ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง ประกาศผลสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ และ
๓/๒๕๖๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
___________________________
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดมีการจัดสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ ประจําภาคเรียนที่
๒/๒๕๖๐ และ ๓/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไปแลวนั้น
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และคํา
สั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ ๓๑๐๖/๒๕๕๔ เรื่อง มอบอํานาจใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินการสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ เปนไปดวยความ
เรียบรอย จึงขอประกาศผลสอบประมวลความรู ดังรายชื่อตอไปนี้
ผูผานเกณฑ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร
๑. นางสาวรุจิราภรณ ยุกตานนท รหัส ๕๘๕๖๒๘๐๕๐๐๕
๒. นางสาวชิดชนก ขวัญพรม
รหัส ๕๙๕๖๒๘๐๕๐๐๗
๓. นายพิภพ พลอาสา
รหัส ๕๙๕๖๒๘๐๕๐๐๖
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
๑. นางสาวสุวรรณี กิระหัส
รหัส ๕๙๕๖๓๘๒๗๐๐๑
๒. นางสาวเพ็ญพักตร สวาง
รหัส ๕๙๕๖๓๘๒๗๐๐๒
๓. นางสาวกาญจนา วัฒนาศิริกุลชัย รหัส ๕๙๕๖๓๘๒๗๐๐๓
๔. นางสาวบุษบา บุษบงก
รหัส ๕๙๕๖๓๘๒๗๐๐๔
๕. นางอําไพ อิมาชาโตะ
รหัส ๕๙๕๖๓๘๒๗๐๐๕
๖. นางสาวศรัญยา ราชรักษ
รหัส ๕๙๕๖๓๘๒๗๐๐๖
๗. นายวัชระ บุนนาค
รหัส ๕๙๕๖๓๘๒๗๐๐๘
๘. นางสาวนุชจรี เกตุสุวรรณ
รหัส ๕๙๕๖๓๘๒๗๐๐๙
๙. นางกัญญารัตน จงวิไลเกษม รหัส ๕๙๕๖๓๘๒๗๐๑๐
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๑. นางสาวศรัณยา ใยมณี
รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๐๑
๒. นางสาวธาริณี เกิดเพียร
รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๐๒

๓. นางสาวปุนรดา อิ่มวงษ
รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๐๓
๔. นางสาวชลธิยา เลิศอนันต
รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๐๔
๕. นางสาวกรวีณา สายทองคํา รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๐๕
๖. นางกนกลักษณ วิลเลียมส
รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๐๗
๗. นางสาวนฤมล นันจรัส
รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๐๘
๘. นายวรากร คณิตนวกิจ
รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๐๙
๙. นางสาวฐิตารีย เจริญสิทธิศิริ รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๑๐
๑๐. นางสาวบุพชาติ สุดใจ
รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๑๒
๑๑. นางสาวอัมพร พุมจําปา
รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๑๓
๑๒. นางสาวกรณิศา สงวนศิลป รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๑๔
๑๓. นางสาวพรทิพย ปานเอี่ยม รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๑๕
๑๔. สิบโทหญิงมัณฑนา นํ้าประสารไทย รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๑๖
๑๕. นางสาวสุนิดา ภาคภูมิ
รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๑๗
๑๖. นางสาวอินทิรา เพียรสุข
รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๑๘
๑๗. นางสาวเบญจวรรณ ยศระวาส รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๑๙
๑๘. นายสุนทร นิลอรุณ
รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๒๐
๑๙. นางสาวรมิตา สกุลนี
รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๒๑
๒๐. นางสาววริศรา วัดสิงห
รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๒๒
๒๑. นางสาวเนตรทราย สุพรรณหนู รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๒๓
๒๒. นางสาวกมลวรรณ สุขทรรศนีย รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๒๔
๒๓. นางสาวนรีรัตน โตโสภณ รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๒๕
๒๔. นายสมยศ งิ้วลาย
รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๒๖
๒๕. นางสาววันทนา ฉิ่งวังตะกอ รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๒๗
๒๖. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัฒน รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๓๐
๒๗. นายธนา พัชนะพานิช
รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๓๑
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร
๑. พระจักรพงษ ทิพสูงเนิน
รหัส ๕๘๕๘๔๙๓๔๐๐๔
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร
๑. นางสาวจิราพร สุขกรง
รหัส ๕๘๕๘๔๙๓๕๐๐๑
๒. นางสาวกาญจนา จันทรพราหมณ รหัส ๕๘๕๘๔๙๓๕๐๐๒
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
๑. นายสุรชัย สุทธิวรชัย
รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๕๒
๒. นางวีนัส ธรรมสาโรรัชต
รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๕๐
๓. นายสาวิทย หลาบมาลา
รหัส ๕๘๕๘๔๙๑๖๐๗๘
๔. นายปรัชญา คลายชูชวย
รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๕๕
๕. นางดวงสมร บุญผดุง
รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๕๖

๖. นางฐิตาพร สุขโข
๗. นางวราพร ดํารงคกูลสมบัติ
๘. นายพีรพงษ ทรัพยกิจธนากุล
๙. พลโทชัยพฤกษ อัยยะภาคย
๑๐. นางสาวสุพรรณา มีนิล
๑๑. นายสรณพิจักษณ มีนิล
๑๒. นายวีระพล ศรีวุฒิชาญ
๑๓. นางสุพร อพอวยพรรณ

รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๕๘
รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๕๙
รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๖๐
รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๖๑
รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๖๒
รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๖๓
รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๕๑
รหัส ๕๙๕๘๔๙๑๗๐๖๔

ผูสอบไมผานเกณฑ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร
๑. นางสาวเสาวลักษณ แกนทองแดง รหัส ๕๙๕๖๒๘๐๕๐๐๒
๒. นายเอกชัย ปรักกมะกุล
รหัส ๕๙๕๖๒๘๐๕๐๑๐
๓. นางสาวชาคียา บุญยรัตน
รหัส ๕๙๕๖๒๘๐๕๐๐๘
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธรณะ
๑. นายณกรม เจียรปติภัทร
รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๑๓
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
๑. นางสาวสุมนรัตน อัศววิมล รหัส ๕๙๕๖๓๘๒๗๐๑๔
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร
๑. นางสาวลักขณา บุญณรงค รหัส ๕๙๕๘๔๙๓๕๐๐๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

(ผศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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