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เร่ิมศึกษาเม่ือ หลักสูตร สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
ศึกษา

ภาค
ประเภท

1 นายกิตติภพ  มหาวัน ข้าราชการ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 8 ส.ค. 2559 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.นเรศวร ปกติ ทุนส่วนตัว 7 ส.ค. 2565

2 นางอุมาภรณ์  กล้าหาญ ข้าราชการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ดนตรีศึกษา ปี พ.ศ. 2560 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ดุริยางคศิลป์ ม.ขอนแก่น พิเศษ ทุนส่วนตัว

3 นายสุรินทร์  ศรีสังข์งาม ข้าราชการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประยุกต์ศิลป์ ปี พ.ศ. 2560 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบ ม.ขอนแก่น พิเศษ ทุนมหาวิทยาลัย 330,000 14 ก.ย. 2561 13 ก.ย. 2565 

4 รศ.วิภาวี  ฝ้ายเทศ ข้าราชการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ นิเทศศาสตร์ ปี พ.ศ. 2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ภาษาไทย ม.เกษตรศาสตร์ พิเศษ ทุนส่วนตัว

5 ผศ.ชาญณรงค์  น้อยบางยาง ข้าราชการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ วิศวกรรมไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2560 วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีปทุมวัน พิเศษ ทุนส่วนตัว

6 นายนรเศรษฐ์  เตชะ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา 1 ส.ค. 2559 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การศึกษา ม.เชียงใหม่ ปกติ ทุนมหาวิทยาลัย 202,000 13 ม.ค. 2560 12 ม.ค. 2565 31 ก.ค. 2564

7 ผศ.ภัธภร  หล่ังประยูร พนักงานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ ปี พ.ศ. 2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) หลักสูตรและการสอน ม.ศิลปากร พิเศษ ทุนมหาวิทยาลัย 424,650 14 ก.ย. 2561 13 ก.ย. 2565 

8 น.ส.ภูษณิศา  สุวรรณศิลป์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 15 ส.ค. 2559 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) วิทยาศาสตรศึกษา ม.ศรีนคริทรวิโรฒ ปกติ ทุนมหาวิทยาลัย 202,000 13 ม.ค. 2560 12 ม.ค. 2565 14 ส.ค. 2564

9 น.ส.ภัทรภร  พิกุลขวัญ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 16 ส.ค. 2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิทยาศาสตร์ศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ ปกติ ทุนส่วนตัว 15 ส.ค. 2566

10 นายสิรภพ  สินธุประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 16 ส.ค. 2562 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) คณิตศาสตร์ ม.ศรีนคริทรวิโรฒ ปกติ ทุนมหาวิทยาลัย 220,000 19 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2566 15 ส.ค. 2566

11 น.ส.ศิริรัตน์  ชาวนา พนักงานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น พิเศษ ทุนส่วนตัว

12 น.ส.รุ่งนภา  อุบาลี พนักงานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ - ปี พ.ศ.2562 การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การศึกษาพิเศษ ม.ศรีนคริทรวิโรฒ พิเศษ ทุนส่วนตัว

13 ผศ.ชนิกานต์  ผลเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ฯ รัฐประศาสนศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ม.บูรพา พิเศษ ทุนส่วนตัว

14 น.ส.จินดา  ธ ารงอาจริยกุล พนักงานมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ฯ การปกครองท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 2559 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) รัฐประศาสนศาสตร์ ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พิเศษ ทุนส่วนตัว

15 นายสุรศักด์ิ  ศรีธรรมกุล พนักงานมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ฯ การปกครองท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 2559 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การเมือง ม.รามค าแหง พิเศษ ทุนมหาวิทยาลัย 160,000 21 ก.ค. 2563 20 ก.ค. 2567

16 นายปฐมพงษ์  พุ่มพฤกษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ฯ นิเทศศาสตร์ 1 ส.ค. 2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) นิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิต ปกติ ทุนมหาวิทยาลัย 187,000 13 ม.ค. 2560 12 ม.ค. 2565 31 ก.ค. 2565

17 นายอิทธิเทพ  หลีนวรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ฯ นิเทศศาสตร์ ปี พ.ศ. 2563 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พิเศษ ทุนมหาวิทยาลัย 367,500 25 ม.ค. 2564 24 ม.ค. 2568

18 นายปราโมทย์  ระวิน พนักงานมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทย 11 ม.ค. 2564 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ภาษาไทย ม.เกษตรศาสตร์ ปกติ ทุนส่วนตัว 10 ม.ค. 2565

19 ผศ.ปกาศิต  เจิมรอด พนักงานมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ฯ นิติศาสตร์ ปี พ.ศ. 2563 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.) นิติศาสตร์ ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พิเศษ ทุนมหาวิทยาลัย 480,000 21 ก.ค. 2563 20 ก.ค. 2567

20 ผศ.บังอร  บุญป้ัน พนักงานมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ภูมิศาสตร์ 15 ม.ค. 2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การจัดการส่ิงแวดล้อม ม.ธรรมศาสตร์ ปกติ ทุนส่วนตัว 14 ม.ค. 2565

21 นายคมลักษณ์  ไชยยะ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ฯ การพัฒนาชุมชน 14 ส.ค. 2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ปกติ ทุนมหาวิทยาลัย 438,000 14 ก.ย. 2561 13 ก.ย. 2565 13 ส.ค. 2565

22 นายกุลธีร์  บรรจุแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ดนตรีสากล ปี พ.ศ. 2563 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สังคีตวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร พิเศษ ทุนมหาวิทยาลัย 480,000 21 ก.ค. 2563 20 ก.ค. 2567

23 นายรวมศักด์ิ  เจียมศักด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ดนตรีสากล ปี พ.ศ. 2560 ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศป.ด.) มานุษยดุริยางควิทยา ม.ศรีนคริทรวิโรฒ พิเศษ ทุนมหาวิทยาลัย 270,000 14 ก.พ. 2561 13 ก.พ. 2565 

ข้อมูล ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลการศึกษาต่อของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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24 นางชเนตตี  พุ่มพฤกษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ ปี พ.ศ. 2561 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) บริหารธุรกิจ ม.รังสิต พิเศษ ทุนมหาวิทยาลัย 500,000 22 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2566 

25 น.ส.ญาณิศา  เผ่ือนเพาะ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ ปี พ.ศ. 2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การจัดการ ม.ศิลปากร พิเศษ ทุนส่วนตัว

26 น.ส.สวิตา  อยู่สุขขี พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 ม.ค. 2563 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปกติ ทุนมหาวิทยาลัย 300,000 23 ธ.ค. 2558 22 ธ.ค. 2564 1 ม.ค. 2567

27 นางจันจิรา  ดีเลิศ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี พ.ศ. 2559 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) บริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พิเศษ ทุนมหาวิทยาลัย 294,000 14 ก.พ. 2561 13 ก.พ. 2565 

28 นายชาญชัย  เมธาวิรุฬห์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ ปี พ.ศ. 2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) บริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ พิเศษ ทุนส่วนตัว

29 นายสมเกียรติ  แดงเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ ปี พ.ศ. 2558 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) บริหารธุรกิจ ม.ธุรกิจบัณฑิต พิเศษ ทุนมหาวิทยาลัย 400,000 23 ธ.ค. 2558 22 ธ.ค. 2564

30 น.ส.สุดารัตน์  เกล้ียงสอาด พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ การจัดการ ปี พ.ศ. 2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ พิเศษ ทุนมหาวิทยาลัย 500,000 14 ก.ย. 2561 13 ก.ย. 2565 

31 น.ส.อมรา  ดอกไม้ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ ปี พ.ศ. 2561 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พิเศษ ทุนส่วนตัว

32 น.ส.ฤดี  เสริมชยุต พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ การตลาด 2 ม.ค. 2561 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) บริหารธุรกิจ ม.ธุรกิจบัณฑิต ปกติ ทุนมหาวิทยาลัย 400,000 23 ธ.ค. 2558 22 ธ.ค. 2564 1 ม.ค. 2565

33 นายพิเนต  ตันศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 15 ส.ค. 2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เศรษฐศาสตร์ ม.ศรีนคริทรวิโรฒ ปกติ ทุนส่วนตัว 14 ส.ค. 2565

34 ผศ.ภัทราพร  จันตะนี พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ ปี พ.ศ. 2563 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) รัฐประศาสนศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิเศษ ทุนส่วนตัว

35 นายมรุต  กลัดเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 7 ก.ย. 2560 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เศรษฐศาสตร์ ม.ศรีนคริทรวิโรฒ ปกติ ทุนมหาวิทยาลัย 450,000 19 ก.ย. 2561 18 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2564

36 น.ส.วรปภา  มหาส าราญ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 6 ส.ค. 2561 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมฯ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปกติ ทุนมหาวิทยาลัย 200,000 14 ก.พ. 2561 13 ก.พ. 2565 5 ส.ค. 2565

37 นายวีรพล  น้อยคล้าย พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว ปี พ.ศ. 2558 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การจัดการการท่องเท่ียว ม.พะเยา พิเศษ ทุนมหาวิทยาลัย 244,000 12 ม.ค. 2560 11 ม.ค. 2565

38 ผศ.เพ็ญนภา  หวังท่ีชอบ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี ปี พ.ศ. 2560 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบัญชี ม.ธุรกิจบัณฑิต พิเศษ ทุนมหาวิทยาลัย 311,000 14 ก.พ. 2561 13 ก.พ. 2565 

39 น.ส.ภัทรวดี  โตปรางกอบสิน พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ฯ เคมี 8 ส.ค. 2559 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปกติ ทุนมหาวิทยาลัย 186,000 13 ม.ค. 2560 12 ม.ค. 2565 7 ส.ค. 2564

40 น.ส.สิรีพัชร  แสงสว่าง พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณิตศาสตร์ 13 ส.ค. 2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณิตศาสตร์ประยุกต์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปกติ ทุนมหาวิทยาลัย 230,000 19 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2566 12 ส.ค. 2566

41 น.ส.กาญจนา  สาธุพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ฯ ฟิสิกส์ 1 ส.ค. 2560 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปกติ ทุนมหาวิทยาลัย 237,000 14 ก.พ. 2561 13 ก.พ. 2565 31 ก.ค. 2564

42 นายศิริวัชร์  อาลักษณสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ฯ ฟิสิกส์ 10 ส.ค. 2558 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ฟิสิกส์ ม.บูรพา ปกติ ทุนมหาวิทยาลัย 217,500 23 ธ.ค. 2558 22 ธ.ค. 2564 9 ส.ค. 2564

43 น.ส.สุพิชญา  ค าคม พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ฯ คหกรรมศาสตร์ 31 มี.ค. 2563 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) คหกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ปกติ ทุนส่วนตัว 30 มี.ค. 2567

44 น.ส.จรัสสินี  สุวีรานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ฯ คหกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วัฒนธรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม พิเศษ ทุนส่วนตัว

45 น.ส.กันยาลักษณ์  โพธ์ิดง พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12 ม.ค. 2558 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปกติ ทุนส่วนตัว 31 ก.ค. 2564

46 นายวิโรจน์  ยอดสวัสด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 ก.ค. 2560 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ ปกติ ทุนส่วนตัว 30 ก.ค. 2564

47 น.ส.สมปรารถนา  สุขเกษม พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 23 มี.ค. 2558 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.มหิดล ปกติ ทุนมหาวิทยาลัย 150,000 14 ม.ค. 2558 31 ก.ค. 2564 31 ก.ค. 2564

48 น.ส.อัมมันดา  ไชยกาญจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาธารณสุขชุมชน 1 ต.ค. 2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ม.มหิดล ปกติ ทุนส่วนตัว 30 ก.ย. 2565
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49 ผศ.รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล พนักงานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา 5 ก.ค. 2564 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) หลักสูตรและการสอน ม.ศิลปากร พิเศษ ทุนส่วนตัว

50 น.ส.ณัฐรดา ไหมมาลา พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจโรงแรม 5 ก.ค. 2564 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การจัดการการท่องเท่ียว โรงแรม และอีดวนท์ ม.ศิลปากร พิเศษ ทุนส่วนตัว

51 นางศราริตา  แจ้งพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี งานนิติการ กองกลาง ปี พ.ศ. 2562 นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) นิติศาสตร์ ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พิเศษ ทุนมหาวิทยาลัย 200,000 19 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2565

52 น.ส.ฐิติรัตน์  ขาวบริสุทธ์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ส านักวิทยบริการฯ ปี พ.ศ. 2562 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา พิเศษ ทุนมหาวิทยาลัย 100,000 19 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2564

53 นายเจษฎา  สุขสมพืช พนักงานมหาวิทยาลัย ส านักวิทยบริการฯ ปี พ.ศ. 2562 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา พิเศษ ทุนมหาวิทยาลัย 100,000 19 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2564

54 นายณเรศณ์  จิตรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ส านักวิทยบริการฯ ปี พ.ศ. 2562 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา พิเศษ ทุนมหาวิทยาลัย 100,000 19 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2564

55 นายกสิพงษ์  กสิพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ส านักวิทยบริการฯ ปี พ.ศ. 2562 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา พิเศษ ทุนมหาวิทยาลัย 100,000 19 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2564

56 ว่าท่ี ร.ต.สมชาย  ผลทิพย์ ครูโรงเรียนสาธิต คณะครุศาสตร์ ร.ร.สาธิตมัธยม ปี พ.ศ. 2563 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หลักสูตรและการสอน มรภ.พระนครศรีอยุธยา พิเศษ ทุนส่วนตัว

57 นางจิตติมา  สุรารักษ์ ครูโรงเรียนสาธิต คณะครุศาสตร์ ร.ร.ประถมสาธิต ปี พ.ศ. 2563 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หลักสูตรและการสอน มรภ.พระนครศรีอยุธยา พิเศษ ทุนมหาวิทยาลัย 122,000 25 ม.ค. 2564 24 ม.ค. 2568

58 น.ส.น้องนุช  จ าปาสัก ครูโรงเรียนสาธิต คณะครุศาสตร์ ร.ร.ประถมสาธิต ปี พ.ศ. 2563 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หลักสูตรและการสอน มรภ.พระนครศรีอยุธยา พิเศษ ทุนส่วนตัว

59 ส.อ.หญิงอารีย์  ขอพ่ึง ครูโรงเรียนสาธิต คณะครุศาสตร์ ร.ร.ประถมสาธิต ปี พ.ศ. 2561 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) พลศึกษา ส.การพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี พิเศษ ทุนมหาวิทยาลัย 110,000 19 ก.ย. 2561 18 ก.ย. 2564

60 น.ส.สุนีย์  มณีโชติ ครูโรงเรียนสาธิต คณะครุศาสตร์ ร.ร.สาธิตมัธยม ปี พ.ศ.2563 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หลักสูตรและการสอน มรภ.พระนครศรีอยุธยา พิเศษ ทุนส่วนตัว

61 น.ส.ธนาภรณ์ พานค า พนักงานราชการ กองพัฒนานักศึกษา ปี พ.ศ. 2563 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ม.มหิดล พิเศษ ทุนส่วนตัว

62 น.ส.อัญชรีพร  เหลืองธรรมชาติ เจ้าหน้าท่ีประจ าตามสัญญา ส านักวิทยบริการฯ ปี พ.ศ. 2561 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการ มรภ.พระนครศรีอยุธยา พิเศษ ทุนมหาวิทยาลัย 83,100 19 ก.ย. 2561 17 ก.ย. 2564

63 น.ส.กัลยา  จันทร์โชติ เจ้าหน้าท่ีประจ าตามสัญญา ส านักวิทยบริการฯ ปี พ.ศ. 2561 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการ มรภ.พระนครศรีอยุธยา พิเศษ ทุนมหาวิทยาลัย 84,000 19 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2564


