สุนทรปำน    4) นำยศิฐฑำ  ตำบโกไสย  
     
นิติศาสตรบัณฑิต       
สาขาวิชานิติศาสตร์     
1) นำยวิทวัส ช้ำงอยู่     2) นำยเด็ดเดี่ยว เด็ดขำด   
3) นำยเอกชัย สุ่มสกุล     4) นำยศุภณกร ผดุงศิลป์   
      
วิทยาศาสตรบัณฑิต       
สาขาวิชาคณิตศาสตร์     
1) นำงสำวกรรนิกำ  ตรีสนธิ์  
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     
1) นำงสำวนบชุลี  แหวนเงิน    2) นำยกฤตเมธ  ไชยสิทธิ์   
3) นำงสำวธัญสินี  ใบโกศล    4) นำงสำวนิลญำ  เจริญศรี  
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     
1) นำยกัมปนำท  สุนทรสินธุ์    2) นำยชัยวัฒน์  ประภำพันธ์กุล  
3) นำยนฤพนธ์  บ ำรุงรัตน์    4) นำยสิทธำ  สุขจิตร 
5) นำงสำวบุปผำ  อรรถำเวช    6) นำงสำวฐิติรัตน์  ขำวบริสุทธิ์  
7) นำยเจษฎำ  สุขสมพืช  
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     
1) นำงสำวสวรรยำ  สอำดศรี    2) นำงสำวจำรุวรรณ  พลอยทับทิม  
3) นำงสำวกิตติยำ  สระทองเติม    4) นำงสำวจิตรวดี  นำเสถียร   
5) นำงสำวจิรำทิพย์  เรืองขจรณรัตน์   6) นำงสำวฐำนิตำ  หงษ์ทอง  
7) นำงสำวดำรำวดี  บุญรัตน์    8) นำงสำวปรินทร  ประสมกำร  
9) นำงสำวปิยธิดำ  สำยศรี    10) นำงสำวปิยะฉัตร  ไม้แก้ว  
11) นำงสำวปิยะณัฐ  ปลอดฤทธิ์    12) นำงสำวรุ่งทิพย์  คีรีโชติกุล  
13) นำงสำวศศิวิมล  สำยยศ    14) นำงสำวสุชำนันท์  บุญพำ  
15) นำงสำวกัญญำภัค  สุขสุวำนนท์   16) นำยชัยรัตน์  สิริมนพร   
17) นำงสำวบุษดี  อินตำ     18) นำงสำวพิยดำ  สุขโข  
19) นำงสำววรกมล  คงสมบูรณ์    20) นำงสำววำริน  กิจโอสถ  
     
บริหารธุรกิจบัณฑิต       
สาขาวิชาการจัดการ     
1) นำยสนธยำ  อ่อนกล่อม    2) นำงสำวทัศนีย์  ขันทเขตต์  
3) นำงสำวจรรยำพร  แตงทับ    4) นำงสำวชยำนันท์  นิ่มสุข  
5) นำงสำวภิชำภัช  ฤกษ์วิธี    6) นำงสำวณศรณ์กมล  ศิรินรเศรษฐ์ 
7) นำยอำทิตย์  บุญเรือง     8) นำงสำวจุฑำมำศ  กิจกระจ่ำง  
9) นำงสำวนันทวัน  กลั่นน้ ำทิพย์    10) นำงสำวจันทมณี  สุริยวงษ์  
11) นำงสำวจิตทิพำ  ทองสิทธิ์    12) นำงสำวจิรำพร  สังข์พิชัย 
13) นำยทินวุฒิ  อำจปรุ     14) นำยธนภัทร  วงษ์อนุ  
15) นำยธนำธิป  จิตต์จ ำนงค์    16) นำงสำวปรีชญำ  สิทธิเดช  
17) นำงสำวปัทมำภรณ์  รักสนิท    18) นำงพิไลพร  ธนีภำพ  
19) นำงสำวภัสณญำน์  สิทธพิงศ์อุดม   20) นำงสำวรัชนี  เสมำเงิน  
21) นำงสำวลลิตำ  ละมูลมอญ    22) นำงสำววรรณภร  พำกเพียร  
23) นำงสำวสุวิภำ  ไวยทิพย์    24) นำยฬะภีกรณ์  ส ำแดงเดช 
25) นำงสำวเปมิกำ  มวลทอง    26) นำงสำวเมษำ  กงฉิน   
27) นำงสำวกิดำกำร  เกตุแก้ว  
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สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์     
1) นำงสำวกุลธิดำ  มูลอนันต์    2) นำยณัฐพงษ์  จิตร์วิกรม  
3) นำงสำวพัชรำภรณ์  คงรอด    4) นำงสำวภูชิษำ  ชำญทวียศ  
5) นำงสำวสุภำพร  ผ่องใส    6) นำยเอกรัตน์  เจริญสวัสดิ์  
7) นำงสำวสุทยำ  เลิศวิลัย    8) นำยจตุพล  ด ำริห์กล้ำ  
9) อำทิตย์  บุตรสิงห์     10) นำยธนำทรัพย์  ฝั่งสินธุ์  
      
เศรษฐศาสตรบัณฑิต       
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร     
1) นำงสำวฐิติพร  โห้แพ     2) นำงสำวพัชรำ  จันทร์กระจ่ำง  
3) นำงสำวหทัยภัทร  ชูสำตร  
 
  

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


