
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   ประกาศผลสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

___________________________

                      ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการสอบประมวลความรู ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

น้ัน

                      อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และคํา

ส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ี ๓๑๐๖/๒๕๕๔ เรื่อง มอบอํานาจใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติ

ราชการแทนอธิการบดีบัณฑิตวิทยาลัย

                      ทั้งน้ีเพ่ือใหการดําเนินการสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัต ิเปนไปดวยความ

เรียบรอย จึงขอประกาศผลสอบประมวลความรู ดังรายช่ือตอไปนี้

ผูสอบผาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ

๑. นายพีรรัฐ วนาเฉลิม รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๗๐๐๘

๒. นายรัฐพล วนาเฉลิม รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๗๐๐๙

๓. นายอัศวิน จินดาอนันตยศ รหัส ๖๐๔๖๗๘๐๗๐๐๕

๔. นายศมสกนต อรรถสถาน รหัส ๖๐๔๖๗๘๐๗๐๐๙

๕. นายธิติพงศ กษิดิ์วรานนท รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๗๐๐๑

๖. นายพงษพิทยา สมุทรกลิน รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๗๐๐๒

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. นางสาวปทมวดี เปลี่ยนสมัย รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๒๒

๑๙. นางสาวณัฐรดา สุขศรี รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๒๓

๒๐. นายรัชพร รอดพรหม รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๒๔

หลักสูตรบริหารรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

๑. รอยโทหญิงกุสุมา เต็มบุญเกียรติ  รหัส ๕๘๔๖๓๘๐๙๐๑๑

๒. นางสาวอารยา ม่ันมงคล  รหัส ๖๐๕๖๓๘๐๙๐๐๒

๓. นายเปรมชัย ทาวคําแสน  รหัส ๖๑๕๖๓๘๐๙๐๐๑

๔. นายนพดล โฉมมิ รหัส ๖๑๕๖๓๘๐๙๐๐๒

๕. นายณัฐพงศ พิพัฒนวัฒนากุล รหัส ๖๑๕๖๓๘๐๙๐๐๙

๖. นายฉัตรพล เงินโพธิ์กลาง รหัส ๖๑๕๖๓๘๐๙๐๑๒

๗. นางสาวเนติมา ชูศร รหัส ๖๑๕๖๓๘๐๙๐๑๓

๘. นางสาวมณฑาทิพย ศิริสุมทุม รหัส ๖๑๕๖๓๘๐๙๐๑๔

หลักสูตรบริหารรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

๑. นางสาวพัชรา การิยา รหัส ๖๐๔๖๓๘๒๕๐๑๗

๒. นายกิติกร โคกครุฑ รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๐๑

๓. รอยตํารวจเอกสิรยศ แสนสุข รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๐๒

๔. รอยตํารวจเอกกฤษณพล พีระพันธ รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๐๓

๕. นายนัฐพล ตั้งมงคลธรรม  รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๐๗

๖. นางสาวนิศา มาจันทึก รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๐๘

๗. นายสมศักดิ์ สายศรี รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๐๙

๘. รอยตํารวจโทพัลลภ แสนยศ รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๑๐

๙. รอยตํารวจโททัตพล ฤกษนันท รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๑๑

๑๐. สิบเอกฐกร เอมสอาด รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๑๓

๑๑. นางสาวศุภมาศ แกวบริสุทธิ์ รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๑๖

๑๒. นางสาวภาญากุล วงศขาหลวง  รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๑๘

๑๓. พันโทวุฒิพงษ มาตรไตร   รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๑๙

๑๔. รอยตรีหญิงสุภาพร อิ่มโพ รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๒๐

๑๕. จาสิบโทญาณวุฒิ เรืองศรี รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๒๒

๑๖. นางสาวรสริน มากิตติธร  รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๒๔

๑๗. รอยตํารวจโทหญิงสุพัตรา สมภิพงษ   รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๒๕



๑๘. นายเอกนรินทร ปยะปญญามงคล  รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๒๖

๑๙. พันตํารวจตรีธียาฌพัตท รังสิพราหมณกุล   รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๒๗

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร

๑. นางสาวณิชดาภา ทิพรังศรี รหัส ๖๐๕๘๔๙๓๘๐๐๙

๒. พันตํารวจตรีหญิงอุทุมพร ขาวผองอําไพ   รหัส ๖๐๕๘๔๙๓๘๐๑๐

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. นายประจักษ พรมงาม รหัส ๖๑๔๘๔๙๒๓๐๐๗

๗. 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 แยมฉ่ําไพร 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

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร

๑. พระอัศวิน  ฉิมตะวัน รหัส ๖๐๕๘๔๙๓๔๐๐๑

๒. พระครูโอภาสสราธิคุณ อาสโภ (โหมดศิริ)   รหัส ๖๐๕๘๔๙๓๔๐๐๔

๓. นายเจตนิพัทธ  พิธิยานวัฒน รหัส ๖๐๕๘๔๙๓๔๐๐๕

 



ผูสอบไมผาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

๑. นายวีราภาส แจมปญญา  รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๒๑

หลักสูตรบริหารรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

๑. นางสาวณัฐญา หอมรื่น รหัส ๖๑๕๖๓๘๐๙๐๐๕

๒. นางสาวภัคจิรา ใจอารี รหัส ๖๑๕๖๓๘๐๙๐๐๖

หลักสูตรบริหารรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

๑. นายอรรถพล เผาคง รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๑๔

 

 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

  (ผศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
27ม.ค.63  เวลา 18:04:15  NonPKI Server Sign

 Signature Code : MwAwAEYANwA4ADAANgBC

 

 


