
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   ประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์สอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ 

ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

___________________________

                      ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการสอบประมวลความรู ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

น้ัน

                      อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และคํา

ส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ี ๓๑๐๖/๒๕๕๔ เรื่อง มอบอํานาจใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติ

ราชการแทนอธิการบดีบัณฑิตวิทยาลัย

                      ทั้งน้ีเพ่ือใหการดําเนินการสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัต ิเปนไปดวยความ

เรียบรอย จึงขอประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบประมวลความรู ดังรายช่ือตอไปน้ี

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

๑. พลตรีหญิงอัญรัช สาริกัลยะ รหัส ๖๐๕๖๓๘๒๗๐๐๗

๒. นาวาอากาศเอกอธิราช ศิริทรัพย   รหัส ๖๐๕๖๓๘๒๗๐๐๘

๓. นายสวิตต ดีอุดมวงศา รหัส ๖๐๕๖๓๘๒๗๐๑๐

๔. นายกฤติศักดิ์ เกียรติสุรนนท รหัส ๖๐๕๖๓๘๒๗๐๑๑

๕. นายธรรมวรรธ วงศเจริญยศ รหัส ๖๐๕๖๓๘๒๗๐๑๒

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร

๑. นายชินะวัฒน อํานวยพล รหัส ๖๐๕๘๔๙๓๘๐๐๑

๒. นางสาวอัจฉรา คํายา รหัส ๖๐๕๘๔๙๓๘๐๐๔

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

๑. นางสาวพีรวีร เทพประเทืองทิพย   รหัส ๖๐๔๘๔๙๔๕๐๐๒

๒. นายณธกร คุมเพชร รหัส ๖๐๔๘๔๙๔๕๐๐๓

๓. นายณภพ ชัยศุภณัฐ รหัส ๖๐๔๘๔๙๔๕๐๐๔

๔. นางแจมจันทร คลายวงษ รหัส ๖๐๔๘๔๙๔๕๐๐๕

๕. นายนิพันธ ประวัติเจริญวิทย รหัส ๖๐๔๘๔๙๔๕๐๑๐

๖. นายนันทพล จรรโลงศิริชัย รหัส ๖๐๔๘๔๙๔๕๐๑๖

๗. นางดุจดาว บุนนาค รหัส ๖๐๔๘๔๙๔๕๐๑๘

๘. นางสาวรุงนภา ภัทรธีรานนท รหัส ๖๐๔๘๔๙๔๕๐๑๙

๙. Mr.Dejun Zhang รหัส ๖๐๔๘๔๙๔๕๐๒๓

๑๐. นายบุญชัย ชาญเช่ียวชิงชัย รหัส ๕๙๔๘๔๙๔๕๐๐๕



๑๑. นางสาวชมภู สายเสมา รหัส ๕๙๔๘๔๙๔๕๐๐๓

๑๒. นายธนานันต เอื้ออารักษ รหัส ๕๙๔๘๔๙๔๕๐๑๙

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร

๑. นางสาวปุณยจรีย สรสีสม รหัส ๕๙๕๘๔๙๓๖๐๐๑

๒. นางอังคณา สุขวิเศษ รหัส ๕๙๕๘๔๙๓๗๐๐๒

๓. นายเชาวลิต คึ้มภูเขียว รหัส ๕๙๕๘๔๙๓๕๐๐๒

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร

๑. นางสาวเสาวลักษณ แกนทองแดง  รหัส ๕๙๕๖๒๘๐๕๐๐๒

๒. นางสาวชาคียา บุญยรัตน รหัส ๕๙๕๖๒๘๐๕๐๐๘

๓. นายเอกชัย ปรักกมะกุล   รหัส ๕๙๕๖๒๘๐๕๐๑๐

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

๑. นางจิตรกันยา ปมปา รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๑๔

๒. นางสาวกรรณิกา ทองคํา  รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๑๕

๓. นางสาวพรรณทิพย ชวยนาเขตร   รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๑๙

๔. นางสาวอสมาภรณ คีรีนะ รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๒๐

๕. นางสาวภัทราวดี เอียดทอง รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๒๑

๖. นางสาวมณีรัตน เพชรอินทร รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๒๒

๗. นางณิศรา บุญยเกียรติ รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๒๓

๘. นางยินดี งามสวน รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๒๔

๙. นางกนกวรรณ ทองยั่งยืน รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๒๕

๑๐. นายนัทธพงศ เพ็ชรฉวี รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๒๖

๑๑. นางสาวอัญชิสา มะเดือ   รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๒๗

๑๒. นางสาวสุชาดา นิลศรี รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๒๘

๑๓. จาสิบตํารวจจีรวุฒิ นิลศรี รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๒๙

๑๔. นางลลิสา สหนาวิน รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๓๐

๑๕. นางทิฆัมพร อิสริยอนันต  รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๓๑

๑๖. นางสาวภัทราพร รอดบุญเกิด รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๓๒

๑๗. นายวรานนท เกลื่อนสิน   รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๓๔

๑๘. พันจาเอกนิรัญ สุดประเสริฐ รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๓๕

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

๑. นางสาวสรารัตน เสนอิ่น  รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๓๕

๒. นางสาวปาณิสรา ธรรมโหร รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๓๔

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

๑. นางจุไรรัตน วงศเดือน รหัส ๖๐๔๖๗๘๐๘๐๐๒

๒. พระมหารณรงค เคนรักษา รหัส ๖๐๔๖๗๘๐๘๐๐๓

๓. นายวรุฒย เปล่ียนสมัย รหัส ๖๐๔๖๗๘๐๘๐๐๖

๔. นายนิธิ พิเดช รหัส ๖๐๔๖๗๘๐๘๐๐๗

๕. นางสาวปาริชาต วีระประสิทธิ์ รหัส ๖๐๔๖๗๘๐๘๐๐๘



หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

๑. นางสาวอุษา เทวารัตติกาล รหัส ๖๐๕๘๔๙๒๔๐๐๑

๒. นายมนตรี ไทรโรจนรุง รหัส ๖๐๕๘๔๙๒๔๐๐๒

๓. นายการัณฑา ประกายพรรณ รหัส ๖๐๕๘๔๙๒๔๐๐๓

๔. นางรุงเพชร วองเจริญพร  รหัส ๖๐๕๘๔๙๒๔๐๐๔

๕. นางสาวขนิษฐา เศษคึมบง รหัส ๖๐๕๘๔๙๒๔๐๐๕ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

๑. นายวุฒิชัย วรสิงห รหัส ๕๖๕๘๔๙๑๖๐๐๒

๒. พันโทบุญถนอม มะหมัด   รหัส ๖๐๕๘๔๙๑๗๐๑๓

๓. นางสาววรรณนัฎฐา ขนิษฐบุตร รหัส ๖๐๕๘๔๙๑๗๐๑๔

๔. นายสาโรจน สามารถ รหัส ๖๐๕๘๔๙๑๗๐๑๖

๕. นายกิตติ สัตรัตน รหัส ๖๐๕๘๔๙๑๗๐๒๐

๖. นางสาวกัลยารัตน จารุกรจินดารัตน รหัส ๖๐๕๘๔๙๑๗๐๒๙

๗. นางสาวสิริลักษณ พรโชคชัย รหัส ๖๐๕๘๔๙๑๗๐๓๐

 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

  (ผศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
18ธ.ค.61  เวลา 12:18:36  NonPKI Server Sign

 Signature Code : MABFADAAQgA2ADMAMAAx

 

 


