
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   ประกาศผลสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ 

ประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๒ และ ๑/๒๕๖๓

___________________________

                      ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการจัดสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ ประจําภาค

เรียนท่ี ๓/๒๕๖๒ และ ๑/๒๕๖๓ นั้น

                      อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และคํา

ส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ี ๓๑๐๖/๒๕๕๔ เรื่อง มอบอํานาจใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติ

ราชการแทนอธิการบดีบัณฑิตวิทยาลัย

                      ทั้งนี้เพ่ือใหการดําเนินการสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ เปนไปดวยความ

เรียบรอย จึงขอประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ ดังรายช่ือตอไปนี้

ผูสอบผาน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

๑. นายเจตนา ศาสตรประเสริฐ รหัส ๕๙๕๖๓๘๑๖๐๓๓

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

๑. นายวีราภาส แจมปญญา  รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๒๑

๒. นางสาวอุทุมพร ชัยประยูรหัทธยา รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๒๗

๓. นางสาววรัญญา ปูคะวนัช รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๒๙

๔. นางสาวอุมาพร ทองฉ่ํา รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๓๒

๕. นายกลาสิงห คงสกุล รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๓๓

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

๑. นางสาวภัคจิรา ใจอารี รหัส ๖๑๕๖๓๘๐๙๐๐๖

๒. นางสาวณัฐญา หอมรื่น รหัส ๖๑๕๖๓๘๐๙๐๐๕

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

๑. นายอรรถพล เผาคง รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๑๔

๒. นางสาวภรณทิพย อินทวงศ รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๒๘

๓. นายปณิทัศน สุทธิแสน รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๒๙



๔. นางสาวชนรรดา สวางภพ  รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๓๐

๕. นายสุรเชษฐ พอสม รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๓๑

๖. นายณัชภัส รุงเรือง รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๓๒

๗. สิบเอกทศพร โภคาพานิชย รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๓๓

๘. จาสิบเอกประกิจ สวนแกวมณี รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๓๔

๙. สิบเอกกิตติพงษ หมัดอาดัม รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๓๗

๑๐.   รอยตรีเชาวลิต อยูเกิด รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๓๘

๑๑.   รอยตรี หมอมหลวงอานนทณัฏฐ ศิริวงศ รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๓๙

๑๒.   พระสนธยา พุทธสาโร(กันเติม) รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๔๐

๑๓.   รอยตรีจําเริญ ถาตะนาน รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๕๐๔๑

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ

๑. นายยุทธภัณฑ พันธสิงสอน รหัส ๕๙๕๖๗๘๐๗๐๐๑

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

๑. นางมัยยารัตน ฉันทเรืองวณิชย รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๙๐๕๓

๒. นายชยาธร ฉันทเรืองวณิชย รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๙๐๕๔

๓. นายตรีภพ กล่ินชิด รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๙๐๕๒

๔. นางสาวเพชรลดา หนองเส รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๙๐๕๑

๕. นางสาวสุพินดา กิจทวี รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๙๐๕๐

๖. นายพชร สุจริตฉันท รหัส ๖๑๔๖๓๘๒๙๐๕๕

 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

๑. นายภรัณยู คชแกว รหัส ๕๙๔๘๔๙๔๔๐๐๖

๒. วาที่รอยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๔๐๐๒

๓. นายวุฒิกร ทัพพธันยบูรณ  รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๔๐๐๓

๔. นายบุญวัฒน สวางวงศ รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๔๐๐๔

๕. พระมหาวีระชาติ โปธา รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๔๐๐๕

๖. นางบานช่ืน นักการเรียน   รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๔๐๐๖

๗. พระกิตติญาณเมธี (สมเกียรติ รามัญวงศ) รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๔๐๐๗

๘. นายรังษี ปดลี  รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๔๐๐๘

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

๑. นายเกียรติพฬ คําดี รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๑๗

๒. นางสุไอดา วงศอนวัช รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๑๘

๓. นายธีรยุทธ ฉิมพิทักษ รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๑๙



๔. นายชัยรัฐปฐม อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๒๐

๕. นายชัยณรงค ณ ลําพูน รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๒๑

๖. นายฉัตรชัย เทียมลม รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๒๒

๗. นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๒๓

๘. นายบันลือ เครือโชติกุล    รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๒๕

๙. นายชาญณรงค สัจจเทพ   รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๒๗

๑๐. นางสาวรุงฟา เกียรติศาสน รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๐๙

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร

๑. นายตรัยรัตน ปล้ืมปติชัยกุล รหัส ๖๑๕๘๔๙๔๖๐๐๑

๒. นายเทพลักษณ โกมลวณิช  รหัส ๖๑๕๘๔๙๔๖๐๐๒

๓. นางสาวสุวิมล อาภาผล    รหัส ๖๑๕๘๔๙๔๖๐๐๓

๔. นายปวิตร มงคลประสิทธิ ์ รหัส ๖๑๕๘๔๙๔๖๐๐๔

๕. นายปติมนัส บันลือ รหัส ๖๑๕๘๔๙๔๖๐๐๕

๖. นายณรงค อนุรักษ รหัส ๖๑๕๘๔๙๔๖๐๐๗

๗. นางสาวปุณรภา ประดิษฐพงษ รหัส ๖๑๕๘๔๙๔๖๐๐๘

๘. นายนิติธร อุนพิพัฒน รหัส ๖๑๕๘๔๙๔๖๐๐๙

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

๑. นายปติพจน แซเล็ก รหัส ๖๑๔๘๔๙๒๓๐๐๙

๒. นางพรรณราย เพราะคํา   รหัส ๖๑๔๘๔๙๒๓๐๑๐

๓. นางสาวโชติมา โชติกเสถียร รหัส ๖๑๔๘๔๙๒๓๐๑๑

๔. นายนันทชิต คชเกษตริน   รหัส ๖๑๔๘๔๙๒๓๐๑๒

๕. นายธิติ จิรวัชรากร รหัส ๖๑๔๘๔๙๒๓๐๑๓

๖. นายปญญา สําราญหันต   รหัส ๖๑๔๘๔๙๒๓๐๑๔

๗. นางสาวพิชญพิสุทธิ์ ทิศอาจ รหัส ๖๑๔๘๔๙๒๓๐๑๖

๘. นายชัยวัสส ติวสรอย รหัส ๖๑๔๘๔๙๒๓๐๑๗

๙. นายชุติเดช มั่นคงธรรม รหัส ๖๑๔๘๔๙๒๓๐๑๘

 

ผูไมเขาสอบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

๑. นายสยาม รามสูต รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๒๖

 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 



(ผศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
10ก.ค.63  เวลา 11:29:50  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : QgA0A-DgAOA-A3ADg-AMgAw

 


