
 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผูมีสทิธิ์สอบเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ   
ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

---------------------------------------------- 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรที่ ๓๖๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ ๑ 
ปการศึกษา ๒๕๕๘ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรที่ ๔๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ 
๒๕๕๘ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศกึษา ภาคปกติและภาคพิเศษ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ และ
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครนิทรที ่๒๕๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขยายเวลา
รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ ๑ 
ปการศึกษา ๒๕๕๘ ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาแลว 
จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเพื่อเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ ๑ 
ปการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี ้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา  
สอบหองหงสทอง ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร    

ลําดับที ่ รหสัประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล 
๑ ๐๐๑ นายประสิทธิ์ หวังมอีาจ 
๒ ๐๐๒ นางภัทรวดี  ดีศรี 
๓ ๐๐๓ นางสาวกนกวรรณ  เกียรตเิสว ี
๔ ๐๐๔ นายวิบูลย พลพบ ู

หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
สอบหองหงสทอง ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร    
 

ลําดับที ่ รหสัประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล 
๑ ๐๐๕ นางสาวศิรินทิพย  สบืจากศร ี 
๒ ๐๐๖ นายกรณอมรฉัตร ปานมวง  
๓ ๐๐๗ นางณัฐธิดา  ปานมวง  
๔ ๐๐๘ นางเสาวนีย พรจันทร 
๕ ๐๐๙ นางสาวบรรจบ  จันทรท ี
๖ ๐๑๐ นางสาวศิริวรินทร เปรื่องปราชญ 
๗ ๐๑๑ นางสาวทัศนีย  มณเฑียร 
๘ ๐๑๒ นางสาวพรพรรณ ทองล้ํา 
๙ ๐๑๓ นางสาวกัลยา  หลงนอย 

/ลําดับที่... 
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ลําดับที ่ รหสัประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล 
๑๐ ๐๑๔ นางสาวปทมพร  พงษเพชร 
๑๑ ๐๑๕ นางสาวกรกนก สมบัติทิพย 
๑๒ ๐๑๖ นางสาวประไพพร  สบืเทพ 
๑๓ ๐๑๗ นางสาวจันจขจี  สุนันทธนาธร 
๑๔ ๐๑๘ นางสาวศิรลิวีย  อัครภาภิวัฒน 
๑๕ ๐๑๙ นายไตรภพ  โกษารักษ 
๑๖ ๐๒๐ นางสุมาลี  โชคชนะ 
๑๗ ๐๒๑ นางธนาพร  ฉ่ําชูศรี 
๑๘ ๐๒๒ นางสาวปริษา  สนวิชัย 
๑๙ ๐๒๓ นางสาวชนกนารถ  ศรีสมบูรณสกลุ 
๒๐ ๐๒๔ นางสาวณฐมน  แดงม ี
๒๑ ๐๒๕ นางสาวกัญญาภัค  บุตรสาล ี
๒๒ ๐๒๖ นางกาญจนา บรรณกิจ 
๒๓ ๐๒๗ นางสาวกรองกาญจน  มูลทรัพย 
๒๔ ๐๒๘ นางสาวชุตินาฏ หอมสนิท 
๒๕ ๐๒๙ นายประโยชน กีรตปิกรณ 
๒๖ ๐๓๐ นางสาวฉันทนา เอี่ยมสะอาด 

   หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
สอบหองหงสทอง ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร    

       

ลําดับที ่ รหสัประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล 
๑ ๐๓๑ นางสาวน้ําออย  โพธ์ิศร ี
๒ ๐๓๒ นางสาวกรนกิา  บุญอุนใจ  
๓ ๐๓๓ นางสาวนุจริา  เหลก็กลา  
๔ ๐๓๔ นางสาวแสงอโนทยั  รูปคม  
๕ ๐๓๕ นางสาวนัฏฐภรณ  สุขประเสริฐ 
๖ ๐๓๖ นางสาวกุสาวดี  คุณแกว 
๗ ๐๓๗ สิบเอกชัชวาล  ศิลารัตน 
๘ ๐๓๘ นางสาวบานช่ืน  พัศด ุ
๙ ๐๓๙ นางสาวลักษขนา บุญตา 

๑๐ ๐๔๐ นางสาวอรอนงค  พูลสวสัดิ ์
๑๑ ๐๔๑ นางนวลจันทร จันทร 
๑๒ ๐๔๒ นางสาวนาตยา  ทับหลาย 
๑๓ ๐๔๓ นางสาวปนัดดา  ประสพกาญจน 
๑๔ ๐๔๔ นางสาวอนุธิดา พิมก ิ

/หลักสูตร... 
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หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 
สอบหองหงสทอง ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ลําดับที ่ รหสัประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล 
๑ ๐๔๕ พระศุภวัฒน ขันธสุวรรณ 
๒ ๐๔๖ นางสาวนันทนา  พลท ี
๓ ๐๔๗ นางชิดชญา  ศรีธีระเนตร 
๔ ๐๔๘ นางสาวภัคพัชร กุลสิริธราพงษ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอตุสาหกรรม  
สอบหองหงสทอง ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ลําดับที ่ รหสัประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล 
๑ ๐๔๙ นางสาวปยภรณ  คุโนรัมย 
๒ ๐๕๐ นายกรมิษฐ  ปดถาวะโร 
๓ ๐๕๑ นายสันติ  เหลาวราพันธุ 
๔ ๐๕๒ นายกิตติธร  เรืองแกว 
๕ ๐๕๓ นางสาวพบภัทรา ปุญญะประสิทธิ ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
สอบหองหงสทอง ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ลําดับที ่ รหสัประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล 
๑ ๐๕๔ นายเขมทัส  พุทธรกัษา 
๒ ๐๕๕ เรือตรีชัยวัฒน บวรวัฒนเศรษฐ 
๓ ๐๕๖ นางสาวฉมานันท ไพรหลวง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
สอบหองหงสทอง ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
 

ลําดับที ่ รหสัประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล 
๑ ๐๕๗ นางสาวสุพรรณี  เทาะชมด 
๒ ๐๕๘ นางสาวภิญญาพัชร  สงิหประเสริฐ 
๓ ๐๕๙ นางสาวอิสรินทร  คงเจริญ 
๔ ๐๖๐ นายณัฐกานต  จันทราภิรมย 
๕ ๐๖๑ นายธนศักด์ิ  ลีลาเลอเกียรติ 
๖ ๐๖๒ นางสาวบหุงา วายุระกลุ 
๗ ๐๖๓ นางสาววิไลพร ศรีใย 

 

/หลักสูตร... 



 
- ๔ - 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
สอบหองหงสทอง ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
 

ลําดับที ่ รหสัประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล 
๑ ๐๖๔ พระมหาศุภกิจ  สุดสงัข 
๒ ๐๖๕ นายโกศล  วงศสุวรรณ 
๓ ๐๖๖ นายภูทัย  คําสิงห 
๔ ๐๖๗ วาที่ ร.ต.ชุติมา  ชอบสอาด 
๕ ๐๖๘ นางสาวศิริรกัษ  ตันเจรญิ 
๖ ๐๖๙ นางสาวเสาวลักษณ  ดีมั่น 
๗ ๐๗๐ นายเสกสรร  พันธสวัสดิ ์
๘ ๐๗๑ นางสาววิลาวัลย  ศรีสวาง 
๙ ๐๗๒ นางสาวกานติมา  ครุฑธาโรจน 

๑๐ ๐๗๓ นางสาวรัตณา  แยมกลิ่น 
๑๑ ๐๗๔ นายอมรชัย  ปนเจริญ 
๑๒ ๐๗๕ นายปญญา  โพธิ์ทอง 
๑๓ ๐๗๖ นางสาวจุฑามาศ  กลาณรงค 
๑๔ ๐๗๗ นายกําพล  เลิศเกียรติดํารง 
๑๕ ๐๗๘ จาสบิเอกกิตติคุณ  ฐิตโสมกลุ 
๑๖ ๐๗๙ รอยตํารวจโทจริะเดช  รําไพกุล 
๑๗ ๐๘๐ นางสาวระพีพร  เชิดชู 
๑๘ ๐๘๑ นายบุญยัง  โอทกานนท 
๑๙ ๐๘๒ นายศุภกิตติ์  มั่นคงดุษฎี 
๒๐ ๐๘๓ นายพัสกร  คงสาคร 
๒๑ ๐๘๔ นายธรงวิท  นุชฉายา 
๒๒ ๐๘๕ นายภูมินทร  ตุมไทยสาคร 
๒๓ ๐๘๖ นางสาวขวัญชนก  ศิริเขตการณ 
๒๔ ๐๘๗ นางสาวฉันทชนิจ  จอกแกว 
๒๕ ๐๘๘ นางสาวปาลาวดี  เนื่องจํานงค 
๒๖ ๐๘๙ นายชาลี  เจริญสุข 
๒๗ ๐๙๐ นายณรงศักดิ์  แกวเมืองเพชร 
๒๘ ๐๙๑ นายนิธิทัศน แจมไพบูลย 
๒๙ ๐๙๒ นางนิภา แสงทอง 
๓๐ ๐๙๓ นางสาวกาญจนา  สิงหนนท 
๓๑ ๐๙๔ นายจักรพงษ เปรมกมล 
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(อาจารย ดร.กิตติวงค สาสวด) 
รองคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย รกัษาราชการแทน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ทั้งนี้ใหผูมีรายชื่อขางตนเขารับการคัดเลือกวิชาความรูเฉพาะสาขา วิชาความรูพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ ในวันอาทิตยที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป 
พรอมนําใบเสร็จรับเงินคาสมัครสอบมาดวย  
 
  ประกาศ  ณ วันที่  ๒๗  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่    ๑๒๕    /๒๕๕๘ 


