
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา

๒๕๖๒ (รอบ๑)

___________________________

                       ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดดําเนินการสอบคัดเลือก

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ๑) นั้น บัดนี้ไดดําเนินการเสร็จสิ้น

เปนท่ีเรียบรอยแลว

                      จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการ

ศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ๑) ดังนี้

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

๑. นางสาวปนัฏฐา สุนทรมัจฉะ

๒. นายนฤเบศร สุขวิสิฎฐ

๓. นางสาวรสริน   แกวไทรโพธิ์

๔. นางสาวกุลปรียา มากวัฒนสุข

๕. นางสาวสมใจ แสนโคตร

๖. นางสาวยุคลธร  แสงชัยศรียากุล

๗. นางสาวณัฐกานต แยมชื่น

๘. นายรัฐพล  ศรีบูรณะพิทักษ

๙. นายนฤเทพ  บัวพัฒน

๑๐. นางสาวกาญจนา พิมพแสง

๑๑. นางสาวพิชญาภัค กําจัดภัย

๑๒. นางสาวเอมิกา สุวรรณหิตาทร

๑๓. นางสาวพิมพพร อยูสิงห

๑๔. นายชาญชัย ศรีภิญโญ

๑๕. นายจตุพร   คํามวง

๑๖. นายชัยยันต รุงแสง

๑๗. นางสาวสุวิมล   จารุมณี

๑๘. นางสาวปทมา   สุบรรณจุย

๑๙. นางสาวอังศุมาลิน นพพรพิกุลสกุล

๒๐. นางสาวนัยนา  จันทรเสวก



๒๑. นางสาวสิริมิริน  เกิดชาง

๒๒. นางสาวภัทรรัตน ไทรผองศรี

๒๓. นายวิชาญชัย เลิศสงคราม

๒๔. นางสาวสุรียฉาย ปญญายศ

๒๕. นางสาวกุลภัสสร ปองคํา

๒๖. นายธนากร  ศรีประเสริฐ

๒๗. นางสาวภาสินี   สวยงาม

๒๘. นายนัสมาน ดาโอะ

๒๙. นางสาวพรทิพย สองแกว

๓๐. นางสาวนิศากร  ไชยเอียด

๓๑. นางสาววศิมน   สุขอนันต

๓๒. นายราชาชัย รุงโรจน

๓๓. นายธีระพันธุ นาคายน

๓๔. นางสาวเชาวนาถ สรอยสิงห

๓๕. นายพงศภัค  ตรงคง

๓๖. นายศรายุธ  บุญเผือก

๓๗. นางกมลชนก ธงทอง

๓๘. นายณัฐรัชต เทียนงาม

๓๙. นางสาวเนตรนภิส สังขมณี

๔๐. นายสมยศ   สิงหกํา

๔๑. นายนายเกตุม สระบุรินทร

๔๒. นายยุทธภูมิ จํารัส

๔๓. นางสาววิลาวรรณ เครือเกาะ

๔๔. นางสาวสิรินาถ  จันทรศิริ

๔๕. นางสาวสายสุนีย ผาสุขสรรพ

๔๖. นางสาวธันยพร  เหมพิจิตร

๔๗. นางสาวปกษวดี เดือนกอง

๔๘. นางสาวพรรณทิพา แกวกาหลง

๔๙. นางพรประภัสสร สัปปพันธ

๕๐. นางสาวบุษยมาศย เดชคง

๕๑. นางสาวธีรวรรณ บุญบํารุง

๕๒. นางสาวจุฑามาศ สวางเมฆ

๕๓. นางสาวอมรรัตน ทองถึง

๕๔. นางสาวตรีรัตน  วงศศรีวัฒนกุล

๕๕. นางสาววิจิตรา  ไตรยวงค

๕๖. นางสาววิมลพร  ปานดํา



๕๗. นางสาวทัศนีย   รินทระ

๕๘. นางสาวจุรีรัตน  พิลึก

๕๙. พระสัญชัย หงสทอง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต

๑. นางสาวพิชญา   นาไชย

๒. นางสาวสุวพิชชา เรืองสงคราม

๓. นายอัคคฤทธิ์ ภูถนอม

๔. นางสาวชนาภา  อิ่มเอิบ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง

๑. นางสาวปณฑิตา แสงแกว

๒. นางสาวสวณี บุญอินทร

๓. นางสาวกานตพิชชา สุมาวัน

๔. นายนิพัทธ   จงดี

๕. นายณัชกรณ  เกตุเวชสุริยา

๖. นายศักดิ์ชัย   เอี่ยมกระสินธุ

๗. นายณัฐพัชร ชนะพันธ

๘. นางสาววราภรณ ประสงคพร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

๑. นางสาว วีณา โชวใหม

๒. นางสาว โปรดปราน ติ่งสรัตน

๓. นางภรณพัชยา ภูมิรินทร

๔. นายศุภโชค  ศรีสุวรรณกุล

๕. นางสาว วรวีร พิสิฐธนกุล

๖. นายฉัตรชกรณ ระบิล

๗. นางสาวศิริรัตน  ชูกรณ

๘. นางสาวธญานี   สานเมทา

๙. นางสาวอุทุมพร โอมชัย

๑๐.รอยโทหญิงสาวิกา  สืบวงศคลาย

๑๑. นายกษิดิศ   พนอนุอุดมสุข

๑๒. นางสาวมัฐลิณี   เนื่องจํานงค

๑๓. นางสาวศุภวิมล  อินทศร

๑๔. นางสาวทิพวรรณ ประโคทะสังข 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

๑. สิบเอกธีระพงษ คงมณี

๒. นางสาวศิริกมล  จิตตสุนทร

๓. นางสาวพิสินันท สุสวัสดิ์ทองคํา



๔. นายบุญเลิศ  รัตนธานี

๕. จาสิบตรีปยทัศน ตะโหนดงาม

๖. นายธีรพันธ  พระใหพร

๗. นางสาวชิรญา   แกวนอย

๘. นายวุฒิชัย   คําแดงใส

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร 

๑. นายปริญญา วงษมะเซาะ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวและบริการ 

๑. นางสาวจุฑาภรณ เสงี่ยมศรี 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ

๑. นายวิศว สวนกูล

๒. นายโฆษิต   ทรัพยปานา 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

๑. พระมหาเชษฐภาวิตร นาโฮม

  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

๑. นายบดินทร ซอแกว

๒. นางวรรณา สิริมงคลสกุล

๓. นางฐานุพร มะโนจิตรละดา

๔. นายจตุพล พ่ึงจาบ

๕. นางสาวกมลวรรณ จันทรสุปลูก

๖. นายเอก โชติธาดา

๗. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ์

๘. นายเชาวฤทธิ์ พินิจ

๙. นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม

๑๐.  นางสาววริศรา   ภูเล็ก

๑๑.  นางสาวภาวิตา   บุญชาง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

๑. นายจิรทีปต ศรีดาวเดือน

๒. นางสาวสุวิมล   มาตชะดา

๓. สิบตรีหญิงณัทกาญจนภร   วังสตางค

๔. นายกิตติพัทธ จิตติพงษวาริน

๕. นายรัฐภัทร  ธิติพงศเมธี

๖. นางสาวศิรินารถ ดวงรัตน

๗. นางสาวจิรภิญญา อภิวันท

๘. นางสาวกัณธิยาพร บงแดง

๙. นางสาวศรัณยา เสียงใส



๑๐. พระมหาอลงกรณ พุทธิกร

๑๑. พระมหาประพันธ เอื้อเฟอ

๑๒. นายฉัตรชัย  ปทุมารักษ

๑๓. นางสาวอนัญญา สนนุช

๑๔. นางสาวพิริยาภรณ บุญพิไล

๑๕. นายสาธิต จิตตจันทรกลับ

๑๖. นางสาวมินตรา  บุญวรรณ

๑๗. นางสาวกฤษฎิ์จรี ภูนาค

๑๘. นายณัฐพล   จุลแกว

๑๙. นางสาวบัณฑิตา เจียมสมบุญ

๒๐. นางสาวอินทิรา  แบงเพชร

๒๑. นางสาวธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

๑. นายสุพจน   รุงเจริญ

๒. นายชุมพล   อินทรมณี

๓. นายเอกชัย  คุปตาวาทิน

๔. นายฉัตรชัย  สุติกษณะ

๕. นายทัศนชัย รักวงศ

๖. นางสาวณัฐกานต พูลเกตุ

๗. นายกิติชัย   วงษเจริญสิน

๘. นายศราวุธ  ไชยธงรัตน

๙. นางสาวมาธุสร  แข็งขัน

๑๐. นางสาวศศิวิมล  วองวิไล

๑๑. นางสาวพรพรรณา เลาประวัติชัย

๑๒. นางสาวพรรณรัตน อาภรณพิศาล

๑๓. นางทิพาวรรณ พันธุสินธุ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

๑. นายนนภคธวัฒน  กีรติพิพัฒนกร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร 

๑. นายรมธง สินธุประสิทธิ์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต  

๑. นางสาวสุวภัทร  บุญเรือน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

๑. นางสาวสุธีกานต มีชํานาญ

๒. นางฐิติมา ทองคํา

๓. นายคงศักดิ์  บุญอาชาทอง 



 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

  (ผศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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