
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   รายช่ือผูผานการคัดเลือกใหนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ

ชาติ "Graduate School Mini-Conference 2018" (คร้ังที่ ๑)

___________________________

               ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหนวยงานเจาภาพรวมภายนอกรวม

กันจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "Graduate School Mini-Conference 2018" ขึ้น ใน

วันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเปนหนวยงานสงเสริมสนับสนุนการผลิตงาน

วิจัย ตลอดจนการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณชน นั้น 

                บัดน้ี คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัยไดดําเนินการพิจารณาและคัดเลือกผลงานวิจัยวิจัยเปน

ท่ีเรียบรอยแลว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงไดประกาศรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกให

นําเสนอผลงานวิจัย ดังน้ี 

                ดานสาขาวิชาการศึกษา

๑.         นางสาววาสนา สุขเกษม

๒.         ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานต อัมพานนท

๓.         รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง

๔.         นายนาดิร โยธาสมุทร

๕.         พระทอง บุตรดี

๖.         นางลดาวัลย เจริญศิริ

๗.         นางสาวสุกัญญา รอดระกํา

๘.         นางสาวนัฐญา สุวรรณทาว

๙.         นางสาวสุวิมล ทองจํารัส

๑๐.   นางสาวกนกอร อุนสถานนท

๑๑.   นางสาวเบญจมาศ ตันสูงเนิน

๑๒.   นายวัฒนา หงสกุล

๑๓.    นางสาวจุฎาภรณ อินเถิง

๑๔.    นายสุระ สอนสะอาด

๑๕.    นายพิชญพิริยะ กรุณา

๑๖.    นายอภิชัย ลิ้มสุวิชาโน

๑๗.    นายสุมิตร ผูกพานิช

๑๘.    นางสาวกชนันท ศุขนิคม

๑๙.    นางสาวอุทัยรัตน พิบูลสวัสดิ์

๒๐.    นางกรกมล เลาหบุตร



๒๑.    นางสาวศิริพร พรหมนา

๒๒.    นางสาวปยฉัตร ศรีสุราช

๒๓.    นางสาวณัชชรีย ทรัพยเย็น

๒๔.    นางสาวพรรณี หรี่จินดา

๒๕.    นางสาวนาถฤทัย ทองจันทร

๒๖.    นางสาวสุนันทา จันทรชูกลิ่น

๒๗.    นางสาวณัฐสุดา ตะเภาพงษ

๒๘.    นางสาวสิตาพัชร หองสวัสดิ์

๒๙.    นายวรวัฒน ศีลบุตร

๓๐.    นายโยธิน นิลคช

๓๑.    นางสาวกัญจนรัศม เกิดทรัพย

๓๒.    อาจารยปวินญาพัฒน วรพันธ

๓๓.    นายอดิพงษ ผะเดียงฉันท

๓๔.    นายสมควร แหสกุล

๓๕.    นางเบญจมาศ สอนคํา

ดานสาขาวิชาบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร

๑.         นายมารุต จําลอง

๒.         นายเกียรติคุณ เยาวรัตน

๓.         นางสาวภัทราวดี พิพัฒนเดช

๔.         นางสาวนฤมล มูลจวง

๕.         นายพุฒิธร จิรายุส

๖.         นางสาวรติกร แยมสรวล

๗.         นายวรชัย บุญยิ้ม

๘.         อาจารยจิตรเลขา ทาสี

๙.         นายทะนงศักดิ์ ปนเกลา

๑๐.    นายจิรศักดิ์ จงศรีรัตนกุล

๑๑.    นางสาวนาตยา สิงหาด

๑๒.    นางสาวสุกีตา บินรัตแกว

๑๓.    นายชัยวัฒน ศรีสวัสดิ์

๑๔.    นางสาวสุภาภรณ ทองจันทร

๑๕.    นางณัฐกาญจน เกษรบัว

๑๖.    อาจารยสัญญา บริสุทธิ์

๑๗.    นางสาวมริษา พรหมหิตาทร

๑๘.    นางสาวเนตรทราย สุพรรณหนู

๑๙.    นางสาวภานุชนาถ เพิ่มพูล

๒๐.    นางสาวกฤตพร พัฒนสลิล

๒๑.    นางสาวกุลนาถ ภัททานุวัตร

๒๒.    นางสาวจิตรลดา ตรีวรรณกุล

๒๓.    นางสาวหนึ่งฤทัย คูหาศักดิ์

๒๔.    นางสาวนิศาชล เกียรติกุญชร



๒๕.    นางสาวเขมขนิษฐ พิริยะวรานนท

๒๖.    นางสาวสุนีรัตน จุนเจริญ

๒๗.    นางสาวเดนนภา ปาทะหา

๒๘.    นายอลังการ ธนอมรกาญจน

๒๙.    ดร.พรรณิลัย นิติโรจน

๓๐.    นางสุจิตรา สรรพคง

๓๑.    นางสาวณัฐวรรณ เพ็ชรฤทธิ์

๓๒.    นางสาววรรณิดา คชสุนทร

๓๓.    นางสาวพรนภัส พุมสิน

๓๔.    นางสาวนพวรรณ จินะปริวัตอาภรณ

๓๕.    นางสาวญาณี เหลาเจริญนาน

๓๖.    นางสาววันทนา ฉิ่งวังตะกอ

๓๗.    นายไพโรจน พิภพเอกสิทธิ์

๓๘.    นางสาวตริตาภรณ หมูผ้ึง

๓๙.    นางสาวศิริพร อยูแกว

๔๐.    นางสาวภาวิดา พาชีรัตน

๔๑.    นายการัณฑา ประกายพรรณ

๔๒.    นางสาวณัฐรินทร มากเขียนไป

๔๓.    นายฤทธิไกร ตาแกว

๔๔.    นางสาวปาริชาติ หนูหนาย

๔๕.    นายสมยศ งิ้วลาย

๔๖.    นางสาวรมิตา สกุลนี

๔๗.    นางสาวปรรถรัฐศฎา เรืองภู

๔๘.    วาท่ีร.ต.จิรพัฒน จรัสวิภาวี

ดานสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

๑.         นางสาวกิตติยา รินเพ็ง

๒.         นางสาวริญญาภัทร ภูวโรจนพิบูล

๓.         นางสาวจิรัญญา โพธิญาณ

๔.         นางไกรศรี ศรีทัพไทย

๕.         นางสาวฐิตานันท ชัยโฆษิตภิรมย

๖.         นางสาวนภมณฑ วังตระกูล

๗.         นายพงษปติ ผาสุขยืด

๘.         นายวงศกร จันทระ

๙.         นางสาวชุมนุมพร มงคล

๑๐.    นายธีรพงษ คงตุก

๑๑.    นางสาววิไลลักษณ จุยชวย

๑๒.    นางสาววรรษา ไหวครู

๑๓.    นางสาวอัญชลี เกียรติเผาพันธ

๑๔.    นายธนากร วงศรัตนวิจิตต

๑๕.    นางสาวณัฐพร รักสัตย



๑๖.    นายศุทธวิชญ นารากุล

๑๗.    นางสาวสุภาวดี หมื่นเจริญ

๑๘.    นายปุณณัตถ คลังเพชร

๑๙.    นางสุมลพร ตะนาน

๒๐.    นางสาวพีรดา เชื้อผูดี

๒๑.    นายประพจน ตรีจันทรทอง

๒๒.    นางสาวชิสา กันยาวิริยะ

๒๓.    นางสิรินทร กันยาวิริยะ

๒๔.    นางสุดธิณีย ทองจันทร

๒๕.    นายพงษสิทธิ์ เผื่อนกลาง

๒๖.    นางสาวกานตสินี วังอินตะ

๒๗.    นางสาวปวิตรา สอนดี

๒๘.    ดร.เมธา หริมเทพาธิป

๒๙.    นางสาววิชญชยา ฐิติจิรวิชญ

๓๐.    นายภาณุพงษ ทินกร

๓๑.    นางสาววริศรา วัดสิงห

๓๒.    นายธนดล กิตติพีรชล

๓๓.    นายสมิธ พิทูรพงศ

๓๔.    นายทัศนัย โคตรทอง

๓๕.    นางสาววรางคณา สุขมวง

๓๖.    Miss Zi Li

๓๗.    นายเอกชัย คูสวางศรี

๓๘.    นางสาวพสุกานต บุญสง

๓๙.    นายอานนท นันตสุคนธ

๔๐.    นางสาวพิมพงา วีระโยธิน

๔๑.    นางสาวภัทรภร ศักดิ์สงวนมนูญ

๔๒.    นางสาวพิมพณัฐ วัฒนสุคนธ

๔๓.    นางสาวพิมพชนก นุชเนตร

๔๔.    นางสาวชลชินี บุนนาค

๔๕.    นางวรัทกาญจน กุลวิโรจนโสภณ

๔๖.    นางสาวสุรประภา มีกังวาล

๔๗.    นายชินดนัย ศิริสมฤทัย

๔๘.    นางสาวกันยพัชร วิชญชัยสิทธิ์

๔๙.    นางสาวพรรณทิพา จิตราวุฒิพร

๕๐.    นายวชิรวิทย หอมบุญยงค

๕๑.    นายยศนันทน แกวโกมลมาลย

๕๒.    นางสาวกมลทิพย แซทาว

๕๓.    นายประยงค มีชัย

๕๔.    นางสาวพัชราภรณ กมลวาทิน

๕๕.    นางสาวอรทัย ปานเพ็ชร



๕๖.    นายกฤติกานต แกวมา

๕๗.    นางสาวศิริลักษณ ชมแค

๕๘.    นายสนธยา แสงสอง

๕๙.    นางสาวเบญจรัตน พรมวงษ

๖๐.   นายธนาวุฒิ เหลืองสุบิน

๖๑.    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฐมา สตะเวทิน

๖๒.    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฐมา สตะเวทิน

๖๓.    นายภาณุรุจ ไทรจําปา

๖๔.    นางสาวจตุรพร แกวลอย

๖๕.    อาจารย ดร.ธรรณปพร หงษทอง

๖๖.    นางสาวอุษา เทวารัตติกาล

๖๗.    นายวีระวัฒน ดาริชาติ

๖๘.    นางสาวภัควลัญชญ พิเชฐพันธุ

๖๙.    นายวิวรรธน เจียรรุงแสง

๗๐.    อาจารยธีราภรณ พลายเล็ก

๗๑.    ดร.นครินทร ชานะมัย

๗๒.    ผูชวยศาสตราจารยปทมา สารสุข

๗๓.    นางสาวอภิฤดี หาญณรงค

ดานสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๑.         นายคุณากร ม่ันช่ืน

๒.         นายธีระวิทย วงศวรัญู

๓.         นางสาวณัฐสุดา อนทอง

๔.         รอยตํารวจโทหญิงณัฐธยาน ภมรรัตนกุล

๕.         นางสาวอรชา พรหมประสิทธิ์

๖.         นางสาวภัคสุภางค มาปรีดา

๗.         อาจารยอภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ

๘.         ดร.ดวงทิพย กันฐา

๙.         นายอนุสรณ เริ่มฤกษ

๑๐.    นางสาววรารัตน เทียนเมืองปก
  

 
 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

  (ผศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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