
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   ประกาศผลสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

___________________________

                      ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดมีการจัดสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ ประจําภาคเรียนที่

๑/๒๕๖๐ ในวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไปแลวนั้น
                       อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และคํา

ส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ี ๓๑๐๖/๒๕๕๔ เรื่อง มอบอํานาจใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติ

ราชการแทนอธิการบดีบัณฑิตวิทยาลัย

                      ทั้งน้ีเพ่ือใหการดําเนินการสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัต ิเปนไปดวยความ

เรียบรอย จึงขอประกาศผลสอบประมวลความรู ดังรายช่ือตอไปนี้
 

ผูผานเกณฑ
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

๑. นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รหัส ๕๙๔๘๔๙๒๓๐๐๑

๒. นายชลัช วงศสงวน รหัส ๕๙๔๘๔๙๒๓๐๐๒

๓. นายจําเรียง วัยวัฒน รหัส ๕๙๔๘๔๙๒๓๐๐๓

๔. นางสาววิลัยลักษณ อุนแกว รหัส ๕๙๔๘๔๙๒๓๐๐๔

๕. นายพุทธิวัฒน ไวยวุฒิธนาภูมิ รหัส ๕๙๔๘๔๙๒๓๐๐๕

๖. นางสาวหทัยรัตน บัณฑิตยารักษ   รหัส ๕๙๔๘๔๙๒๓๐๐๖

๗. นายวิศวะ อุนยะวงษ รหัส ๕๙๔๘๔๙๒๓๐๐๗

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธรณะ

๑. นายณัฐพล วัฒนาศิริกุลชัย รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๐๑

๒. นายขจรศักดิ์ วิเศษสิงห รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๐๒

๓. นายอรรณพ อึ้งวิฑูรสถิตย รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๐๔

๔. นางสาวนํ้าฝน ปดตะระคะ รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๐๕

๕. นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๐๖

๖. นายกิจภัทร สุขล้ิม รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๐๗

๗. นายสุรศักดิ์ อุดมศิลป รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๑๘

๘. พันเอกดนัย ดิษาภิรมย รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๑๗

๙. รอยตรีอธิวัฒน อัศวศิรโยธิน รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๑๒



๑๐. นางกรจักร สุขล้ิม รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๑๑

๑๑. นางสาวจุฑามาศ อินตรา รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๑๐

๑๒. นายอุทิศ ฉัตรสิรภพ รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๐๙

๑๓. นายขจรศักดิ์ ศักดาพงศานุรักษ  รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๐๘

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร

๑. พระมหาสุริยา ดวงติลิ รหัส ๕๘๕๘๔๙๓๔๐๐๕

๒. พันโทไชยเดช แกนแกว รหัส ๕๘๕๘๔๙๓๔๐๐๑

๓. นายชาญชัย วสันตยานันท รหัส ๕๘๕๘๔๙๓๔๐๐๓

 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

๑. นายอิสวุฒณ ออนโพธิ์ชา         รหัส ๕๙๔๘๔๙๔๔๐๐๑

๒. พลตํารวจตรีพงศชัย สุขะหุต รหัส ๕๙๔๘๔๙๔๔๐๐๓

๓. นายประกาศิต เศวตธรรม        รหัส ๕๙๔๘๔๙๔๔๐๐๔

๔. นางศศิธร อดิศรเมธากุล          รหัส ๕๙๔๘๔๙๔๔๐๐๕

 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

๑. จาอากาศเอกโยธิน มีสมวิทย รหัส ๕๙๔๖๓๘๒๕๐๐๒

๒. สิบเอกสันติ เจริญชัย รหัส ๕๙๔๖๓๘๒๕๐๐๓

๓. สิบเอกแมนรัตน แกอินทร         รหัส ๕๙๔๖๓๘๒๕๐๐๔

๔. จาอากาศเอกโกสินทร ทองประเสริฐ   รหัส ๕๙๔๖๓๘๒๕๐๐๕

๕. นายไตรรัตน กอใหญ รหัส ๕๙๔๖๓๘๒๕๐๐๖

๖. รอยตรีธนพัฒน เปยขุนนาง รหัส ๕๙๔๖๓๘๒๕๐๐๗

๗. รอยตรีอริสต เหลายัง รหัส ๕๙๔๖๓๘๒๕๐๐๘

๘. จาสิบตรีอนันทชัย นามกร        รหัส ๕๙๔๖๓๘๒๕๐๐๙

๙. สิบโทวัชรพงษ ทะลือ รหัส ๕๙๔๖๓๘๒๕๐๑๕

๑๐. นายณกฤติกา ทรัพยพวง      รหัส ๕๙๔๖๓๘๒๕๐๑๖

๑๑. นางสาวฐิติรัตน เกียรติบํารุง รหัส ๕๙๔๖๓๘๒๕๐๑๘

๑๒. นายวรทัศน สุเมฆะกุล รหัส ๕๙๔๖๓๘๒๕๐๑๙

๑๓. นายนวพล พุมระชัฏร รหัส ๕๙๔๖๓๘๒๕๐๒๑

๑๔. นางสาวณัฐนรี เบ็ญจเทียร รหัส ๕๙๔๖๓๘๒๕๐๒๒

๑๕. นายณภัทร เรืองบุรพ รหัส ๕๙๔๖๓๘๒๕๐๒๓

๑๖. จาสิบตรีชาญเดช ไชยดี         รหัส ๕๙๔๖๓๘๒๕๐๒๘

๑๗. นายพิภัช สงวนไว รหัส ๕๙๔๖๓๘๒๕๐๓๐

๑๘. จาสิบตรีปญญวรรธน ระเบียบโพธิ์ รหัส ๕๙๔๖๓๘๒๕๐๓๑

๑๙. นายณัฏฐ ระม่ังทอง รหัส ๕๙๔๖๓๘๒๕๐๓๒



๒๐.รอยตํารวจโทวีรพันธุ ระม่ังทอง  รหัส ๕๙๔๖๓๘๒๕๐๓๓

๒๑. สิบเอกวิศวัฒน สนั่นรัมย  รหัส ๕๙๔๖๓๘๒๕๐๓๙

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

๑. นางสาววุฒยา รุงสิทธิชัย รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๐๑

๒. นายสมยุทธิ์ เรือนงาม รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๐๗

๓. นายทัศนพงษ เพ็ชรตระกูล รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๐๘

๔. นายกฤตยชญ ณ หนองคาย รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๐๙

๕. รอยตรีวีรโชติ ดิษทอง รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๑๑

๖. นางชลาลัย ตันติจิรสกุล รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๑๔

๗. นายประสิทธิ์ การนอก รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๑๕

๘. นายสามารถ นอรมา รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๑๖

๙. นางสาวศุภสุตา พยัฆเกรง      รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๑๘

๑๐. นางสาวเบญจมาศ อวมยิ้ม  รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๒๒

๑๑. นางสาวเรืองระวี มะลิเจริญวงศ  รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๒๔

๑๒. นายอิษวัต ดุลยเวสาสุข           รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๒๕

๑๓. นางสาวนภัสวรรณ คุมครอง    รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๒๗

๑๔. นางสาวประภัสสรา วุฒิพิศาล     รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๒๙

๑๕. นางสาวพุธิตา ทารพันธ        รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๓๒

๑๖. นายทศพล เอกจิโรภาส         รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๓๓

๑๗. นางสาวนฤมล อริยะรุงวัฒนา รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๓๔

๑๘. นางสาวสุรภา อุทธา รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๓๕

๑๙. นายปรเมศ บุญเปยม รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๓๖

๒๐. นางสาวฐิติกานต แนนอุดร รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๓๗

๒๑. นางสาวกาญจนา กระจางสุวรรณ  รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๓๘

๒๒. นางสาวพีระพรรณ ภูมิดี       รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๔๒

๒๓. นางสาววิมล โชติประสงค      รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๔๓

๒๔. นางสาวรุจเรศน สมอาด        รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๔๔

๒๕. นายธวัชชัย จันทะเสน รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๔๖

๒๖. นายเกริกไชยพิสิฐ มีศิล รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๔๗

๒๗. นายวีรภัทร เชียงดา รหัส ๕๗๔๖๗๘๐๖๐๐๕ 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

๑. นายนพดล โปธิตา รหัส ๕๘๕๘๔๙๑๖๐๘๔

๒. นางปยะวดี ฉาไธสง รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๐๑

๓. นางสาวพจมาลย ปทุมบริสุทธิ์ รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๐๙



๔. นายธีระวิทย วงศเพชร รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๐๔

๕. นายจักรพันธ จันทรัศมี รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๐๘

๖. นางสาวนพวรรณ กาญจนปรัชญากุล  รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๓๐

๗. นางสาวยศยา วิทูรธนยศ  รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๓๑

๘. นางสุนทรี จรรโลงบุตร รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๔๙

๙. นางสาวอมรา อารีย รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๔๑

๑๐. นายวีระพล วองไววิทย รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๔๐

๑๑. นายสุรชัย จันทรโรจนวานิช รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๒๗

๑๒. นายสุระพันธ สวัสดิพรรค รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๔๓

๑๓. นายมนตรี อิฐวรากร รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๒๘

๑๔. นางนภาภิส ตรีเพ็ชรไพศาล รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๔๖

๑๕. นายชัยวัฒน หอธรรมรัตน รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๔๕

๑๖. นายขจิต จิตรสุภา รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๕๓

๑๗. นางสาวศิรพรรณ ลาภชุตินันทรหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๔๒

๑๘. นายเฉลิมพล โชติเมธากุล รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๒๙

๑๙. นางสโรชินี ศิริวัฒนา รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๔๘

๒๐. นายธนัท ธนาบริบูรณ รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๔๗

๒๑. นายประเสริฐ ใจสม รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๔๔

๒๒. นายธนวัฒน พรหมจินดา รหัส ๕๖๕๘๔๙๑๔๐๐๙

 

ผูสอบไมผานเกณฑ
 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

๑. นายภรัณยู คชแกว  รหัส ๕๙๔๘๔๙๔๔๐๐๖
  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธรณะ

๑. นายณกรม เจียรปติภัทร รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๑๓
  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

๑. นายปยะพงษ เลาหรัตน           รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๐๒

๒. พระเกรียงไกร อุทิศธรรมโฆษณ  รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๐๓

๓. นางสาวธันยพร เรียนเจริญ  รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๐๕

๔. รอยเอกหญิงจันทรจิรา ฤทธิศร  รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๑๒

๕. นางสาวขวัญชนก อศูรย           รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๑๙

๖. นางสาวชฎารัตน กอนคง          รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๒๐

๗. นางสาวกุลสตรี ปางเดิม           รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๒๘

๘. นายฉัตรกรินทร รวมรักษ         รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๓๐



๙. นายศรัณย สัมดี  รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๓๑

๑๐. นายธีระพัฒน กําลังศรี  รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๔๐

๑๑. นายดนุพล แซเซียว  รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๔๑
  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
 

๑. นายวีระพล ศรีวุฒิชาญ           รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๕๑

๒. นายสุรชัย สุทธิวรชัย             รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๕๒

๓. นางวีนัส ธรรมสาโรรัชต          รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๕๐

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร

๑. นางสาวจิราพร สุขกรง รหัส ๕๘๕๘๔๙๓๕๐๐๑

๒. นางสาวกาญจนา จันทรพราหมณ   รหัส ๕๘๕๘๔๙๓๕๐๐๒

 

 
 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

 

 
(ผศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์)
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