ประการศรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาประจาภาคฤดูร้อน/2559 และประจาภาคเรียนที่ 3/2559
ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาและสามารถรับวุฒกิ ารศึกษาฉบับจริงได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 60 เป็นต้นไป
ผู้สาเร็จการศึกษาต้องนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนตัวจริงมารับเอกสารในวันทีม่ าติดต่อขอรับเอกสาร

หน้า 1
รายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคปกติ ประจาภาคฤดูรอ้ น/2559
ครุศาสตรบัณฑิต
ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1 นางสาวอมรรัตน์ งามแดง

หน้า 2
รายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคปกติ ประจาภาคฤดูรอ้ น/2559
เทคโนโลยีบัณฑิต
ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
1 นายชนพล โพธิ์เตี้ย

หน้า 3
รายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญา

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
1
2
3
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคปกติ ประจาภาคฤดูรอ้ น/2559
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
นายโยธิน โพธิกูล
นางสาวกรรณิการ์ ไขสอางค์
นางสาวกรรธิมา เนือ่ งละออ
นายกวินภพ ปุราโต
นายณัฐวุฒิ สมใจเพ็ง
นายธนรัตน์ ฉ่าแสง
นางสาวปรัชญา เจียมตน
นางสาวอรอุมา สุภาผล
นายอานาจ แก้วกิริยา
นายเทวินทร์ เมฆขยาย
นายเมืองมน วังพรม
นายนิมูฮมั มัดไซยัฟ นิเดร์หะ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
นายวรายุทธ อินทลาพัน
สาขาวิชาเคมี
นางสาวนุสบา สันทาลุนยั
นายภาคภูมิ แก้วกระจาย
นางสาวธนาภา แซ่เล้า
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
นายจิรายุทธ โพธิ์ร่มเย็น
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
นางสาวจุฑารัตน์ นวลโสภา
นางสาวนวพร แก้วสุขประสิทธิ์
นางสาวพิมลพรรณ ทองนิล
นายอดิศร เตชวงษ์
นางสาวอันธิกา ประเสริฐสังข์
นางสาวฮาซานะห์ จาหลง
นางสาวซานีซา หะยีวาเตะ
นางสาวสโรชา ยูฮนั นัน
นายปิยะ เกษมรัตน์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวจันทร์จิรา จาดสุวรรณ์
นางสาวณัฐทกาล หุ่นกิตติเวชกุล
นางสาวดลนภา แสงผลึก
นายธีรพงษ์ โพธิ์ชีพันธ์
นางสาวนันทวรรณ อรุณรุ่ง

หน้า 4
รายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญา

ที่
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคปกติ ประจาภาคฤดูรอ้ น/2559
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อ)
นายปัญญา โพธิ์พิทักษ์
นายสถาพร ไวยโชติกา
นายสรวิศ เศรษฐบุบผา
นายสิทธิชัย ศรีเพชร
นายอัจฉริยะ สามัญตระกูล
นายรุ่งเพชร แพรสีเขียว
นายวรวุฒิ น้อยโภยภัย
นางสาวจันทิมา วันนา
นายณัฐวิน เดือนแจ่ม
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นางสาวน้าฝน มณีนลิ
นางสาวกมลชนก ขอพึ่ง
นางสาวขวัญชนก ประสพโชค
นางสาวจันทนี นิม่ ถนอม
นายชัยเดช มาลอย
นายธนกฤต แสงนาค
นายธนบัตร อุน่ ทรัพย์
นางสาวธนาพร พิจิตร์
นางสาวธัญมน กล่อมสังข์เจริญ
นางสาวนันทนา แก้วกูล
นางสาววรัญญา ตั้นฟู
นางสาววันวิสา สุดใจ
นางสาวสุฑารัตน์ คิดชอบ
นางสาวมาลัยแก้ว สมบูรณพนา
นายองค์การ ซึมกลาง

หน้า 5
รายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญา

ที่
1
2
1
2
3
4
5
6

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคปกติ ประจาภาคฤดูรอ้ น/2559
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
นายจักรกฤษณ์ อ่วมแก้ว
นายสราวุฒิ เย็นมาก
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
นายนรินทร ศรศิลป์
นายปัททวี วุฒิศักดิ์
นายภุชงค์ เกตุสุวรรณ์
นายสุรสีหนาท สุนทรสินธุ์
นายนลิน สุขไสยา
นายชาคริต โชติพ่วง

หน้า 6
รายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญา

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
1
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคปกติ ประจาภาคฤดูรอ้ น/2559
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นายชลธี ศรีทอง
นางสาวธันยธรณ์ ยลประสงค์
นางสาวกิดาการ พุ่มจาปา
นางสาวธัญลักษณ์ ตอสูงเนิน
นางสาวพรพรรณ พูลเกษม
นางสาวสุนสิ า ลาใย
นายธนวัชร เลิศไชย
นางสาวดารา สิริโสภาตระกูล
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
นายเปรมประจักษ์ มีวัฒนา
สาขาวิชาภาษาไทย
นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์ประทุม
นางสาวกนกวรรณ พิมลสุข
นายมงคล จันทร์พยัค
นางสาวสุภาวดี วายุภกั ดิ์
นางสาวสุจิตรา ทองอุทัย
สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่น
นางสาวจิตตรี จันทนมัฏฐะ
นางสาวนฤมล จินวรรณ์
นางสาวสุจีรัตน์ เชียงดี
นายธนโชค จิตต์สวัสดิ์ไทย
นายพีรพล พระพรหม
นางสาวศุภสิ รา จารุสุวรรณวงค์
นางสาวสายชล น้าใจดี
นางสาวสุจิรา กิติเวียง

หน้า 7
รายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญา

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคปกติ ประจาภาคฤดูรอ้ น/2559
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
นางสาวกมลวรรณ โรจนบุรานนท์
นายพรชนะ สภาพการณ์
นางสาวกิตติกร ทรัพย์เฉลิม
นายชัยชาญ พวงผิว
นางสาวนันทกานต์ แสงใส
นางสาวราตรี ตรีลพ
นางสาวสุธาวัลย์ ขันแก้ว
นางสาวหฤดี ละมุลตรี
นายเมธิพจน์ มั่นคง
นางสาวดุสิตา เชยชิด
นางสาวนิสาชล จิตสกุลชัย
นายราชภัฎ ทองนาค
นางสาวนนทิตา อรุณทอง

หน้า 8
รายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญา

ที่
1
2
1
2
3
1

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคปกติ ประจาภาคฤดูรอ้ น/2559
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาศิลปกรรม
นางสาวกันยารัตน์ บุญบารุง
นายจิระยุทธ์ พันธุรัตน์
สาขาวิชาดนตรี
นายธนวัฒน์ พันธุ์เพ็ง
นางสาวสิรินดา สารีผล
นายสายชล อัมวัฒน์
สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร
นางสาวพรรณิตา ชุม่ รอด

หน้า 9
รายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญา

ที่
1
2
3

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคปกติ ประจาภาคฤดูรอ้ น/2559
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
นายนฤพล อยู่เจริญ
นายยุคลธร สุขอินโท
นายวีรวรรธน์ ขันธนันท์

หน้า 10
รายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญา

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคปกติ ประจาภาคฤดูรอ้ น/2559
นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชานิติศาสตร์
นายกร พิณสามสาย
นางสาวคณิศร มงคลสังข์
นางสาวจารุเนตร บุญปรี
นายชัยวัฒน์ สารวมจิตร์
นางสาวดรุณี มงคลเอีย่ ม
นายนาวี ศรีประทุม
นางสาวพรนรินทร์ ปิ่นแก้ว
นายอดิศร ทนทาน
นายอภิสิทธิ์ ขาวสอาด
นางสาวกนกอร แท่นสุวรรณ
นายจิระ สมจิตร์
นางสาวชลธิชา บุญลือพันธ์
นางสาวนัยน์ปพร ธารงธนเศรษฐ์
นางสาวบุญจิรา คาคง
นายพรพจน์ โรจน์ทินกร
นายพีรศักดิ์ จิตต์ประพัฒน์
นางสาวภาสิณี บัวใหญ่รักษา
นายมงคลชัย อ่อนละมูล
นายรณเกียรติ อินลวง
นางสาววราภรณ์ บัวอุไร
นายวิทวัส นฤมิตร์
นางสาวสกาวรัตน์ ปิ่นแก้ว
นายณัฐพล บุตรดี
นายเกียรติศักดิ์ รัตนสาอางค์
นายศิวฤทธิ์ ศรีสุภะ
นางสาวสุภทั รา แสงเปล่งปลัง่
นายอิทธิพล จันทร์สุนทร
นางสาวไอรดา เซ็งแซ่
นายนพรุจ มั่นเพ็ชร
นายรัชพล สุขธรรม

หน้า 11
รายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญา

ที่
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
1
2
3

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคปกติ ประจาภาคฤดูรอ้ น/2559
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาการจัดการ
นางสาวนฤมล สวงโท
นางสาวจิดาภา ตั้งพาณิชกร
นางสาวจุฑามาศ บุตรแก้ว
นางสาวปัทมา เย็นบารุง
นางสาวภัญชรี สารทอง
นางสาวเสาวลักษณ์ โภชชงค์
สาขาวิชาการตลาด
นางสาวณัฐพรรณ หาทูล
นายพรเทพ แย้มศรีบัว
นางสาวรักษ์สุดา สุขสมเพ็ชร
นายวิศรุต จิตรเกิดแก้ว
นางสาวสุพัตรา สุขโภคี
นายอนุพงศ์ อินทะลัย
นางสาววันวิสา กลิน่ บุญมา
นางสาววาสนา สินชะวา
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
นางสาวสุกัญญา ปิ่นประยงค์
นางสาวสิริมา แย้มจานัน
นายกันตพงศ์ ศิริเสรีวรรณ
นางสาวฐานิภา สิงทุย
นางสาวสุทธิดา เอีย่ มสอาด
นางสาวสุพัตรา ปันแก้วศักดิ์
นายปรัชญา มาอีน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายพิสิฐ ขามาก
นายธนกฤต ทรัพย์พืช
นางสาวสุรารักษ์ เหลืองอ่อน
นางสาวชลธิชา ดีฉาย
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
นางสาวนิอร ปัญจกะบุตร
นายสมัคร ขันธกรรม
นางสาวอุษณีย์ ศรีบัวทอง

หน้า 12
รายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญา

ที่
1
2
3

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคปกติ ประจาภาคฤดูรอ้ น/2559
บัญชีบัณฑิต
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาการบัญชี
นางสาวนฤมล พิมพ์อกั ษร
นางสาวศิริวรรณ ฉอ้อนโฉม
นางสาวเฟื่องฟ้า หงษ์ทอง

หน้า 13
รายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญา

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคพิเศษ ประจาภาคเรียนที่ 3/2559
เทคโนโลยีบัณฑิต
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
นายกฤษฎา แสนศรีมนต์
นายกิติ เหล่ารอด
นายคมสันต์ เสถียรนิตย์
นายชัยยะ รอดอินทร์
นายชาญณรงค์ ทุมพัฒน์
นายทศนนท์ บุญมีนยิ ม
นายธงชัย สะเทือนไพร
นายธวัชชัย จิตสาลี
นายธีรภัทร วิทยาเรืองศรี
นายพิสุทธิ์ บาเพ็ญบุญ
นายวิทยา อโขพันธ์
นายวีรชน จิโนบัว
นายสืบสกุล มีสมยุทธ์
นายสุพจน์ ถนอมวราภรณ์
นายอนุพงศ์ เธียรถาวร
นายอภิชาติ แช่มชืน่
นายอัตถกรณ์ มะณีศรี
นายอัศนัย ยิ้มหนองเต่า
นายอาทิตย์ พิมพ์หาร
นายอาทิตย์ งามนุช
นายอานวย เกตุพร
นายเฉลิมชัย ขอมใจเพ็ชร์
นายเสกสันต์ จับใจ
นางสาวกรรณิการ์ คุ้มภัย
นายกิติศักดิ์ ดอกไม้หอม
นายธีรวุฒิ ไววิญญา
นายบุญเลิศ บุตรอีด
นายพงศกร พุทธพันธ์
นายรักธรรม ฤทธิลนั
นายวชิระ มั่นคง
นายสมชาย ตรีสิทธิ์
นายสหวิทย์ พินจิ กิจ
นายอมรเทพ ตรีมงคล
นายสุทิน พรรณปัญญา

หน้า 14
รายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคพิเศษ ประจาภาคเรียนที่ 3/2559
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 นายสินวัฒน์ ธูปเทียนรัตน์
2 นายเกียรติสกุล กระจ่างคุณ

หน้า 15
รายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญา

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคพิเศษ ประจาภาคเรียนที่ 3/2559
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
นายสุทธิเกียรติ เอีย่ มวิจารณ์
นายณัฐวุฒิ ไกรยา
นายภูมิพัตรน์ เมฆหมอก
นายวงศกร ตามาสี
นายวัชระ แก้วสมบัติ
นายวัฒนา ดาสนิท
นายสมเพชร คาอ้าย
นายอนุรัตน์ จูมั่น
นายโกวิท จันมณี

หน้า 16
รายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญา

ที่

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคพิเศษ ประจาภาคเรียนที่ 3/2559
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่อ-สกุล
เกียรตินิยมอันดับ 1
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
นางจารวี จันเหมือน
นางสาวพจนารถ สุกใส
นางวันเพ็ญ ทัดจันทร์
นางสาวอภิญญา โพธิ์ขวัญ
เกียรตินิยมอันดับ 2
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
นางสาวปนัดดา ประกอบเสียง
พันจ่าอากาศเอกเนตร นาคสุข
นางสาวนนท์ทชา ประกอบเสียง
นางสาวกัญญาภัทร นัยสุนทร
นางสาวนันท์ธิยา สุวรรณรักษ์
นางสาววิยะดา แดนตะเคียน
นางสาวสิรินาถ ดาวดวงน้อย

หน้า 17
รายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญา

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคพิเศษ ประจาภาคเรียนที่ 3/2559
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
นางสาวกนกวรรณ โทนะชาติ
นายกิตติศักดิ์ ม่วงงาม
นายคาพันธ์ มณีทัพ
นายชนานนท์ กิจรันต์
นายธรรมธวัช สุกใส
นางสาวนงนภัส อรรถมงคล
นายปิ่นรัตน์ บัวศรี
นางสาวระพีพรรณ ชืน่ ชีพ
นายวสันต์ พงษ์จินดา
นางสาวจุฑารัตน์ เสวกวัง
นางสาวฉมนต์ณฐั แย้มนิยม
นายถาวร สุกใส
นายธีระพงษ์ เจษฎาวิโรจน์
นายอภินนั ท์ ลึกงาม
นางสาวพนิดา บุญเลิศรัตน์
นางสาวยุพิน ปิ่นวิเศษ

หน้า 18
รายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญา

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคพิเศษ ประจาภาคเรียนที่ 3/2559
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
นายภาณุวัฒน์ เจริญนา
นางสาวกาญจนา เฮงสันเทียะ
นางสาวขนิษฐา สาระพงษ์
นางสาวชนามาศ ตรีมงคล
นางสาวธัญญลักษณ์ หวังธารา
นายอนุรักษ์ ประกอบกิจ
นางสาวกัญญารัตน์ อุนนิมิตร
สิบตารวจเอกชาตรี กิจกระจ่าง
นางสาวอภิชญา ไหวฉลาด
นายสุริยนต์ สมบัติ
นางสาวอุทุมพร พรหมเจริญ

หน้า 19
รายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคพิเศษ ประจาภาคเรียนที่ 3/2559
นิติศาสตรบัณฑิต
ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชานิติศาสตร์
1 นายภูวนาถ ใจผ่อง
2 สิบตารวจโทอภิชาติ การสมกล้า

หน้า 20
รายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคพิเศษ ประจาภาคเรียนที่ 3/2559
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ที่
ชื่อ-สกุล
เกียรตินิยมอันดับ 1
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1 นางสาวมาริต้า วงศ์หาญ

หน้า 21
รายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญา

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคพิเศษ ประจาภาคเรียนที่ 3/2559
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาการจัดการ
นางสาวมัสลิน สุขพัฒน์
นางสาวพรทิพย์ บัวทับ
นางอัจฉรีย์ แก้วใหญ่
นางสาววนิสา นิลประเสริฐ
นางสาววรรณนิภา ศรีสัตรา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญจน์ณฏั ฐ์ เมืองยม
นางสาวกุสุมา หวานฉ่า
นางสาวชนัญชิดา เกตุนาค
นางสาวนลินยี ์ วิโรจน์บูรณะ
นายนเรศ สมร
นางสาวพรนภัส สุขโสม
นางสาวลัยรนา คงเพชร
นางสาวสุจารี มานิจธรรมพงษ์
นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์ออ่ ง
นางสาวอุษา เอมอ้น
นางสาวเกสรา บุญครอบ
นางสาวแสงดาว กัณทัพย์
นางสาวโชติกา ภูพ่ ัทน์
นางสาวพวงผกา อินทร์โพธิ์
นางสาวศิริลกั ษณ์ ขากรณ์
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
นายปิยะกิตติ์ ฐานิศคุณาพงศ์
นางสาวอรมณี นาคบัว
นายกรกฤช สุวรรณภาค
นางสาวจริยา ใจกว้าง
สิบโทณัฐวัฒน์ ชูสวัสดิ์
นางสาวธิดารัตน์ สัจจะไพบูลย์กิจ
นายนิรินธน์ วิชัยอรานันท์
นางสาวพิมพ์ลภัส ฤกษ์บุรุษ
นางสาวภาวิณี บุญปั๋น

หน้า 22
รายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญา

ที่
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคพิเศษ ประจาภาคเรียนที่ 3/2559
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)
นางสาววรรณนิภา พงษ์ช้างอยู่
นางสาวสุรางรัตน์ ชืน่ หิรัญ
นางนนลญานีย์ แสงพิทักษ์
นางสาวภคมณ คันธภิรมย์
นางนุชจรี ช่างกุดเวียน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายจักรกฤษ ยืนยิ่ง
นางสาวนิรชา ฤกษ์ลกั ษณี
นางสาวบังอร สวัสดิ์สินสุข
นางสาวพัชรินทร์ อันอาจ
นางสาววรรณวิภา ผูกวาจา
นายณัฐวุฒิ ชาติเกษมชัย
นางสาวกนกวรรณ อร่ามเรือง
นายจีรวัฒน์ ปรางรักยิ้ม
นางสาวณัฐพร เกตุรูป
นางสาวทิพวรรณ กิจสินธุ
นางสาวนาตยา แท่งทอง
นางปราณี พรถิระยานนท์
นางสาวรสริน มีอนันต์
นางสาวศิริธัม พลวา
นางสาวสุมาลี สาครเย็น
นางสาวอรวรรณ ใบละมุด
นางสาวสถิตย์พร ขาวจุย้

หน้า 23
รายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้ปริญญา

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคพิเศษ ประจาภาคเรียนที่ 3/2559
บัญชีบัณฑิต
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาการบัญชี
นางสาวสรณ์นรี อยู่พร้อม
นางสาวสุรีฉาย สุขสมพืช
นางสาวดวงกมล คงศิลา
นางสาวมิ่งกมล แจ้งเรือง
นางสาวสุรัชฎา กุลบุตร
นางสาวเบญจวรรณ โสมะภีร์
นางสาวธัญยธรณ์ ฉัตรโอฬารรัศมี
นางสาวอัมพร ตรีธนะ
นางปาวินา กิจสาสน
นางสาวชุติมา สงครามศักดิ์
นางสาวมณีรัตน์ ส่งแสง
นางสาวหยาดพิรุณ จับดี

