
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง   ประกาศผลสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัติ ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 

___________________________

ดวยบัณฑิตวิทยาลัย ไดดําเนินการจัดสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัต ิประจําภาค
เรียนท่ี ๑/๒๕๖๔ ไปแลวนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ ๔๑๘๑/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายงานและมอบอํานาจ
ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

                       ทั้งนี้เพ่ือใหการดําเนินการสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัต ิเปนไปดวยความ
เรียบรอย จึงขอประกาศผลสอบประมวลความรูและสอบวัดคุณสมบัต ิดังน้ี

ผูสอบผาน
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

๑. พระวีระพงษ ปาสานนท  รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๑๔

๒. นายอนันธวุฒิ หงษทอง   รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๑๕

๓. นายเศรษฐพงษ จงสงวน  รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๑๖

๔. พระยงชัย ศรีวิภาสถิตย   รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๑๗

๕. พระเบญจรงค อาจคงหาญ รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๑๘

๖. พระธวัชชัย แกวสิงห รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๑๙

๗. พระสุชิน ปญญะสิน รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๒๐

๘. นางสุวรรณรัตน อิ่มรัตนรัก รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๒๑

๙. พระสัญชัย หงษทอง รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๒๒

๑๐.  พระนนธีร เมืองมาละ รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๒๓

๑๑.  นางมยุรี เนาวรัตโนภาส   รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๒๔

๑๒.  พระศิวฤทธิ์ ชัยทน รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๒๕

๑๓.  พระชัยภัทร บุญปน รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๒๖

๑๔.  พระอดิศร แกนมะนิตัน   รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๒๗

๑๕.  พระชาตรี ดาบศรี รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๒๘

๑๖.  นายณัฐพล รัตนสกลพัฒน รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๒๙

๑๗.  พระศรัญย ชางกุล รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๓๑

๑๘.  นางสาวสุรางครัตน  เพ่ิมพูนศรีศิลป รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๓๒

๑๙.  นายเฉลิมชัย วัฒนศักดิ์ศิริ รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๓๓

๒๐.  นางสาวสุมนรัตน  อัศววิมล รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๓๑

๒๑.  นางสาวชุติมา  การมานะ รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๓๔

๒๒.  พันตํารวจเอกบันดล  วงศระรื่น   รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๔๔

๒๓.  นางสาวจาริตรา  เจตนะวิบูลย  รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๔๖



๒๔.  นายธีระยศ ภัทรสกุล รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๔๙

๒๕.  นายกิตติพงศ สีเหลือง รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๕๐

๒๖.  นายปพน วงศตระกูล รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๕๓

๒๗.  จาสิบเอก รชาเศรษฐ ศิระวรญาพัฒน  รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๕๖

๒๘.  นางเจือศรี พูนพิพัฒน รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๕๗

๒๙.  รอยตํารวจโทจักรพงศ  แมนเมฆ   รหัส ๖๒๕๘๔๙๑๗๐๕๙

๓๐.  นายจักรกฤช  ธนดิตถ รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๐๑

๓๑.  นางสาวสรัญญา สุทธิวรพงศศรี  รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๐๒

๓๒.  นายปรีชา  ไขแกว รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๐๓

๓๓.  นางสาวนราญา รุงเรือง   รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๐๔

๓๔.  นางพัณณชิตา วันสิริภักดิ์  รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๐๕

๓๕.  นางสาวปรมารัตน ดอนเส รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๐๖

๓๖.  นายสัมฤทธิ์ แซเจียง รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๐๗

๓๗.  นายเธียรวิชญ วิเศษสังข   รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๐๘

๓๘.  นางสาวพิมพชนา พิศาลศรัณย  รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๐๙

๓๙.  นางประภาวัลย เวลาดีวงณ รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๑๐

๔๐.  นางวรรณปรียา โลหะวัฒนะกุล รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๑๑

๔๑.  นายวุฒินันท หวังทองธนา รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๑๒

๔๒.  นายอนิรุท สุจริต รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๑๓

๔๓.  นางไขมุข หัตถการุณย รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๓๐

๔๔.  นางสาวปริตา ชัยภัทรวงษ รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๓๔

๔๕.  นายชิษณุพงศ สุวรรณ รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๓๗

๔๖.  นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศสุข รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๓๘

๔๗.  นางสาวธีรลดา ธีราวัชรเศรษฐ รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๔๐

๔๘.  นายธารากร ธาราธํารงฤทธิ์ รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๔๑

๔๙. นายปฐมพงศ เทพพรหม  รหัส ๖๓๕๘๔๙๑๗๐๓๙

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

๑. นางฐานุพร มะโนจิตรละดา รหัส ๖๒๕๖๗๘๐๙๐๐๑

๒. นายศิวนาถ   พุทธสิมมา รหัส ๖๒๕๖๗๘๐๙๐๑๒

๓. นายบุญผล   รักษาศรี รหัส ๖๒๕๖๗๘๐๙๐๑๗

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

๑. Miss Yaoqing  Wang รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๙๐๔๔

๒. นางสาวกันตวรา   เรี่ยวธรรมรัฐ รหัส ๖๒๔๖๓๘๒๙๐๕๕

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร

๑. นายรมธง สินธุประสิทธิ์ รหัส ๖๒๕๘๔๙๓๔๐๐๒
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

 ๑. นางสาวกมลนัยนา   กอนทองคํา รหัส  ๖๒๕๖๓๘๒๗๐๑๘

๒. นางสาวกมลชนก   กอนทองคํา  รหัส ๖๒๕๖๓๘๒๗๐๑๙

๓. นายพงศพิพิทธ   อังศุสิงห รหัส ๖๒๕๖๓๘๒๗๐๒๑

๔. นายธันยชนน   ศรีอัษฏาวุธกุล รหัส ๖๒๕๖๓๘๒๗๐๒๒
 



   ประกาศ ณ  วันที่   ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

  (รศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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