
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกให้นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับ 

ชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ "Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving 
Forward 2020" 

 
 
 
 

ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและหน่วยงานเจ้าภาพร่วมภายนอก 
ร่วมกันจัดการโครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ ๑๑  "Global Goals, 
Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2020"ขึ้น ในวันที่ ๒๗ มีนาคม   ๒๕๖๓ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการผลิตงานวิจัย ตลอดจนการส่งเสริมการ 
เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัยได้ดําเนินการพิจารณาและคดัเลือกผลงานวิจยัเป็น 
ที่เรียบร้อยแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ประกาศรายช่ือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ 
นําเสนอผลงานวิจัย ดังน้ี 

International 
๑. Miss Suveena Auepaiboon 
๒. MissNutcharun Yanakit 
๓. Mr.Kanin Patrachotpakinkul 
๔. Dr.Huda-Wongyim 
๕. Mr.Pongsakorn Plubsiri 
๖. MissHasamon Pengman 
๗. Phrakhru Ophassarathikhun (Chatree Asapho) 
๘. Mr.Chetniphat Phithiyanuwat 
๙. Phra Asawin Chimtawan 
๑๐. Miss Nophawan Dechboon 
๑๑. Miss Sutinee Potisuwan 
๑๒. Mr.Chalongrat Kaolert 
๑๓. Ms.HuYating 
๑๔. Ms.Huang Zongxian 
๑๕. Mr.Nitthawat Leelawatthanapan 
๑๖. Mr.Yutthapan Pinich 
๑๗. Mr.Satsawat  Moonsathan 
๑๘. Mr.Bidur Pandey 



๑๙. Miss Su Myat Noe 
๒๐. Dr.Thongchai Surinwarangkoon 
๒๑. Mr. Huy Nguyen-Quoc 
๒๒. Mr.Yusuf Babatunde 
๒๓. Mr.Nathakorn Kumpetch 

 
 

ผลงานวิจัยระดับชาติ 
๑. นางสาวศิริรัตน์ มากท้วม 
๒. นางสาวจีรวรรณ สุขหลังสวน 
๓. นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ 
๔. นางสาวธนพรรณ เพชรเศษ 
๕. นางสาวภควรรณ กิจสขุฤกษ์ 
๖. ดร.รจนาภรณ์ ศรีช่วงโชติ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญฑิต ไวว่อง 
๘. นางสาวอรวรรณ สืบเสน 
๙. นางสาวมนกนก ภาณุสิทธิกร 
๑๐. นางสาวรุจิราภรณ์ ยุกตานนท์ 
๑๑. นายธนวัฒ พิสิฐจินดา 
๑๒. นางสาวพวงเพ็ชร์ ทองฤทธ์ิ 
๑๓. นางดรุณี บุญสทุธ์ิ 
๑๔. นางสาวพรรณทิพย์ ช่วยนาเขตร 
๑๕. สิบโทหญิง ปรยีาวดี แวงวรรณ 
๑๖. นางสาวตรัยยาลักษณ์ เรืองราย 
๑๗. นางสาวเบญจวรรณ โสวาปี 
๑๘. นายธีระวิทย์ วงศ์เพชร 
๑๙. นางสาวศศิมาภรณ์ บุญช่วย 
๒๐. นางสาวกําไลทอง ช่ืนทศพลชัย 
๒๑. นางสาวสินินาฎ แสงเพ็ชร 
๒๒. นายวรานนท์ เกลื่อนสิน 
๒๓. นางสาวโกมลมณี เกตตะพันธ์ 
๒๔. นายนิธิศ ติรวิบูลสิน 
๒๕. นายบุญฤทธ์ิ เหมปราชญ์ 
๒๖. นางสาวเพ็ญณภา พิศนอก 
๒๗. นางสาวอังศุมาลี อุสาใจ 
๒๘. นายอติวิชญ์ สาสนัส 
๒๙. นางสาวภัทราภรณ์ วงศ์วรอาภรณ์ 
๓๐. นางสาวจารุมาศ เสน่หา 
๓๑. เรืออากาศโทหญิงจิตรภากร ภักดี 
๓๒. นายภูกฤษ สถานสุข 
๓๓. ดาบตํารวจจีรวุฒิ นิลศรี 



๓๔. นางสาวอ ัญชนา ธ ิก ุลวงษ์ 
๓๕. นางสาวปภาวี พรหมส ูงวงษ์ 
๓๖. ว่าที่ร้อยตรีเอกช ัย มณ ีส ุร ิยา 
๓๗. นางสาวศ ิร ิพร บ ุญเกร ียงช ัย 
๓๘. นายไชยศ ักด ิ ์ พรก ํ่าศ ุภะไพศาล 
๓๙. นางวาสนา ป ัญญาร ัตนก ุล 
๔๐. นางสาวอ ุท ุมพร กล ้วยไม้ 
๔๑. นางสาวป ิยพร ศ ักด ิ์ภ ิรมย ์ 
๔๒. นางสาวอมรร ัตน์ ส ุนทร 
๔๓. นายชาญช ิต มหาเท ียน 
๔๔. พ ันจ ่าเอกส ันติ เล ิศไกร 
๔๕. นางสาวป ุณชญา ป ัทม ์กชกร 
๔๖. นายชานนท์ แสงโสด 
๔๗. นางสาวอ ุมาพร ทองมาก 
๔๘. นางสาวไพร ัตน์ อ ุระมา 
๔๙. นางสาวปร ิญญา ค ําด ีผล 
๕๐. นายภ ูร ิณ ัฐ ส ิทธ ิตนเอง 
๕๑. นางสาววรกานต ์ ม ุกประด ับ 
๕๒. นายม ุสตาก ีม อาแว 
๕๓. นางสาวพ ุทธ ิกา ชมไม้ 
๕๔. นางเพ ็ญจ ันทร์ รว ิยะวงศ์ 
๕๕. นายจ ิรว ัฒน์ ส ุทธาวงศ์ 
๕๖. นางสาวว ิญาศ ินี ดาวเร ือง 
๕๗. นางสาวมล ิว ัลย์ ปานมาตย์ 
๕๘. นายศ ิวบ ุตร ล ือทองจ ักร 
๕๙. นายธนว ันต์ พ ัฒนส ิงห์ 
๖๐. นางสาวปณ ิชา มงคลโพธ ิ ์ 
๖๑. นางสาวราภรณ์ ศร ีทอง 
๖๒. ผ ู้ช ่วยศาสตราจารย ์ภ ัทรพงษ์ ย ิ่งด ําน ุ ่น 
๖๓. นางสาววราภรณ์ เถ ื่อนส ุวรรณ 
๖๔. นางสาววรรณภา อาบส ุวรรณ 
๖๕. นางสาวเสาวล ักษณ์ ช ัยคาม 
๖๖. ดร.พรพ ิศ งามพงษ์ 
๖๗. นายปว ีณ ต ั้งเจร ิญ 
๖๘. นางบ ุณยน ุช เนจาด ชมแป ้น 
๖๙. นางสาวศศ ิประภา เกงข ุนทด 
๗๐. นางสาวพ ัสว ีร ์ณ ัฐ ป ิต ิธรานนท ์ 
๗๑. นายกษ ิด ิส ร ัตนภรณ์ 
๗๒. นางสาวพ ิจ ิตรา หงษ ์จ ันทร ์ 
๗๓. นางสาวชน ัญช ิดา เล ิศจะบก 



       ๗๔. นางสาวจิตติมา ทองจํารูญ

       ๗๕. นางสาวกชมน แคบํารุง

       ๗๖. นายชัญภัสท บุญเจือจันทร

       ๗๗. นายณัฐพล เพิ่มพงศาเจริญ

      ๗๘. นางสาวพุฒธิดา รัมมะฉัตร

      ๗๙. นายกฤติศักดิ์ เกียรติสุรนนท

      ๘๐. นายพิสิฐ กมลวัทนนิศา

      ๘๑. นางสาวมนพัทธ สีขาว

      ๘๒. นางสาวเปรมฤทัย ผานสอาด

       ๘๓. นางสาวชนิสรา ผลจันทร

       ๘๔. นายกฤษณะ โพธิเวส

       ๘๕. นางชุติมา มิ่งขวัญสกุล

       ๘๖. นางสาวอสมาภรณ คีรีนะ

       ๘๗. นางสาวปวริศา เกตุษเฐียร

       ๘๘. นายอติคุณ นาคนวลนิ่ม

       ๘๙. นางสาวชมพูนุช แสงอรุณวงศ

       ๙๐. นายตรียพล โฉมไสว

       ๙๑. นายเพ่ิมพร ตุทานนท

       ๙๒. นายปฏิภาณ ผลมาตย

      ๙๓. นายสวิตต ดีอุดมวงศา

      ๙๔. ผูชวยศาสตราจารยลัดดา หิรัญยวา

 

 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

  (ผศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์)
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