ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓
___________________________
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดดําเนินการสอบคัดเลือก
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ไดดําเนินการเสร็จสิ้นเปนที่
เรียบรอยแลว
จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการ
ศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๑. นางสาวขนิษฐา เนียมชุมแสง
๒. นางสาวกนกพร มาอวน
๓. นางสาวบุญสิตา ธํารงวีระชาติ
๔. นางสาวกรรณิการ แกวประสิทธิ์
๕. นายอิศเรศ วงศศรัณย
๖. นายสมคิด ภูไพจิตรกุล
๗. นางสาวศิริวิไล มาตรเลิง
๘. นางสาวกมลทิพย อินแกวเครือ
๙. นางสาวฐานิตา อามิตตา
๑๐. นางสาวณัฐพัชญ ศรีบูรณธนา
๑๑. นายวุฒิชัย เชื่อมประไพ
๑๒. นางสาวกมลพร บุญนนทารมย
๑๓. นายปฐกร ปรีชา
๑๔. นางสาวอัมพร พรมมี
๑๕. นายวิศิษฏ มาแยม
๑๖. นายพัฒนพงษ นามพิมพ
๑๗. นางสาวรพีพรรณ ปญญา
๑๘. นางสาวอัจฉรา ศรีศิลปสําราญ
๑๙. นายสติวณิตย เชยชัยภูมิ
๒๐. นางสาวภควรรณ หอคนดี
๒๑. นางสาวจันทรวิมล วงศแดง

๒๒. นางสาวกมลวรรณ จันทร
๒๓. นางสาวสิริกร ชาติดี
๒๔. นายวุฒินันท ประธาน
๒๕. นางสาวเบ็ญจวรรณ สินณรงค
๒๖. นางสาวกนกพร ภูติวัฒนชัย
๒๗. นางสาวธันยธรณ มายูร
๒๘. นางสาวขนิษฐา อุทัยจอม
๒๙. นางสาวจินดาภัทท มกรมณี
๓๐. นางสาวจิราวรรณ อนันตพัฒน
๓๑. นางสาวสุพรรณี แผนทอง
๓๒. นายธนภัทร อินทมานนท
๓๓. นางสาวพัชรินทร วงสารี
๓๔. นางสาววรรณภา ใจเย็น
๓๕. นางสาวพรทิภา สมประสงค
๓๖. นายณัฐพล ปราบพาล
๓๗. นายยุทธชาต นาหอม
๓๘. นายรักพงษ ขอลือ
๓๙. นางสาวอรุณี ยาสาร
๔๐. นางสาวรุงนภา ทิพยสุวรรณ
๔๑. นายอรรถนนท บุญทองเสือ
๔๒. นางสาววัชราวลี เดชจูด
๔๓. นายชารีฟ มัสสกุล
๔๔. นายศุภกิตติ์ ไชยณรงค
๔๕. นายสราวุฒิ ไทยสงค
๔๖. นายยุทธิชัย เชือกรัมย
๔๗. นางสาวศิตา ประสานสุข
๔๘. นายภาสกร เอี่ยมวงศรี
๔๙. นายเจษฎากร ชนะพันธ
๕๐. นางสาววิภาวี อนุจาผัด
๕๑. นายณัฐนนทพล แกวพูล
๕๒. นางสาวนาฏนารี ชื่นจิตร
๕๓. นางดารณี ซอรักษ
๕๔. นางสาวกุลนิดา คาคุม
๕๕. นางสาวธนวรรณ โภคากร
๕๖. นายณัฐวุฒิ ปาละวงษ
๕๗. นางสาวฉันทนี กฤษสมัย

อยางยั่งยืน

๕๘. นายสิทธิรัตน บุญประกอบ
๕๙. นางสุกันยา จันทรภิรมย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร
๑. นายนนทพัทธ ยั้งประยุทธ
๒. นางสาวปวีณา เพชรสูงเนิน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
๑. นางสาวดวงแกว เทียนนํ้าเงิน
๒. นายชัยพร อุโฆษจันทร
๓. นางสาวชลธิชา พงษเกิดลาภ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม
๑. นางสาวนลินนิภา ขุนสกล
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร
๑. นางสาวภัทรนิษฐ โรจนาวิศิษฐ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
๑. รอยตรีกรธัช กสิวัฒน
๒. พระมหาเริงชัย โนนนัน
๓. นายบดินทร รุงรัตนกสิกุล
๔. นางสาวพิชญสินี ศิวะสนธิวัฒน
๕. นางสาวศรสลัก เผือกขาว
๖. นายพอดู กมลยะบุตร
๗. นายธนกฤต เต็มพิทักษ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
๑. นายภูดิศ ภักดีวานิช
๒. นางสาวฐิติพรรณ กรมยินดี
๓. นายกิตติศักดิ์ บุญคํา
๔. นายณรงค กางถัน
๕. นางสุทธินันท อินทรอักษร
๖. นายกฤตานนท มะสะนิง
๗. นายสรายุทธ ทองลอง
๘. นางสาววิยดา มากมีทรัพย
๙. นางสาวณัชชา ทองบาง
๑๐. นางสาวฐิติยา อัศวจินดาวัฒน
๑๑. นายรามิล จิรัฎฐพิชชามญชุ
๑๒. นายรภัสสิทธิ์ ภัทรสิริชัยสิน
๑๓. นายศุภวิชญ ประพฤติธรรม
๑๔. นายเมธี อินทชัย
๑๕. นางสาวณัฐริณีย ชื่นใจ

๑๖. นายปรัชญา ปานแมน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร
๑. นายหัสไชยญ มั่งคั่ง
๒. นายปริญญา วงษมะเซาะ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
๑. นางสาวหนึ่งฤทัย สุวรรณไชยรบ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวและบริการ
๑.นางสาวกฤติมา เกิดสุภาพ
๒. นายธนวิชญ กติยา
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
๑. นายชิษะณุพงศ ชัยปกรณ
๒. นางสาวรัชนีกูล เพิ่มกําลังทรัพย
๓. นายวิรัช วัฒนกิตติคุณ
๔. นางสาวสรินยา ปดตาเทสัง
๕. นางจิดาภา ผริตาฤทธิ
๖. นายณัฐพนธ พันธุกระทึก
๗. นายทิวัตถ เทศชํา
๘. นางสาวอรพิมล ณ นคร
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
๑. นางสาวนวลนภา สมัครสมาน
๒. นางสาวรุงทิวา โคตรสมบัติ
๓. นายอธิยุต ปานมณี
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลาย
๑. นายชนะชัย มากพานิชยวัฒน
๒. นางสาวกุณชเพ็ญสร ขาวมานิตย
๓. นางสาวสายฝน ซุนกลาง
๔. นายธนากร พิลากุล
๕. นายอุดม พูลภาล
๖. นายสมชาย ใจเย็น
๗. นางสาวกัญสุชญา จิราธีรเจต
๘. นายอรรถวัฒน ทองบุญรอด
๙. นายนพดล มัธยัสถ
๑๐. นางสาวจะนัสตา เลี้ยงเจริญ
๑๑. นางสาวศิรินภา มินแกว
๑๒. นายณรงคฤทธิ์ ปนะกาพัง
๑๓. นางสาวปรัชญาเมธี เทียนทอง
๑๔. นายภวินท วงษเหรียญทอง
๑๕. นางสาวพรรณี เรืองสมบูรณ

๑๖. นางวริยา วงษเหรียญทอง
๑๗. นางสาวพิชญ สุบงกฎ
๑๘. นางสาวพิชชากร ลิขิตกาญจน
๑๙. นายณัฐกิจ สนั่นทุง
๒๐. นางสาวอรอุมา กิตติธรรม
๒๑. นายกฤษฎา เอกชัย
๒๒. นายชิษณุพัศว สิริปุญญาธิการ
๒๓. นายกันตพจนฺ เกตุพิกุลเงิน
๒๔. นางสาวธวัลพร บุญชวย
๒๕. นางสาวลลิตา พันธไซแกว
๒๖. นายธนะพล ประสพสม
๒๗. MissShunyi Pan
๒๘. นางสาววรรณภา หงษเวียงจันทร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๑. นางสาวณัฐรดี เงินงาม
๒. นายธนกฤต ธนรุงเจริญกิจ
๓. นางสาววราพร สุขญาณกิจ
๔. นางสาวณัฐชาวีย ถาวรนาน
๕. นายวิฑูรย อยูยั่งยืน
๖. นายกรกฎ นาคสุวรรณ
๗. นายฉัตรชัย รัตนหัตถการ
๘. Mr.HUANMING CHEN
๙. นางสาวภัทรวดี พรปูศุข
๑๐. Mr.Lu Yu Sheng
๑๑. Mr.Chen Kejia
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
๑. นางสาวปริณดา แสงเจริญธรรม
๒. นางสาวพิชญาภา พริ้มพราย
๓. นายธรรมศักดิ์ ควยเทศ
๔. นายภคพร ผงทอง
๕. นายจารุวัฒน สุขขวัญ
๖. นางพัชรลัย ชูแกว
๗. นายชัยวรพงศ ชูแกว
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร
๑. นางสาวสิวินีย ไชยพงษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
๑. นายยอดมนู สายพรหม
๒. นายวศิน บํารุงชัยชนะ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
๑. นางสาวกฤษณา อารีย
๒. นางพิชฎา ราชเวชชพิศาล
๓. นายธรรมนัส พรหมเผา
๔. นางสาวเย็นจิต คงปาน
๕. นางสาววรีญา คลังแสง
๖. นางสาวสุวิตา พฤกษอาภรณ
๗. นายจิระภัทร เยาววัชสกุล
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
๑. นายยุทธพงศ ชวยนาเขต
๒. นางสาวรวิสรา ศรีชัย
๓. MissYAN MIAO
๔. Mr.SAI CHEN
๕. MissXI CHEN
๖. MissDANDAN SUN
๗. Mr.YUE CUI
๘. MissLINGDAN WANG
๙. MissYILIN WANG
๑๐. Mr.HAO WU
๑๑. Mr.HUI
HE
๑๒. MissZHANXIA YE
๑๓. Mr.GUANGZHENG ZENG
๑๔. MissDI FAN
๑๕. MissJUN HOU
๑๖. MissDAN ZHANG
๑๗. MissJUAN LI
๑๘. MissLICHAO LIU
๑๙. MissYALAN ZHAO
๒๐. Mr.XIAOBIAO LIU
๒๑. MissHAO LU
๒๒. MissLINA LYU
๒๓. MissHUAN NING
๒๔. MissLINYA HUANG
๒๕. MissMin Qiu
๒๖. นายจารุวัฒน ศรีโสภา
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

(ผศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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