ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง รายชื่อผูผานการคัดเลือกใหนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับ
ชาติ ครั้งที่ ๓ "Graduate School Conference 2019"
___________________________
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและหนวยงานเจาภาพรวมภายนอก
รวมกันจัดการโครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ "Graduate School
Conference 2019" ขึ้น ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเปน
หนวยงานสงเสริมสนับสนุนการผลิตงานวิจัยตลอดจนการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณชน
นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัยไดดําเนินการพิจารณาและคัดเลือกผลงาน วิจัย
วิจัยเปนที่เรียบรอยแลว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงไดประกาศรายชื่อผูที่
ผานการคัดเลือกใหนําเสนอผลงานวิจัย ดังนี้
๑. นางสาวภัทราภรณ ดวงเรือง
๒. นางสาวลฎาภา ชางหลอม
๓. ผูชวยศาสตราจารยเสาวนีย วรรณประภา
๔. นางสาวนุช ประเสริฐผล
๕. นางสาวพนิดา สุภาพอาภรณ
๖. นายบุญสนอง นกยูงทอง
๗. นางสาวสุรภา อุทธา
๘. นางภัทรส อินทรชวย
๙. นายอธิวัฒน อัศวศิรโยธิน
๑๐. นางสาวชุติกัญญา ทองธารา
๑๑. นางณัฐริณี ศิวะพรประสงค
๑๒. นางสาวสนทนา สุขใจ
๑๓. นางสาวอมรรัตน ศรีชัย
๑๔. นายจิรวุฒิ แดงสอาด
๑๕. นางสาวสุพรรณี มงคลนิพัทธ
๑๖. นางสาวอัจฉริยา อิ่มรส
๑๗. นางสาวกษมาพร ยังสมปอย
๑๘. นางสาวอัจฉราพร ธีระสุนทรไท
๑๙. นางสาวนิตยา ใจดี
๒๐. นางสาวอรอุมา สุวรรณ

๒๑. นายพงศภัค ราชาภรณ
๒๒. นางสาวอรอุมา แกวสิทธิ์
๒๓. นายนุกูล สงสมบูรณ
๒๔. นางสาวพัชพรกานต ศรีบุญเพ็ง
๒๕. นายสุรเดช วองเจริญพร
๒๖. นางสาวปาจรีย หุตินทะ
๒๗. นางกนกวรรณ ทองยั่งยืน
๒๘. นางลลิสา สหนาวิน
๒๙. ผศ.ดร.ชมพู โกติรัมย
๓๐. นางสาวมณีรัตน เพชรอินทร
๓๑. นางรุจิรา กองจันทร
๓๒. รอยตรีหญิงสินิทธ อโศกบุญรัตน
๓๓. รอยตรีหญิงประภาพร มาชัยภูมิ
๓๔. รอยตรีหญิงธารีรัตน พลรักษ
๓๕. นางสาวโสภิดา ทิพยสวัสดิ์
๓๖. นายกรกช สกุลฐิติธนานนท
๓๗. นางสาวกัลยรักษ วิริยมาโน
๓๘. นางสาวณลชา สอนวิชา
๓๙. นางสาวไวชญานีก แซตั้ง
๔๐. นางสาวฉันทิสา ทาจินะ
๔๑. นางสาวรพีพรรณ มณีอินทร
๔๒. นายประพันธ แสงใส
๔๓. นายประมวล พรมไพร
๔๔. นายศรัณยู ปริมาณ
๔๕. นายอิสริยชัย นามบัณฑิต
๔๖. นางสาวธีรดา มหายาโน
๔๗. ผูชวยศาสตราจารยธีราลักษณ สัจจะวาที
๔๘. นางสาวนิจ ประเสริฐผล
๔๙. นายสมยศ งิ้วลาย
๕๐. ดร.พันยา เขียวบุญจันทร
๕๑. Mr.yu ching chen
๕๒. นายชัยญา นพคุณวิจัย
๕๓. นางสาวนิภาพร แสงประทุม
๕๔. นางสาวนิตยา ปะอินทร
๕๕. ผูชวยศาสตราจารยธีราลักษณ สัจจะวาที
๕๖. ร.ต.อ.หญิงหทัยชนก พิมพะกุล
๕๗. นางสาวณิชา เกตุงาม
๕๘. นายกัมปนาท แกวใหญ
๕๙. นางสาวจุฑารัตน วิริยะ
๖๐. นายยลวุทธ เกตุเที่ยงกิจ

๖๑. นางสาวเทพอาภรณ มุงฝูงกลาง
๖๒. นางสาวบรรพตี รําพึงนิตย
๖๓. นางสาวกัณฐาภรณ ชวนะสุพิชญ
๖๔. นายปราชญา เทียมผาสุข
๖๕. นางสาวอิสรีย จิตตสมนึก
๖๖. นางสาวประภัสสร จิตเที่ยง
๖๗. นายธนโรจน ทิมอุดม
๖๘. นางสาวปานียา ณัฐชนาวรเดช
๖๙. นายติณณ จงเจริญในธรรม
๗๐. นางสาวเกษรินทร เจริญสุข
๗๑. นางสาวศุภวรรณ สงวนรัตน
๗๒. นายสรณพัชร สรพรหม
๗๓. นางสาวพิมณัฐชญา สุขกาย
๗๔. นายธเนตร รากะเสน
๗๕. นางสาวสาธิตา แดงภิรมย
๗๖. วาที่รอยตรีชัยเดช อารีศิริไพศาล
๗๗. นายวีรวิชญ อารีสวัสดิ์
๗๘. นางสาวศิริภัทร นิติกรนุสรณ
๗๙. นายณัฏฐโชติ จันทรเพ็ชร
๘๐. นางสาววรัญญา พุทธคาวี
๘๑. นางสาวนุชนาฎ เพชรชํานาญ
๘๒. นางสาวอัญธิดากรณ ไชยคิรินทร
๘๓. นางสาวกาญจนา รูปสูง
๘๔. นางสาวพิกุลแกว หอมหวล
๘๕. ร.ต.อ.หญิงฐิติชญา เหลืองไพโรจน
๘๖. นางสาวนุภาพร ศรฤทธิ์
๘๗. นางสาววันวิสา แกวไทรคต
๘๘. นางทัศนีย แพงบุดดี
๘๙. นางสาวจุฑามาส ศรีทองคํา
๙๐. นายพงษธร แกวยองผาง
๙๑. นางสาวจันจิรา โชติเอี่ยม
๙๒. ชลทิพย จันทรจําปา
๙๓. นางสาววิจิตรา สีแดงกํ่า
๙๔. นางสาวนันทนา ทวีชาติ
๙๕. นางสาวจิระวดี สินทร
๙๖. นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญธนันท
๙๗. กรรณิการ คงนาม
๙๘. นางสาวอาภาพร หมอประเสริฐ
๙๙. นายอนุพงษ พูลพร
๑๐๐. นายวรายุ ศิรินนท
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ร.ท.หญิงจิตรภากร ภักดี
นางสาวศิริรัตนา เปยจําปา
นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัฒน
นางสาววาสิณี สมบัติ
นายวรากร อัศวเริงยุทธ
นางสาวเบญจศิลป เหลาวงษี
นายกฤติน หินซุย
นายโสภณัฐ จาบทอง
นางสาวอลิษา แสงพุม
นายณัฐภัทร ศิริคง
นางสาวปยะนุช ทิมคร
นางสาวสุฐิตา โอภาษี
นางสาวณิชารีย กิตติคุณศิริ
ดร.พรพิศ งามพงษ
นายธนกร ลิ้มสวัสดิ์
นางสาวชลาลัย โชคดีศรีจันทร
นายศรายุทธ สถานอุน
นางสาวซาลีฮา สาและ
นางสาวอสมาภรณ คีรีนะ
นายอารีย จิวรรักษ
นางสาวธัญลักษณ พรหมศร
ร.ต.อ.เกริกฤทธิ์ มณีจักร
นายชินกฤต อุดมลาภไพศาล

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
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