
รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563 (ครั้งที่ 2) 

ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถรับใบแสดงผลกำรเรียนและใบรับรองคุณวุฒิได้ที่กองบริกำรกำรศึกษำตั้งแต่ 

วันที่ 29 มีนำคม 2564 เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป (เตรียมบัตรประชำชนหรือบัตรนักศึกษำเพ่ือใช้ในกำรยืนยัน

ตัวตนในกำรรับเอกสำรในวันที่นักศึกษำมำรับ) 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

1) นำยปริญญำ โอริส 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

1) นำยธีรุตม์ วงษ์โสภณ 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

1) นำยวัจน์กร กุศลรัตน์ 

 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

1) นำงสำวสโรชำ กำรเกตุ       2) นำยกฤติน มีฤกษ์ 

 

นิติศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 

1) สิบต ำรวจโทตวงสิทธิ์ จะตุรัง      2) นำยพงศ์สุริยำ ศรีสกุล 

3) นำยสุทธิภำส ช่ำงกล       4) สิบต ำรวจโทวัชรำกร โบรำณกุล 

5) นำยวรรณเวย์ ซิ้มใจดี       6) นำงสำวธนพร ชำตินันทน์ 

7) นำยภำณุวัชร ชำตินันทน์      8) นำงสำวเพ็ญพรรณ มั่งชู 

9) นำงสำวอรพิน มำนะทัศน์ 

 

 

 



รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

1) นำงสำวอำรีรัตน์ เกษสังข์ 

 

เทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 

1) นำยอรรถสิทธิ์  เลี้ยงวิเชียร      2) นำยสุขสันต์  ซื่อรัมย์ 

3) นำยชำลี บุญเขต       4) สิบเอกกิตติพงศ์ เกตุรูป 

5) นำยณวิทยชัย เก่งเขตรวิทย์      6) ว่ำที่ร้อยตรีนรินทร์ กลิ่นผลำ 

7) นำยนฤเบศร์ แจ้งศรี       8) นำยประเสริฐ จันทร์โส 

9) นำยภำธร ภู่เม่น       10) นำยวสันต์ คูณทอง 

11) นำยศุภกำนต์ นิทัศน์       12) นำยสนอง มำลัยศรี 

13) นำยสังวำลย์ สุขสมพืช      14) นำยสำคร สอนคุณแก้ว 

15) นำยสุพัฒน์ แตงดี       16) นำยสุระพล ทับภู 

17) นำยอรรณพ หำเรือนพืชน์      18) นำยแสวง แสงสิกรณ์ 

19) นำยกิตติ บุญเลื่อน       20) นำงสำวขนิษฐำ กุลเวียง 

21) สิบเอกณัฐพล งำมเขตต์      22) นำยธนกฤต ธรรมเจริญ 

23) นำยธวัชชัย บำขำว       24) นำยพรพงศ์ นำคะบุตร 

25) นำยมำนพ ศิริพฤกษ์พงษ์      26) นำยวุฒิพงษ์ พงษ์รูป 

27) นำยศุภวิชญ์ จันทนะ       28) นำยสำคร นำเอก 

29) นำยสุรชำติ เชื้อทอง       30) นำยอนุชำ คณะโจทย์ 

31) นำยสุทธิพงศ์ หลักแก้ว      32) นำยชนพล อนันตศักดิ์ธ ำรง 

33) นำยสุหฤทธิ์ เติมขุนทด      34) นำยณัฐกิตติ จันหวำ 

35) นำยเจษฎำ แน่จริง       36) นำยสุภิวัชร์ ทองน่วม 

 

 

 

 



วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1) นำงสำวฉัตรมณี ได้สันเทียะ     2) นำงสำวเบญจวรรณ พันธ์บัวหลวง 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1) นำยมนัสนันท์ ไตรญำณสม 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

เกียรตินิยมอันดับ 1 

สาขาวิชาการจัดการ 

1) นำงสำวศิริมำศ นรสำร 

 

เกียรตินิยมอันดับ 2 

สาขาวิชาการจัดการ 

1) นำงสำวสุดธิดำ เกิดพุฒเปี่ยม 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ 

1) นำงสำวนฤมล  เสถียรโชค      2) นำงสำวปัทมำ  วงศ์ไทย 

3) นำยนัทพนธ์  บัวเกิดธรรม      4) นำงสำวกำนต์ชณัฐ  นำคะบุตร 

5) นำงสำววรำรัตน์ บุญยะกลัมพะ      6) นำงสำวอนัญญำ สว่ำงโชติ 

7) นำยกฤตธกร ธนัตนันทเดช      8) นำงสำวกัญญำณี ชัยนเรศ 

9) นำงสำวณัฐฏิมำ ป้อมทอง      10) นำงสำวธนำภรณ์ เขื่อนสุข 

11) นำงสำวปัทมำ บุญเรือง      12) นำงสำวรัชณีกรณ์ วงศ์พยัค 

13) นำยวัลลภ ส ำรำญพำนิช      14) นำงสำววำทยำพร ทับทิมทอง 

15) นำงสำวศศิธร สุขใจ       16) นำยสุริยำ นิลบุตร 

17) นำงสำวอัชรำกร  หลอมทอง      18) นำยอุกกฤษฏ์ ใส้เจริญ 

19) นำยเอกลักษณ์ จันทร์เถื่อน      20) นำงสำวจุฑำมำศ บ ำรุงชีพ 

21) นำงสำวศิริลักษณ์ เปี่ยมรอด      22) นำงสำวอภิญญำ ทรงประวัติ 



23) นำงสำวณิชำรีย์ แสนชื่น      24) นำยจักรกริช   เมฆสุวรรณ์ 

25) นำงสำวมณีรัตน์   คล้ำยพงษ์      26) นำงสำววรรณนิกำร์  สุขรัสช ู

27) นำงสำวสุดำรัตน์   น้อยชำ 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

1) นำงสำวพำขวัญ  สังขรัตน์ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1) นำงสำวสุภำวรรณ  สำระสัน      2) นำยสิทธิชัย  สง่ำวงศ ์

3) นำงสำวอทิตยำ  เจริญสุข 


