
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   รายชื่อผูผานการคัดเลือกใหนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับ

ชาติ ครั้งที่ ๔ "Graduate School Conference 2022 : iHappiness ความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี

อยางยั่งยืนในยุคสังคมดิจิทัล"

___________________________

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและหนวยงานเจาภาพรวมภายนอก

รวมกันจัดการโครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๔  "Graduate School

Conference 2022 : iHappiness ความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืนในยุคสังคมดิจิทัล" ขึ้นในวันที่ ๓๑

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  (ในรูปแบบ Online Conference) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเปนหนวย
งานสงเสริมสนับสนุนการผลิตงานวิจัย ตลอดจนการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณชน นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัยไดดําเนินการพิจารณาและคัดเลือกผลงานวิจัยเปน
ที่เรียบรอยแลว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงไดประกาศรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกให
นําเสนอผลงานวิจัย ดังนี้  

๑. นายวิฑูรย อยูยั่งยืน

๒. นางอรพนิต ลิ่มสุวรรณโรจน

๓. ดร.ราชู พันธฉลาด

๔. นางสาวฐิตารีย เจริญสิทธิศิริ

๕. นายจงณิชณพ รสอรุณ

๖. นายธงชัย ศรีวรรธนะ

๗. นางสาวปาฏลี พรหมออน

๘. นายอรรถวุฒิ เกียรติสุข

๙. นางสาวณัฐนิช สุรสิงหไกรสร
๑๐. นางสาวฐิติมา พุมเรือง 

๑๑. นางสาวภัทราวีร บัวเทศ 

๑๒. นางกิตติยา ฤทธิภักดี

๑๓. นางสาวมณฑิรา สาระพันธ

๑๔. นางสาวอัญญาภัสร ชัยฐิตารีย

๑๕. ดร.ปยะณัฐ ถุนพุทธดม 

๑๖. นางสาวนภาพรรณ คําคง 

๑๗. นางสาวทิพยวรรณ กลิ่นอินทร



๑๘. นางสาวณัฐกาญจน นวลจันทร

๑๙. นางสาวเปรมใจ จัดสม

๒๐. นางสาวกฤชมน บุญอยู

๒๑. Miss Xiang Xiao

๒๒. นายปยะ สีดอกบวบ

๒๓. นายนิวิฐ อุยชินกรรม

๒๔. วาท่ีรอยตรีชาญณรงค ประทีป ณ ถลาง

๒๕. นายกีรติ กุลวานิชไชยนันท

๒๖. ผูชวยศาสตราจารยสิริธร เจริญรัตน

๒๗. นางสาวพัชรินทร บุญเข่ือง

๒๘. นางสาวศศิประภา พิสิฐตระกูลพร

๒๙. นายนัธทวัฒน ทาวคําพุ

๓๐. นางสาวอัญชัน แกวมณี

๓๑. นายไชยา พลอยหิน

๓๒. นางสาวนวพร ชลารักษ

๓๓. นายอรรถนนท บุญทองเสือ

๓๔. นางสาวสุธิตา ศรีสมบัติ

๓๕. ดร.พรพิศ งามพงษ

๓๖. นายแพทยทรงศักดิ์ สุขสันติลาภ

๓๗. นางสาวมัณฑนา ทองตง

๓๘. นายเมธวัจน อภิพัฒนชุติโชติ

๓๙. นางสาวสุปราณี ปาวิลัย

๔๐. นายชัยยุทธ บุญฑริกรัตน

๔๑. นางสาวสุรีรัตน ล้ิมสุรินทร

๔๒. นางสาวอรชุดา หมื่นแกว

๔๓. นางสาวกรกนก ขูรูรักษ

๔๔. นางสาวชนิษฎากานต นาคสวาท

๔๕. นางสาวสุกัญญา ประกอบธรรม

๔๖. นายสัครินทธ อนประวัติ

๔๗. วาท่ีรอยตรีภัทรพล สายแวว

๔๘. นางสาวกิ่งแกว แชมบริสุทธิ์

๔๙. นางสาวธีรพร ทิวงคษา

๕๐. วาท่ีรอยตรีวันทยาพร ศรีมันตะ

๕๑. นางสาวประกาย สีเขียว

๕๒. นายวิชัย พิณเสนาะ

๕๓. นางสาววันวสา วิโรจนารมย

๕๔. นางศิราณี ฤทธิเดช



๕๕. นางสาวนิรดา แกวเขียว

๕๖. นางสาวธนัชพร ออนศรี

๕๗. นางสาวอิชยา มุขรักษ

๕๘. นางสาวมินทธิตา เเดงสุริศรีโสภาศ 

๕๙. นางสาวเบญจศิลป เหลาวงษี 

๖๐. นางสาวกิตติยา ขันทอง

๖๑. นางสาวโชติกา แหรมบรรเทิง 

๖๒. นางสาวกมลวรรณ แสนเสนาะ 

๖๓. นางสาวณัฐธยาน หรายขุนทด 

๖๔. นางสาวกุลภาภร แตมพุดชา 

๖๕. นางสาวคุณัชญพัฒน พวรรณา 

๖๖. นายบัณฑร จิตตสุภาพ

๖๗. นายอนุกูล วิเขตกิจ

๖๘. นางสาวสุทธิญาณ นิติกิจไพบูลย

๖๙. นางสาวสุวิดา รักไพฑูรย

๗๐. นางสาวผกามาศ แตมจันทร

๗๑. นางสาวศิริวิมล กรวดนอก

๗๒. นางสาวศราพร กันทะนัน

๗๓. นางสาวริณญดา คงเอียง

๗๔. นางสาวรัศมิ์ลภัส กัลยาณเลิศ 

๗๕. นายพงศธร สรภูมิ

๗๖. นายณัฐธกรณ กีรติวัฒนธรณ

๗๗. นางสาวยุตินันท เอื้ออารีธรรม 

๗๘. นางสาวศิรินทิพย แกวกาญจน

๗๙. นางสาวอาฬสา วิเศษ

๘๐. นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ

๘๑. นางสาวยุพารัตน ใยเมือง

๘๒. นางสาวศนิชยา นราธรสวัสดิกุล 

๘๓. นางสาวจิตติมา ปญญาพิสิทธิ์ 

๘๔. นายบุญผล รักษาศรี

๘๕. นายดุลพินิจ หนูเอียด

๘๖. นายทินภัทร อุนใจเพื่อน

๘๗. นายปรเมศวร รอบคอบ

๘๘. นายวศิน ชูชาติ

๘๙. Miss Wenting Luo

๙๐. นางสาวศิริภรณ จักรคุม

๙๑. นายสิริพงษ เตชะภิญญาวัฒน



๙๒. นายณัฐนันท ศรีศรศาสตร

๙๓. Miss Lingxuan Wang

๙๔. Miss Yinxian Jiang

๙๕. Miss Liangyi Duan

๙๖. Miss Weiqing Yang

๙๗. นางสาวกรรณทิมา อิสระโชติ

๙๘. นายเทพชา บารมี

๙๙. นางสาวภัทราพร รอดบุญเกิด

๑๐๐. นายสุเมธ สันติกุล

๑๐๑. Miss Dongna Weng

๑๐๒. นางสาวสุปรียา แซภู

๑๐๓. นางสาวคริษฐา ออนกระโทก

๑๐๔. นายกันตปาณัสม อําไพวรรณ

๑๐๕. นางสาวสมฤทัย เกษอินทรษา

๑๐๖. นางสาวนปภา สกุลพิทักษ

๑๐๗. นายเอกชัย แตบสวัสดิ์

๑๐๘. นางเพ็ญนภา คูวิบูลยศิลป

๑๐๙. นางสาวอลิษา ทวีลาภ

๑๑๐. นางสาวจามจุรี ศรีปญญา

๑๑๑. นายกิตติศักดิ์ งามสงา

๑๑๒. นายกฤติพงศ คนแรง

๑๑๓. นางสาวกนกวรรณ ประภากุล

๑๑๔. นางสาวนุษรา นอบนอม

๑๑๕. นางสาวธัญภา ทองสงค

๑๑๖. นางสาวกรวิกา ใจปนตา

๑๑๗. นางวรรณา สินธาราศิริกุลชัย

๑๑๘. นางสาวณัฐกานต กลีบมะลิ

๑๑๙. นางสาวภัทรภรณ พรหมแกว

๑๒๐. นางสาวสุพิชา คณาโจด

๑๒๑. นายอานนท แซอึ่ง

๑๒๒. นางสาวนิภาไล สวาสดิ์ฉัตรภูมิ

๑๒๓. นางสาวมนัสนันท จิตรจํานงค

๑๒๔. นางณิฏญา สีดา

๑๒๕. นางสาวอรอําไพ นับสิบ

๑๒๖. อาจารยธันยพงศ สารรัตน

๑๒๗. วาท่ีรอยตรีนนทพันธ ยั้งประยุทธ

๑๒๘. Mr.Yunhui Xiao



๑๒๙. Miss Mengmeng Wang 

๑๓๐. Miss Man Yun

๑๓๑. Miss Xiaolan Ma

๑๓๒. Miss Jia Jiao

๑๓๓. Miss Baoqin Huang

๑๓๔. นางสาวภาดา ฤกษสุรณรงค

๑๓๕. Miss Meng Yang

๑๓๖. นายภานุพงศ ตันสุข

๑๓๗. นางสาวศศิธร พิมพแกว 

๑๓๘. นายปรีชา คุณฮวย

๑๓๙. นางสาวประพรรณสี มีสําโรง 

๑๔๐. นางสาวอริศรา ชูชวย

๑๔๑. นางสาวจินตนา พรายชมภู 

๑๔๒. นางสาววาสินี สุวรรณคาม 

๑๔๓. นางสาววราภรณ พรมทอง 

๑๔๔. นายปญญา สมุทรหลา

๑๔๕. นางสาวสกาวรัตน เมืองจันทร

๑๔๖. นางสาวพรรณีย สุรียแสง 

๑๔๗. นางสาวณัฐกาญจน ญาณแขก 

๑๔๘. นายทศวรรษ เกิดติ๋ง

๑๔๙. วาที่รอยตรีหญิงปาริชาติ ธรรมสุวรรณ 

๑๕๐. นางสาวศศิวิมล มาลาพงษ

๑๕๑. นางสาวณัฐฐา นพเกา

๑๕๒. นางสาวสุพัตรา วงษสุวรรณ 

๑๕๓. นายอัครพนธ นวนจันทร

๑๕๔. รอยโทหญิงศศิธร กรานสุข 

๑๕๕. นางสาวณัฐธิดา ชนะพลชัย 

๑๕๖. นางสาวมาลัยพร กานอินทร

๑๕๗. นางสาวมนัตฐา ทาวดาน 

๑๕๘. นางสาวอรปรียา เหลือนับ 

๑๕๙. นายทัศนพล แกวเพชรบุตร 

๑๖๐. นางสาววิสา แสนเลิง

๑๖๑. นางสาวสุพิชญา แสงแกว 

๑๖๒. นางสาวนภัสพรพรรณ มนทอง



   ประกาศ ณ  วันที่   ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

  (รศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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