
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   ประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์สอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ 
 ประจําภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๑

___________________________

                      ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการสอบประมวลความรู ประจําภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๑

น้ัน
                       อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และคํา

ส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ี ๓๑๐๖/๒๕๕๔ เรื่อง มอบอํานาจใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติ

ราชการแทนอธิการบดีบัณฑิตวิทยาลัย

                      ทั้งนี้เพ่ือใหการดําเนินการสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัต ิเปนไปดวยความ

เรียบรอย จึงขอประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบประมวลความรู ดังรายช่ือตอไปน้ี
  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

๑. นางสาวสุปราณี อุยยะเสถียร   รหัส ๖๐๕๘๔๙๑๗๐๒๒

๒. พระทวี คงกลัด รหัส ๖๐๕๘๔๙๑๗๐๐๘

๓. นางประยูร เหลาสายเชื้อ รหัส ๕๘๕๘๔๙๑๖๐๖๘

๔. นางภาฝน จิตตมิตรภาพ รหัส ๖๐๕๘๔๙๑๗๐๔๓

๕. นางสาวอัครภิทยตา มีชัยวงค   รหัส ๖๐๕๘๔๙๑๗๐๓๗

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

๑. นายณัฐพล ตันวิพัฒน รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๑๑

๒. นางสาวพรปวีณ อุดมเลิศชัยรัฐ รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๙๐๓๓

๓. นายสุรเดช วองเจริญพร   รหัส ๖๐๕๖๗๘๐๙๐๐๑

๔. นางสาววราภรณ จันทมาตร รหัส ๖๐๕๖๗๘๐๙๐๐๒

๕. นางชุติมา ม่ิงขวัญสกุล รหัส ๖๐๕๖๗๘๐๙๐๐๓

๖. นางสาวพัชพรกานต ศรีบุญเพ็ง รหัส ๖๐๕๖๗๘๐๙๐๐๔

๗. นางดรุณี บุญสุทธิ์ รหัส ๖๐๕๖๗๘๐๙๐๐๕

๘. นางสาววาสนา สมใจ รหัส ๖๐๕๖๗๘๐๙๐๐๖

๙. นางสาววรรณวิษา รอนยุทธ รหัส ๖๐๕๖๗๘๐๙๐๐๗

๑๐. นายอภิชา แพงชาลี รหัส ๖๐๕๖๗๘๐๙๐๐๘

๑๑. นางอังคณา แดงประพันธ รหัส ๖๐๕๖๗๘๐๙๐๐๙



๑๒. นางจิราวรรณ ลาดนาเลา รหัส ๖๐๕๖๗๘๐๙๐๑๐

๑๓. นางสาวพวงเพ็ชร ทองฤทธิ์ รหัส ๖๐๕๖๗๘๐๙๐๑๑

๑๔. นางโยษิตา บุญรอด รหัส ๖๐๕๖๗๘๐๙๐๑๒

๑๕. นางสาวพิมภรณ ตันติสิริประเสริฐ  รหัส ๖๐๕๖๗๘๐๙๐๑๓

๑๖. นางสาววรัญญา นามวงศ รหัส ๖๐๕๖๗๘๐๙๐๑๔

๑๗. นายซิม อนวัชการ รหัส ๖๐๕๖๗๘๐๙๐๑๕

๑๘. นายอธิษฐาน เส็งพรหม   รหัส ๖๐๕๖๗๘๐๙๐๑๖

๑๙. นางสาวอรวรรณ บุญทา  รหัส ๖๐๕๖๗๘๐๙๐๑๗

๒๐. นายศักดิธัช นิลพฤกษ รหัส ๖๐๕๖๗๘๐๙๐๑๘

๒๑. นายกลยุทธ จิตตมั่นการ  รหัส ๖๐๕๖๗๘๐๙๐๑๙

๒๒. นายบรรหาร สวางวัล รหัส ๖๐๕๖๗๘๐๙๐๒๐

๒๓. นางสาวกุลภัสสรณ ศรีบุญเพ็ง รหัส ๖๐๕๖๗๘๐๙๐๒๑

๒๔. นางสาวกัญญาณัฐ หนูคง  รหัส ๖๐๕๖๗๘๐๙๐๒๕

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

๑. นางสาวอรุณศรี รัตนธัญญาภรณ รหัส ๖๐๔๘๔๙๔๕๐๑๑

๒. นายสันติ เอี่ยมวุฒิปรีชา รหัส ๖๐๔๘๔๙๔๕๐๑๒

๓. นายวิชา ขันคํา รหัส ๖๐๔๘๔๙๔๕๐๑๕

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

๑. จาสิบเอกคําสิงห ใจเย็น   รหัส ๖๐๔๖๓๘๒๕๐๐๑

๒. รอยเอกหญิงสุวิสา ขําเฟอง รหัส ๖๐๔๖๓๘๒๕๐๐๓

๓. สิบตรีหญิงอรพรรณ จันหอม รหัส ๖๐๔๖๓๘๒๕๐๐๔

๔. สิบตรีนิวัฒน พรมทิพย รหัส ๖๐๔๖๓๘๒๕๐๐๕

๕. สิบโทฐาปนพงศ นวลจันทร รหัส ๖๐๔๖๓๘๒๕๐๐๖

๖. สิบโทหญิงปฐมาภรณ ผาดี รหัส ๖๐๔๖๓๘๒๕๐๐๗

๗. นางสาวนุชทยา คมวิริยะวุฒิ รหัส ๖๐๔๖๓๘๒๕๐๐๘

๘. สิบเอกราชัญ มาตแสง รหัส ๖๐๔๖๓๘๒๕๐๐๙

๙. จาสิบเอกภัทร นาคแกว   รหัส ๖๐๔๖๓๘๒๕๐๑๐

๑๐. นางชนาภา พงษไผขํา รหัส ๖๐๔๖๓๘๒๕๐๑๑

๑๑. นางสาวสุชา ปนบุญชู รหัส ๖๐๔๖๓๘๒๕๐๑๓

๑๒. รอยตํารวจตรีหญิงสุภี นะที รหัส ๖๐๔๖๓๘๒๕๐๑๔

๑๓. นางสาวพัชรา การิยา รหัส ๖๐๔๖๓๘๒๕๐๑๗

๑๔. พันเอกอรรคเดช สนลอย  รหัส ๖๐๔๖๓๘๒๕๐๑๘

๑๕. นายเมธาวุฒิ มุนิปภา รหัส ๖๐๔๖๓๘๒๕๐๑๙

๑๖. สิบตรีหญิงชลธิชา คําบาง รหัส ๖๐๔๖๓๘๒๕๐๒๑

๑๗. สิบตรีจีระศักดิ์ สุจิตรวัฒนะสุข  รหัส ๖๐๔๖๓๘๒๕๐๒๓

๑๘. นางสาวดวงกมล รอดดี รหัส ๖๐๔๖๓๘๒๕๐๒๔



๑๙. นางสาวรัชณี กลํ่าภู รหัส ๖๐๔๖๓๘๒๕๐๓๕

๒๐. นางสาวมธุรส ใจดี รหัส ๖๐๔๖๓๘๒๕๐๓๖

๒๑. นาวาตรีหญิงพิมพผกา พิทักษกรณ รหัส  ๖๐๔๖๓๘๒๕๐๓๘

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 

๑. นางสาวสายจิตร ชัยชนะ   รหัส ๕๙๔๘๔๙๔๔๐๑๙

๒. นางสาวอิงอร ไผสุวัฒน รหัส ๖๐๔๘๔๙๔๔๐๐๑

๓. รอยตํารวจเอกศุภณัฐ เองยอง รหัส ๖๐๔๘๔๙๔๔๐๐๒

๔. นางปาลิดา อิ่มศิริ รหัส ๖๐๔๘๔๙๔๔๐๐๓

๕. นายชนันท จันทรหอม รหัส ๖๐๔๘๔๙๔๔๐๐๔

๖. สิบเอกเชา ชาวประทีป รหัส ๖๐๔๘๔๙๔๔๐๐๕

๗. นางสาวเพชรเกลา ทองนาค รหัส ๖๐๔๘๔๙๔๔๐๐๖

๘. นายถนัด เบิกนา  รหัส  ๖๐๔๘๔๙๔๔๐๐๗

๙. นายกานตพนธ เตชะเดชอภิพัฒธ   รหัส  ๖๐๔๘๔๙๔๔๐๐๘

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

๑. นายวรุฒย เปล่ียนสมัย รหัส ๖๐๔๖๗๘๐๘๐๐๖

๒. นายธีระพัฒน กําลังศรี รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๔๐

๓. นายดนุพล แซเซียว รหัส ๕๙๔๖๗๘๐๘๐๔๑

๔. นางสาวกัญญาภัค แสนสา รหัส ๖๐๔๖๗๘๐๘๐๑๕

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
 

๑. นายพัฒนพงศ กมลดิลก รหัส ๕๘๕๘๔๙๓๙๐๐๑

๒. นางสาววรรณี พรมดาว รหัส ๕๙๕๘๔๙๓๙๐๐๔

๓. นายแสงสิทธิ์ กฤษฎี รหัส ๕๙๕๘๔๙๓๙๐๐๓

๔. นางสาวกรรณิการ อาจฤทธิ์ รหัส ๕๙๕๘๔๙๓๙๐๐๑

๕. พันเอกหญิงจรีรัตน อนอารี รหัส ๕๙๕๘๔๙๓๙๐๐๒

๖. Mr.Dara Sat                       รหัส ๖๐๕๘๔๙๓๙๐๐๑

๗.นายนิติรัตน มีกาย รหัส ๖๐๕๘๔๙๓๙๐๐๓

๘. นางเรณู ผองเสรี รหัส ๖๐๕๘๔๙๓๙๐๐๒

 
 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

 
(ผศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์)

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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