ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรือ่ ง ผูมสี ิทธิส์ อบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
————————————————————————————————————
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ตามประกาศ
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยกําหนดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ สอบเขาศึก ษาในวันที่ ๑๗ ตุลาคม
๒๕๖๑ นั้น บัดนี้ กระบวนการดําเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการ
เปนไปดวยความเรียบรอย บัณฑิตวิทยาลัย จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษา ดังรายชื่อ
และรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ สอบ ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ดร.เกวลิน อังคณานนท)
รองคณบดี ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สถานที่สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วันที่ 21 ตุลาคม 2561
หลักสูตร
สอบ
ขอเขียน
สวนแรก เปนขอสอบอัตนัย มี 2 ขอ ใหนักศึกษาเลือกตอบตามกลุมวิชาทีเ่ ลือกในใบสมัคร
- กลุมวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
การวิเคราะหและสังเคราะหปญหากฎหมายทางอาชญาวิทยาที่เกิดขึ้นในสมัยใหม เชน
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร (Computer Crime) อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(White-Collar Crime) ปญหาอาชญากรรมขามชาติ หรือหลักความรับผิดโดยเด็ดขาด
(Strict Liability) เปนตน
- กลุมกฎหมายมหาชน
การวิเคราะหและสังเคราะหขอบเขตของกฎหมายมหาชน เชน นิติปรัชญาในกฎหมายมหาชน
น.ม.นิติศาสตร
นิติวิธีทางกฎหมายมหาชน รูปแบบและเนื้อหาทางกฎหมายมหาชน เปนตน
สวนที่สอง เปนบทความทางวิชาการ โดยนักศึกษาทําเปนรายงานสงในวันสอบขอเขียน
บทความวิชาการ ประกอบดวย
1. ชื่อบทความ
2. บทนําและสภาพปญหาทางกฎหมาย
3. เนื้อหา
4. บทสรุปและขอเสนอแนะ
สัมภาษณ

เวลา

หองสอบ

09.00 - 12.00 น.

หอง G706
ชั้น 7

13.00 - 16.00 น.

หอง G702
ชั้น 7

รายชือผ้ ูสมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี

ปี การศึกษา 2/2561

ระบบรั บนักศึกษา
1136 : สฎ. : น.ม.(นิติศาสตร์ แผน ก) กฎหมายอาญา

ศนย์
ู สุราษฎร์ ธานี

ระดับ ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
ลําดับที รหัสประจําตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6120537101
6120537102
6120537103
6120537104
6120537105
6120537106
6120537107
6120537108
6120537109
6120537110
6120537111
6120537112

ป.โท ภาคพิเศษ
ชือ-สกุล

หมายเหตุ

นายธันญพงศ์ สังข์เพชร
นายอภิวฒ
ั น์ เรื องจัตวาศรี
นายสุวฒ
ั น์ ธรรมบํารุ ง
นางสาวปิ ยะพร บัวแก้ ว
นายภุชงค์ ปานช่วย
สิบตํารวจโทธนธรณ์ ทองช่างเหล็ก
ว่าทีร้ อยตรี หสั นัย บุญมา
นางสาวพิชชาพร ธรรมปรี ชา
นายพงศ์นิยะ นิยะกิจ
นายปวีณพล หนูด้วง
นางสาวจมาพร หมืนชนะ
นางสาวศศิวิมล เมื องนุ้ย
จํานวนทังสิน
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รายชือผ้ ูสมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี

ปี การศึกษา 2/2561

ระบบรั บนักศึกษา
1137 : สฎ. : น.ม.(นิติศาสตร์ แผน ก) กฎหมายมหาชน

ศนย์
ู สุราษฎร์ ธานี

ระดับ ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

ป.โท ภาคพิเศษ

ลําดับที รหัสประจําตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7

6120537201
6120537202
6120537203
6120537204
6120537205
6120537206
6120537207

ชือ-สกุล

หมายเหตุ

นางอรอุมา มันคง
นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร
นางสาวรัชฎาภรณ์ จงจิตร
นายพีระพงศ์ ช่วยศรี
นายสามารถ ศักดิแก้ ว
นางสาวมนัฐชรี ยา อินทรมณี
นายศักดิดา คงธัญธรรม
จํานวนทังสิน
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รายชือผ้ ูสมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี

ปี การศึกษา 2/2561

ระบบรั บนักศึกษา
1138 : สฎ. : น.ม.(นิติศาสตร์ แผน ข) กฎหมายอาญา

ศนย์
ู สุราษฎร์ ธานี

ระดับ ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
ลําดับที รหัสประจําตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6120538101
6120538102
6120538103
6120538104
6120538105
6120538106
6120538107
6120538108
6120538109
6120538110

ป.โท ภาคพิเศษ
ชือ-สกุล

หมายเหตุ

ดาบตํารวจนาคนคร วิมลศรี
ร้ อยตํารวจเอกสุชาติ เพ็งชัย
นายสุทธิพงศ์ ปานเพชร
นางสาวศิริพร พัฒนประดิษฐ
นางสาววชิราภรณ์ ปราชญ์อักษร
นายธนากฤต ชืนพร้ อม
นางสาวสุปกาญจน์ อินทรโชติ
นายอดุล ชูทอง
ดาบตํารวจอดิศกั ดิ คงแก้ ว
สิบตํารวจตรี วรัฐ เสรยางกูร
จํานวนทังสิน
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รายชือผ้ ูสมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี

ปี การศึกษา 2/2561

ระบบรั บนักศึกษา
1139 : สฎ. : น.ม.(นิติศาสตร์ แผน ข) กฎหมายมหาชน

ศนย์
ู สุราษฎร์ ธานี

ระดับ ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

ป.โท ภาคพิเศษ

ลําดับที รหัสประจําตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6120538201
6120538202
6120538203
6120538204
6120538205
6120538206
6120538207
6120538208
6120538209
6120538210

ชือ-สกุล

หมายเหตุ

นางสาวชนาทิพย์ พยุงวัฒนา
นายจักรกฤษ ศรี ขวัญ
นายมนัส แช่มชืน
นางชยาภรณ์ ปี ตีวรรณ
นายรชิตะ อัครชูวงศ์
นายจิรศักดิ หนูช่วย
นายพนมกร รุ ยนั ต์เฟื องชัย
นางสาวกนกวรรณ สังสอน
นางสาวสิริวรรณ แพชนะ
นายธวัชชัย ช่วยบํารุ ง
จํานวนทังสิน
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