ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง ประกาศผลสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
___________________________
ดวยบัณฑิตวิทยาลัย ไดดําเนินการจัดสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ ประจําภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ไปแลวนั้น
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และคํา
สั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ ๓๖๓/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอํานาจใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดี
ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินการสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ เปนไปดวยความ
เรียบรอย จึงขอประกาศผลสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ ดังรายชื่อตอไปนี้
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
๑. นางสาวรัตติยา โพธิ์ศรีทอง รหัส ๖๑๔๖๗๘๐๘๐๐๑
๒. นางสาวกฤษฎิ์จรี ภูนาค
รหัส ๖๒๔๖๗๘๐๘๐๐๑
๓. นางสาวพิริยาภรณ บุญพิไล รหัส ๖๒๔๖๗๘๐๘๐๐๓
๔. นายณัฐพล จุลแกว
รหัส ๖๒๔๖๗๘๐๘๐๐๕
๕. นายรัฐภัทร ธิติพงศเมธี
รหัส ๖๒๔๖๗๘๐๘๐๐๖
๖. นางสาวศิรินารถ ดวงรัตน
รหัส ๖๒๔๖๗๘๐๘๐๐๗
๗. นางสาวมินตรา บุญวรรณ
รหัส ๖๒๔๖๗๘๐๘๐๐๘
๘. นางสาวศรัณยา เสียงใส
รหัส ๖๒๔๖๗๘๐๘๐๑๐
๙. นางสาวอินทิรา แบงเพชร
รหัส ๖๒๔๖๗๘๐๘๐๑๑
๑๐. พระมหาอลงกรณ พุทธิกร รหัส ๖๒๔๖๗๘๐๘๐๑๓
๑๑. พระมหาประพันธ เอื้อเฟอ รหัส ๖๒๔๖๗๘๐๘๐๑๔
๑๒. นายจิรทีปต ศรีดาวเดือน รหัส ๖๒๔๖๗๘๐๘๐๑๕
๑๓. นางสาวอภิญญา หงษทอง รหัส ๖๒๔๖๗๘๐๘๐๒๐
๑๔. นางสาวทิพยสุคนธ ตันสกุล รหัส ๖๒๔๖๗๘๐๘๐๒๑
๑๕. นางสาวณัฐสิมา สุทธิพร
รหัส ๖๒๔๖๗๘๐๘๐๒๒
๑๖. นางสาววิชวตี ชุมทอง
รหัส ๖๒๔๖๗๘๐๘๐๒๓
๑๗. นางสาววชิราภรณ คงธนสารสิทธิ์ รหัส ๖๒๔๖๗๘๐๘๐๒๔
๑๘. นายปริญญ โชรัมย
รหัส ๖๒๔๖๗๘๐๘๐๒๕
๑๙. นางสาวณิษา อัครานิธิกูล รหัส ๖๒๔๖๗๘๐๘๐๒๘
๒๐. นายศุภชัย เชื้อวงศสกุล
รหัส ๖๒๔๖๗๘๐๘๐๒๗

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
๑. พระมหาเชษฐภาวิตร นาโฮม รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๙๐๐๑
๒. นางสาวณฐิสิณี เต็งเที่ยง
รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๙๐๐๒
๓. นางสาวละออง ฆังคะจิตร
รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๙๐๐๓
๔. นางบุษกร ญาณสาร
รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๙๐๐๔
๕. นายตองพล คําตัน
รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๙๐๐๕
๖. นายสิทธิวัฒน แพพวง
รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๙๐๐๖
๗. นายเมืองไท สุนทรพลิน
รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๙๐๐๗
๘. นายธีรพงษ ไวยชิตา
รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๙๐๐๘
๙. นางณัชทิชา อมรกิติพล
รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๙๐๒๙
๑๐. นางสาวนิชานาถ อมรกิติพล รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๙๐๓๐
๑๑. นางสาวจินตนา ดํารงสันติธรรม รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๙๐๓๑
๑๒. นางจีระวรรณ เศวตะดุล
รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๙๐๓๒
๑๓. นางโชติกา พุฒเจริญพร
รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๙๐๓๓
๑๔. นายอรรณพ วรกิจ
รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๙๐๓๔
๑๕. นางสาวณัฐนรี เศวตะดุล รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๙๐๓๕
๑๖. นางสาวสิราวรรณ หนูเมือง รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๙๐๓๖
๑๗. นางจิราภรณ ตัน
รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๙๐๓๗
๑๘. นายเกษม วิจิตรนันทนา
รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๙๐๓๘
๑๙. นางสาวสุกัญญา อาจหาญ รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๙๐๓๙
๒๐. นางสาวราชิดา วัฒนศิริ
รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๙๐๔๐
๒๑. นายจักรพงศ มหพันธุทิพย รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๙๐๔๑
๒๒. นายวทัญู กลับกลาย
รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๙๐๔๒
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
๑. นางสาวชอทิพย กิจสมัย
รหัส ๕๙๔๖๓๘๐๙๐๐๒
๒. นางสาวโปรดปราน ติ่งสรัตน รหัส ๖๒๕๖๓๘๐๙๐๐๑
๓. นางสาวทิพวรรณ ประโคทะสังข รหัส ๖๒๕๖๓๘๐๙๐๐๓
๔. นางสาวศิริรัตน ชูกรณ
รหัส ๖๒๕๖๓๘๐๙๐๐๔
๕. นายฉัตรชกรณ ระบิล
รหัส ๖๒๕๖๓๘๐๙๐๐๕
๖. นางสาวธญานี สานเมทา
รหัส ๖๒๕๖๓๘๐๙๐๐๖
๗. นายกษิดิศ พนอนุอุดมสุข
รหัส ๖๒๕๖๓๘๐๙๐๐๗
๘. รอยโทหญิงสาวิกา สืบวงศคลาย รหัส ๖๒๕๖๓๘๐๙๐๐๘
๙. นายศุภโชค ศรีสุวรรณกุล
รหัส ๖๒๕๖๓๘๐๙๐๑๒
๑๐. นายบุรินทร ศูนยพลอย
รหัส ๖๒๕๖๓๘๐๙๐๑๕
๑๑. นางสาวนันทพร สุขจิต
รหัส ๖๒๕๖๓๘๐๙๐๑๖
๑๒. นางสาวปรีญาพร ปญจมณี รหัส ๖๒๕๖๓๘๐๙๐๑๗
๑๓. นางสาววรรณญา ผองใยดี รหัส ๖๒๕๖๓๘๐๙๐๑๘
๑๔. นางสวรส สุขสุข
รหัส ๖๒๕๖๓๘๐๙๐๑๙

๑๕. นางสาวเกศวรี ชาภิรมย
รหัส ๖๒๕๖๓๘๐๙๐๒๐
๑๖. นางสาวพัชรา ดีขวัญงาม รหัส ๖๒๕๖๓๘๐๙๐๒๑
๑๗. นางสาวพิชามญชุ ไวศยศิริกุล รหัส ๖๒๕๖๓๘๐๙๐๒๒
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
๑. สิบเอกธีระพงษ คงมณี
รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๕๐๐๑
๒. นายบุญเลิศ รัตนธานี
รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๕๐๐๒
๓. จาสิบตรีปยทัศน ตะโหนดงาม รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๕๐๐๓
๔. นายธีรพันธ พระใหพร
รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๕๐๐๔
๕. นางสาวจิราวรรณ ทองประจวบโชค รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๕๐๐๘
๖. นางสาววาริญนิศา วิจิตรวงศวาน รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๕๐๑๐
๗. นายอมรเทพ วรเจริญ
รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๕๐๑๑
๘. นางสาววังสวัณ กรทองสกล รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๕๐๑๒
๙. นางสาวสุมาธิกานต สังวาลไชย รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๕๐๑๓
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
๑. นายสุพจน รุงเจริญ
รหัส ๖๒๔๘๔๙๒๓๐๐๑
๒. นายเอกชัย คุปตาวาทิน
รหัส ๖๒๔๘๔๙๒๓๐๐๒
๓. นายศราวุธ ไชยธงรัตน
รหัส ๖๒๔๘๔๙๒๓๐๐๓
๔. นายฉัตรชัย สุตีกษณะ
รหัส ๖๒๔๘๔๙๒๓๐๐๔
๕. นายกิติชัย วงษเจริญสิน
รหัส ๖๒๔๘๔๙๒๓๐๐๕
๖. นางสาวพรพรรณา เลาประวัติชัย รหัส ๖๒๔๘๔๙๒๓๐๐๖
๗. นางทิพาวรรณ พันธุสินธุ
รหัส ๖๒๔๘๔๙๒๓๐๐๘
๘. นายชุมพล อินทรมณี
รหัส ๖๒๔๘๔๙๒๓๐๐๙
๙. นางสาวณัฐกานต พูลเกตุ
รหัส ๖๒๔๘๔๙๒๓๐๑๐
๑๐. นางสาวศศิวิมล วองวิไล
รหัส ๖๒๔๘๔๙๒๓๐๑๒
๑๑. นางสาวมาธุสร แข็งขัน
รหัส ๖๒๔๘๔๙๒๓๐๑๓
๑๒. นายพรเกียรติ ภักดีวงศเทพ รหัส ๖๒๔๘๔๙๒๓๐๑๔
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
๑. Mr.Chen Shu-Chung
รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๒๙
๒. นางสาวสุปรียารัศมิ์ พัฒนรัชต รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๓๐
๓. นายชัยรัตน ฤทธิรงค
รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๓๑
๔. นายสุนทร พีรพิทักษกุล
รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๓๓
๕. นายอุดมเขต ราษฎรนุย
รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๓๔
๖. นายภูธเนศ แปงใส
รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๓๘
๗. นางวิภารณี แกวใส
รหัส ๖๑๔๘๔๙๔๕๐๓๙
๘. นางฐิติมา ทองคํา
รหัส ๖๒๔๘๔๙๔๕๐๐๑
๙. นายภัทรพงศ จันทรเจริญ
รหัส ๖๒๔๘๔๙๔๕๐๐๓
๑๐. นางสาวจตุพร อุนประเสริฐสุข รหัส ๖๒๔๘๔๙๔๕๐๐๔
๑๑. นายบุญฤทธิ์ ดุษฎี
รหัส ๖๒๔๘๔๙๔๕๐๐๕

๑๒. นางสาวนนทชวัล ฉํ่าชูศรี รหัส ๖๒๔๘๔๙๔๕๐๐๖
๑๓. นางพรรณนลิน สัชฌุกร
รหัส ๖๒๔๘๔๙๔๕๐๐๘
๑๔. นางสาวพธดา ชัยศุภณัฐ
รหัส ๖๒๔๘๔๙๔๕๐๑๒
๑๕. นายธีรพงศ พงษเพ็ง
รหัส ๖๒๔๘๔๙๔๕๐๒๒
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
๑. พันตํารวจเอกสุรินทร ชาวศรีทอง รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๐๑
๒. นางสาวปวีณา บุญผดุง
รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๐๒
๓. นายสิทธิพร นิโลบล
รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๐๔
๔. นางสาวนิสรา แพทยรังษี
รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๐๕
๕. นางสาวสมรรถยา วาทะวัฒนะ รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๐๖
๖. นางสาวเปรมระพี พันหวังดียุกุล รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๐๗
๗. นางแสงจันทร ศรีสหกิจ
รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๐๘
๘. นางสาวอุรุชา เฉลิมวุฒิกุล
รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๐๙
๙. นายสิทธิชัย เรืองจรุงพงศ
รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๑๐
๑๐. นางสาวสิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๑๑
๑๑. นายอรรถวิทย วิทยกุล
รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๑๒
๑๒. นางสาวเสาวรจนีย เสาเกลียว รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๑๓
๑๓. นายภาณุพงศ บุญเมือง
รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๑๔
๑๔. นายวัชรพล บุษมงคล
รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๑๕
๑๕. นางสาวณัฏฐอาภา บุตรสา รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๑๗
๑๖. นางสาวปาณิสรา บุษราตระกูล รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๑๘
๑๗. นางสาวณัฏฐณิชา ดวงจรัส รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๑๙
๑๘. นายธนัทเทพ ปนกุมภีร
รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๒๐
๑๙. นางกัญญารัตน จงวิไลเกษม รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๒๑
๒๐. พันเอกรมไทร วงษเจริญ
รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๒๓
๒๑. MissXINGYUE SHAO
รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๒๔
๒๒. นายมณฑล บุญเตี้ย
รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๒๒
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร
๑. นางสาวใจกลั่น นาวาบุญนิยม รหัส ๖๑๕๘๔๙๓๔๐๐๑
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หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
๑. นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณี
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๒. นายกษิดิ์เดช ชุติมันต
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