
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   ประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์สอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ 

ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒

___________________________

                      ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการสอบประมวลความรู ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

น้ัน

                      อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และคํา

ส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ี ๓๑๐๖/๒๕๕๔ เรื่อง มอบอํานาจใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติ

ราชการแทนอธิการบดีบัณฑิตวิทยาลัย

                      ทั้งนี้เพ่ือใหการดําเนินการสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ เปนไปดวยความ

เรียบรอย จึงขอประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบประมวลความรู ดังรายช่ือตอไปน้ี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร

๑. นางสาวณิชดาภา ทิพรังศรี รหัส ๖๐๕๘๔๙๓๘๐๐๙

๒. พันตํารวจตรีหญิงอุทุมพร ขาวผองอําไพ รหัส ๖๐๕๘๔๙๓๘๐๑๐

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ

๑. นายพีรรัฐ วนาเฉลิม รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๗๐๐๘

๒. นายรัฐพล วนาเฉลิม รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๗๐๐๙

๓. นายศมสกนต อรรถสถาน รหัส ๖๐๔๖๗๘๐๗๐๐๙

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

๑. นางสาวอารยา ม่ันมงคล   รหัส ๖๐๕๖๓๘๐๙๐๐๒

๒. รอยโทหญิงกุสุมา เต็มบุญเกียรติ รหัส ๕๘๔๖๓๘๐๙๐๑๑

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

๑. นางสาวกนกพร พิมลศิริ รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๐๒

๒. นายสุธี วัฒนพันธ รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๐๓

๓. นางสาวกมลชนก กุลวงศ รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๐๔

๔. นางสาวสุชาฎา คงเมือง รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๐๕

๕. นางสาวศรีไพร ศรีพนมวรรณ รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๐๖

๖. นายบรรหาร บัวนาค รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๐๗

๗. นางสาวธัญญพร มินาบูรณ รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๐๘



๘. นางสาวจิรวรรณ บัวสุวรรณ รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๐๙

๙. นายพัชรพรหิรัญ อัครอนันตทิพ รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๑๐

๑๐. นางสาวมนสา สมพลกรัง รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๑๑

๑๑. นางสาววัชราภรณ โสมะภีร รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๑๒

๑๒. นางสาวอรวรรณ ชูสูงทรง รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๑๓

๑๓. นายเรวัตร จเรสิทธิกุลชัย รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๑๔

๑๔. นางสาววรวลัญช วิวรรธนนิธิ รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๑๗

๑๕. นางสาวสายสุนีย ฤทธิ์สอาด รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๑๘

๑๖. นางสาวชนิภรณ ชาญชัยศิลป รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๑๙

๑๗. นางสาวนงลักษณ อินทวงษ รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๒๐

๑๘. นายวีราภาส แจมปญญา รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๒๑

๑๙. นางสาวปทมวดี เปลี่ยนสมัย รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๒๒

๒๐. นางสาวณัฐรดา สุขศรี รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๒๓

๒๑. นายรัชพร รอดพรหม รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๒๔

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

๑. นางสาวชาริณี พลวุฒิ รหัส ๖๑๔๘๔๙๒๓๐๐๑

๒. นายสุวัฒน นวลขาว รหัส ๖๑๔๘๔๙๒๓๐๐๒

๓. นายสิทธิชัย พินธุมา รหัส ๖๑๔๘๔๙๒๓๐๐๔

๔. นายมะโน ปราชญาพิพัฒน รหัส ๖๑๔๘๔๙๒๓๐๐๕

๕. นางสาวปยมาส กลาแข็ง รหัส ๖๑๔๘๔๙๒๓๐๐๖

๖. นางสาวชลิตา ตริยาวนิช รหัส ๖๑๔๘๔๙๒๓๐๐๘

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

๑. นางณิศรามิล โภคินพีรวัศ รหัส ๖๐๔๘๔๙๔๕๐๐๑

๒. นายพงษพัชร จารุภัทราพันธุ รหัส ๖๐๔๘๔๙๔๕๐๒๗

๓. นายฉัตรธรรมธร ยิ่งยวดอําไพ รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๐๒

๔. นางจอมขวัญ สุวรรณรักษ  รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๐๓

๕. นายอรรณพ ปานพวง รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๐๔

๖. นางสาวปวีณา ศรีบุญเรือง รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๐๕

๗. นายกิตติพัฒน บัวเล็ก รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๐๖

๘. นางสาววีณา จันทรสมโภชน รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๐๗

๙. นางสาวพัสสนันท แยมฉํ่าไพร รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๑๐

๑๐.  นางสาวจิณหจุฑา ศรีเหรา  รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๑๑

๑๑.  นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๑๒

๑๒.  นางจิราภรณ บุญยิ่ง รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๑๓

๑๓.  นายสุรชาติ กิตติกวางทอง รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๑๔

๑๔.  นางสาวทัศนัย สุทธิวานิช รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๑๕

๑๕.  นางสาวจันทรทิพย ภาคยวิศาล รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๑๖

๑๖.  นางสาวสุนทรี พวงสําลี รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๒๔



๑๗.  นางสาวพรรณวิภา ศุภธนพัฒน รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๒๘

 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

  (ผศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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