ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาโท
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
—————————————
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก
เขาศึกษาในระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไปแลวนั้น บัดนี้
การดําเนินการสอบคัดเลือกไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ปรากฏผลผูผานการสอบคัดเลือกดังรายชื่อแนบทาย
ประกาศ โดยขอใหผูที่มีรายชื่อดําเนินการ ดังนี้
๑. รายงานตัว ลงทะเบียนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
๑.๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วันเสาร ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑.๑.๑ รายงานตัว ลงทะเบียน ชําระเงินคาธรรมเนียมประจําภาคเรียน และปฐมนิเทศ
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ หองวิทยพัฒน ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
๑.๑.๒ เสวนา “การศึกษาและวัฒนธรรมในศตวรรษที่ ๒๑” เวลา ๑๐.๓๑ - ๑๒.๐๐ น.
ณ หองวิทยพัฒน ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี
๑.๑.๓ ปฐมนิเทศ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ หองวิ ทยพั ฒน ชั้น ๑ อาคารปฏิ บัติ การ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
๑.๒ พบคณะกรรมการประจําหลักสูตร วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๑ - ๑๕.๐๐ น.
๑.๒.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (แผน ก
และ แผน ข) ห อง ๕๐๑ ชั้น ๕ อาคารปฏิ บัติ การเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
๑.๒.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผน ก และ แผน ข)
หอง ๕๐๒ ชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี
๑.๒.๓ หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช านิติ ศ าสตร (แผน ก และ แผน ข)
หอง ๕๐๓ ชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี
๑.๒.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถิ่น หอง ๕๐๔
ชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
๒/๑.๒.๕ ...

-๒๑.๒.๕ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก และ แผน ข)
หอง ๕๐๕ ชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี
๒. เอกสารที่ตองนํามาในวันรายงานตัว
๒.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ
๒.๒ สําเนาทะเบียนบาน
๒.๓ สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
๒.๔ สําเนาใบรับรองคุณวุฒิ หรือ สําเนาใบปริญญาบัตร
๒.๕ สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ - สกุล
๒.๖ รูปถายแตงกายสุภาพ ไมสวมหมวก และแวนตาดํา หรือรูปถายเครื่องแบบขาราชการขนาด
๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) เขียนชื่อไวดานหลังรูป
(หลักฐานตามขอ ๒.๑ - ๒.๕ สําเนาอยางละ ๒ ฉบับ และรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ)
หมายเหตุ ผู มี สิ ท ธิ์ เ ข า ศึ ก ษาจะต อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภายในวั น ที่
๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ หากสําเร็จการศึกษาหลังเวลาดังกลาวขางตน ผลการสอบคัดเลือกจะเปนโมฆะ
๓. รายละเอียดการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น ๆ มีดังนี้
๓.๑ คาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียน
เปนนักศึกษา ไดแก
๓.๑.๑ คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา เปนเงิน
๕๐๐ บาท
๓.๑.๒ คาประกันของเสียหาย
เปนเงิน
๑,๐๐๐ บาท
๓.๒ คาธรรมเนียมที่ตองชําระเปนรายภาคเรียน ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ดังนี้
๓.๒.๑ นักศึ กษาภาคพิ เศษ หลั ก สู ต รครุ ศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิช าหลัก สู ต ร
และการเรี ยนการสอน หลั กสู ตรครุ ศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการบริ หารการศึ กษา และหลั กสู ตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถิ่น
คาธรรมเนียมการศึกษารายภาคเรียน เปนเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท โดย นักศึกษาจะตอง
ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมตาง ๆ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เปนเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท
๓.๒.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
คาธรรมเนียมการศึกษารายภาคเรียน เปนเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท โดย นักศึกษา
จะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมตาง ๆ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เปนเงิน ๒๔,๕๐๐ บาท
๔. การเรียกผูที่ไดลําดับสํารอง
การเรียกผูที่ไดลําดับสํารองจะเรียกตามการจัดลําดับ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะโทรศัพทติดตอ
ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หรือทานสามารถโทรสอบถามไดที่สํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ๐๗๗ - ๙๑๓๓๘๑ - ๒ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหวาง
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เชนกัน
๓/โดย ...

-๓โดยใหผูที่ไดลําดับสํารองที่ประสงคจะเขาเรียนตามที่ไดรับการติดตอจากทางมหาวิทยาลัยฯ
โดยทางโทรศั พ ท จะต อ งมารายงานตัว ในวั น ที่ ๖ มิ ถุ นายน ๒๕๖๒ ตั้ ง แต เ วลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ สํ า นั ก งานบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ชั้ น ๔ อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๐ พรรษา หากไม ม าภายในวั นเวลา
ที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ จะเรียกลําดับถัดไปขึ้นมาแทน
๕. เปดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
ภาคพิเศษ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนา รัตนพรหม)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รายชือผ้ ูได้ รับคัดเลือกเข้ าศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี

ปี การศึกษา 1/2562

ระบบรั บนักศึกษา
1106 : ค.ม.(หลักสตรและการเรี
ยนการสอน) แผน ก
ู

ศนย์
ู สุราษฎร์ ธานี

ระดับ ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
ลําดับที รหัสประจําตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

6210505015
6210505016
6210505017
6210505012
6210505009
6210505002
6210505004
6210505011
6210505010
6210505003
6210505006
6210505005
6210505001
6210505007
6210505013
6210505014

ป.โท ภาคพิเศษ
ชือ-สกุล

หมายเหตุ

นางสาวสุปราณี ศรี สะอาด
นางสาวจีรภา อ่อนจร
นางสาวดารารัตน์ บุญแก้ วสุข
นางสาวขวัญฤทัย โกหนด
นางสาวกชพร เพชรโสม
นางสาวมีนา พลสุวรรณ
นางสาวเจนจิรา นาครัตน์
นางสาววทันยา เจือจาน
นางบงกช เติมเกียรติไพศาล
นางสาวครองขวัญ ยงประเดิม
นางสาวอุบลทิพย์ พันประสงค์
นางสาวกนกพร วันนิยม
นายตรี เพชร รอดโหม้ ง
นางสาวอรวรรณ จิวสิว
นางสาวสุกญ
ั ญา จันทร์ ชาวนา
นางสาวพัชราภรณ์ จงไกรจักร
จํานวนทังสิน
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รายชือผ้ ูได้ รับคัดเลือกเข้ าศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี

ปี การศึกษา 1/2562

ระบบรั บนักศึกษา
1107 : ค.ม.(หลักสตรและการเรี
ยนการสอน) แผน ข
ู

ศนย์
ู สุราษฎร์ ธานี

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

6210535005
6210535010
6210535001
6210535006
6210535011
6210535013
6210535008
6210535003
6210535002
6210535004

ป.โท ภาคพิเศษ
ชือ-สกุล

หมายเหตุ

นางสาวพัชริ นทร์ มีครุ ฑ
นางสาวขวัญจิต เต็มเปี ยม
ว่าทีร้ อยตรี หญิงเกศินี ถินพังงา
นางสาววิไลรัตน์ บุญสอน
นางสาวทรรศมน เพ็งสงค์
นางสาวภัคจิรา กาคํา
นางสาวจิตตาภา มากแก้ ว
นางสาวเกศรา ลายสันทัด
นางสาวภัทราวดี ศรี มุกข์
นางสาวพนัชกร เทียบทัน
จํานวนทังสิน
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รายชือผ้ ูได้ รับคัดเลือกเข้ าศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี

ปี การศึกษา 1/2562

ระบบรั บนักศึกษา
1130 : สุราษฎร์ : ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ก

ศนย์
ู สุราษฎร์ ธานี

ระดับ ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
ลําดับที รหัสประจําตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6210503007
6210503065
6210503008
6210503032
6210503068
6210503001
6210503109
6210503091
6210503039
6210503014
6210503024
6210503075
6210503030
6210503092
6210503105
6210503031
6210503074
6210503088
6210503012
6210503108
6210503122
6210503115
6210503103
6210503084
6210503033
6210503100
6210503081
6210503096
6210503110
6210503057
6210503080
6210503083
6210503094
6210503025
6210503009
6210503048

ป.โท ภาคพิเศษ
ชือ-สกุล

นายอลงกรณ์ ไกรสินธุ์
นางสาวสุธิดา ดาวสุวรรณ
นายภัทราวุฒิ บุญทองใหม่
นางสาวสุนิสา สุวรรณรัตน์
นายวิชา พรหมโชติ
นางสาวฤทัยรัตน์ ทองนวน
นายธีระพงศ์ ศักดา
นายศุภวัฒน์ แย้ มจรัส
นางสาวปภัสรา โยงราช
นายมนพ การกล้ า
นางสาวศิราณี ชูมี
ว่าทีร้ อยตรี ศรายุทธ พงค์ทองเมือง
นายอนุสรณ์ ผิวผ่อง
นายพรอนันต์ ลือสกุล
นางสาววริ ศรา สุทธิรักษ์
นางสาวณัฐกฤตา ทองพงษ์
นายกีรติ พรหมนรา
นางสาวรุ่ งทิพย์ ศรี หรัญ
นายอติพงศ์ ใบงาม
นายวิทยา สริ ขา
นางสาวธิมาพร หล้ าแหล่ง
นางสาวศศิวรรณ มุสิก
นางสาวชนิกานต์ พุทธารักษ์
นายจัตุพร อินทนาคม
นางสาวปรี ดา บัวยก
นางสาวศศิภา ทองชัย
นางสาววริ ษฐา กมลเนตร
นางสาวจิราวรรณ เอียดชุม
นายก้ องภพ จรู ญพงศ์
นายกิจติพงศ์ บู้หลง
นางสาวนพวรรณ คําเพ็ญ
นางสาวจุฑารัตน์ จิตซือ
นางสาวภิษชา ไทยาพงศ์สกุล
นางสาวปรี ยากรณ์ เกตุมาก
นางสาวจิรประภา มีหนู
นางสาวชุติกาญจน์ แม้ นเมฆ

REG:R90-03-01 ( รายงานผู้สมัคร )

ผู้พิมพ์ LAONGDAO.KA

หมายเหตุ

สํารองคนที 1
สํารองคนที 2
สํารองคนที 3
สํารองคนที 4
สํารองคนที 5
สํารองคนที 6
28/05/62 17:28 หน้ า 1/ 2

รายชือผ้ ูได้ รับคัดเลือกเข้ าศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี

ปี การศึกษา 1/2562

ระบบรั บนักศึกษา
1130 : สุราษฎร์ : ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ก

ศนย์
ู สุราษฎร์ ธานี

ระดับ ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
ลําดับที รหัสประจําตัวสอบ
37

6210503123

ป.โท ภาคพิเศษ
ชือ-สกุล

นางสาวปิ ยรัตน์ ทิพย์บุญทอง

หมายเหตุ
สํารองคนที 7
จํานวนทังสิน

REG:R90-03-01 ( รายงานผู้สมัคร )

ผู้พิมพ์ LAONGDAO.KA

37

คน

28/05/62 17:28 หน้ า 2/ 2

รายชือผ้ ูได้ รับคัดเลือกเข้ าศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี

ปี การศึกษา 1/2562

ระบบรั บนักศึกษา
1131 : สุราษฎร์ : ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ข

ศนย์
ู สุราษฎร์ ธานี

ระดับ ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
ลําดับที รหัสประจําตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

6210511070
6210511161
6210511082
6210511164
6210511009
6210511005
6210511147
6210511219
6210511045
6210511100
6210511142
6210511010
6210511169
6210511018
6210511140
6210511079
6210511182
6210511066
6210511067
6210511156
6210511075
6210511187
6210511013
6210511090
6210511125
6210511134
6210511139
6210511211
6210511039
6210511036
6210511148
6210511202
6210511188
6210511143
6210511093
6210511144

ป.โท ภาคพิเศษ
ชือ-สกุล

นางสาวจิราพร ยมสงค์
นายพรศักดิ พัฒนะ
นางวรรณพลอย แจ้ งเพชร
นางจิรฐา มาพะเนาว์
นางสุดา เอ้ งฉ้ วน
นางนาฏยาณี เทพนริ นทร์
นางสาวสิเรมอร ฤทธยานนท์
นางณัฐิญา คาโส
นางสาวกมลพร เพชรกาฬ
นายประวิทย์ หมันมา
นางสาวทิพย์ชนก มณีนวล
นางสาวจินตนา ลิมปี
นายอิศรา นุรักษ์
นายบุญเลิศ ดังใจปอง
นางจารุ วรรณ อินทะเสม
นางสาวอมรรัตน์ สายชนะพันธ์
นายเฉลิมพร นนทฤทธิ
นางสาวสุธิดา ศรี ภกั ดี
นางสาวสุภาวดี จิวสุวรรณ
นางยูรีตา ดุลยาภรณ์
นายวิษณุ ขวัญเพชร
ว่าทีร้ อยตรี หญิงสุนิสา คงเจริ ญ
นายกฤษฐาปณัฐ แก้ วชัด
นางสาวโศจิรัตน์ แก้ ววิจติ ร
นางเพชรรัตน์ บัวอินทร์
นายกุลวิชญ์ ตันจะโข
นายอภิเดช พงศ์แผ้ ว
นางอรทัย เกตุเผือก
นางสาววรลักษณ์ สุขเมือง
นางศริ มา เสนยิม
ว่าทีร้ อยตรี ถนอมชัย ทับไทร
นายรัฐพร ชูพิชยั
ว่าทีร้ อยตรี อุดมศักดิ ภิรมย์
นางสาวจุฑารัตน์ เหลือแก้ ว
ว่าทีร้ อยตรี วโรดม ทิมบํารุ ง
นายอรรถชัย เอียมอักษร

REG:R90-03-01 ( รายงานผู้สมัคร )

ผู้พิมพ์ LAONGDAO.KA

หมายเหตุ

สํารองคนที 1
สํารองคนที 2
สํารองคนที 3
สํารองคนที 4
สํารองคนที 5
สํารองคนที 6
28/05/62 17:29 หน้ า 1/ 2

รายชือผ้ ูได้ รับคัดเลือกเข้ าศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี

ปี การศึกษา 1/2562

ระบบรั บนักศึกษา
1131 : สุราษฎร์ : ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ข

ศนย์
ู สุราษฎร์ ธานี

ระดับ ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

ป.โท ภาคพิเศษ

ลําดับที รหัสประจําตัวสอบ
37
38
39

6210511046
6210511069
6210511114

ชือ-สกุล
นางภาวนา วิจติ ร
ว่าทีร้ อยตรี สเุ มธ ไทยกลาง
นางสาวรัตติกาล ทองเกียรติ

หมายเหตุ
สํารองคนที 7
สํารองคนที 8
สํารองคนที 9
จํานวนทังสิน

REG:R90-03-01 ( รายงานผู้สมัคร )

ผู้พิมพ์ LAONGDAO.KA

39

คน

28/05/62 17:29 หน้ า 2/ 2

รายชือผ้ ูได้ รับคัดเลือกเข้ าศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี

ปี การศึกษา 1/2562

ระบบรั บนักศึกษา
1110 : สุราษฎร์ ฯ : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) แผน ก

ศนย์
ู สุราษฎร์ ธานี

ระดับ ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

ป.โท ภาคพิเศษ

ลําดับที รหัสประจําตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8

6210514002
6210514006
6210514003
6210514001
6210514009
6210514007
6210514005
6210514008

ชือ-สกุล

หมายเหตุ

นางสาวแพรวพรรณ ไพฑูรย์
นายอธิปธร ราชบุรี
นางสาวลภัสดา อ้ ายจุ้ม
นางสาวปพิชญา ด้ วงก่อเกิด
นางสาวสุกญ
ั ญา ปานคง
นางสาวภาสินี ชมสุวรรณ
นางสาวศิวนันท์ ชุมเขียว
นางสาวธิดารัตน์ สุขตะ
จํานวนทังสิน

REG:R90-03-01 ( รายงานผู้สมัคร )

ผู้พิมพ์ LAONGDAO.KA

8

คน

29/05/62 09:02 หน้ า 1/ 1

รายชือผ้ ูได้ รับคัดเลือกเข้ าศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี

ปี การศึกษา 1/2562

ระบบรั บนักศึกษา
1111-1 : สุราษฎร์ ฯ : บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) แผน ข

ศนย์
ู สุราษฎร์ ธานี

ระดับ ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
ลําดับที รหัสประจําตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

6210515022
6210515014
6210515010
6210515013
6210515040
6210515012
6210515009
6210515031
6210515023
6210515011
6210515001
6210515006
6210515042
6210515016
6210515007
6210515035
6210515039
6210515018
6210515015
6210515026
6210515043
6210515024
6210515005
6210515029
6210515030
6210515017
6210515037
6210515038
6210515021
6210515027
6210515034
6210515008
6210515002
6210515036
6210515032

ป.โท ภาคพิเศษ
ชือ-สกุล

หมายเหตุ

นายนโรดม แจ่มจรัส
นางสาวปณิตตรา กันรอด
นางสาวสาวิตรี รัตนะ
นายภีรภูมิ ใจห้ าว
นางสาวจิณฐั ตา ศรี สวัสดิ
นางสาวทิพย์อักษร สุขมี
นางสาวปรี ยาพร บุญนา
นายกรรณ สิริดิกิจ
นางสาวสุกญ
ั ญา รักษาชล
นางสาวฉัตรฤทัย คชโสภณ
นางสาวกัญทพัทธ์ สุปันตี
นางสาวจุฑามาศ นิลบุตร
นางสาวสโรชา วงศ์ วิชิต
นางสาวณภัชกมล ศรี สขุ ใส
นายชัยชนะ ศรี ชะนันท์
นางสาวอุทยั ทิพย์ รุ สโซ่
นางสาวฐิ ติรัตน์ คงทอง
นางสาวปนัสดา โตรัตน์
นางสาวชนิดาภา เหล่าพงศ์นภา
นายพงศ์พนั ธุ์ เถาจู
นางสาวดาราวดี ศรี รอดภัย
นางสาวกรกช กุเรค้ า
นางสาวสถาพร สุขช่วง
นางสาววาสนา รักชาติ
นางสาวสุวนันท์ โต๊ ะหมัด
นายศรันวิชญ์ ไผทภัสสร์
นายภัทรนันท์ โชติรัตน์
นางสาวพิมพ์ชนก เพชรมณี
นางสาวพัชริ นทร์ บุตรทอง
นางสาวสุธิตา เพชรพันธ์
นางสาวอรุ โณทัย สุริยะ
นางสาวฐิ ติมา วงเข็มมา
นางสาวกรกนกวรรณ ดอกพุฒ
นางสาวจุฑาวรรณ บุญรอด
นางสาวชยาภา ช่วยสงค์
จํานวนทังสิน

REG:R90-03-01 ( รายงานผู้สมัคร )

ผู้พิมพ์ LAONGDAO.KA

35

คน

29/05/62 09:02 หน้ า 1/ 1

รายชือผ้ ูได้ รับคัดเลือกเข้ าศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี

ปี การศึกษา 1/2562

ระบบรั บนักศึกษา
1140 : สฎ.:ศศ.ม.(การจัดการชุมชนท้ องถิน) แผน ก

ศนย์
ู สุราษฎร์ ธานี

ระดับ ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

ป.โท ภาคพิเศษ

ลําดับที รหัสประจําตัวสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

6210533007
6210533008
6210533010
6210533002
6210533004
6210533005
6210533006
6210533003
6210533011
6210533014
6210533012
6210533013
6210533001
6210533009

ชือ-สกุล

หมายเหตุ

พระมหาณัฏพจน์ ร่ องน้ อย
นางสาวเบญจวรรณ โปชู
นางประไพ กรายแก้ ว
นายสุชาติ ทองยอด
นางสาวแก้ วใจ ทองนา
พระสมุห์เจษฎา แดงบํารุ ง
นางสาวปิ ยนุช พรหมจันทร์
นางสาวธัญญรัตน์ รักษาวงศ์
นางสาวชุติมณฑน์ คําแหง
นางสาวขวัญฤทัย นาคกุล
นางสาวจิรัฐติกาล พังงา
นางสาวเกวดี แก้ วเพ็ชร
นายธัมวิทธ์ จันทร์ ทอง
นางสาวกานสุดา ปรี ชา
จํานวนทังสิน

REG:R90-03-01 ( รายงานผู้สมัคร )

ผู้พิมพ์ LAONGDAO.KA

14

คน

29/05/62 09:03 หน้ า 1/ 1

รายชือผ้ ูได้ รับคัดเลือกเข้ าศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี

ปี การศึกษา 1/2562

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

ศนย์
ู สุราษฎร์ ธานี

ระดับ ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

ป.โท ภาคพิเศษ

ลําดับที รหัสประจําตัวสอบ
1
2
3
4
5

6210901003
6210901006
6210901001
6210901008
6210901009

ชือ-สกุล

หมายเหตุ

นางสาวปรี ยานุช สุขภิลาภ
นายพราณัติ ยอดมณี
นายกฤษณะ พิทกั ษ์
นางสาวณชนก แซ่ลิม
นางสาวกมลชนก ทองตําลึง
จํานวนทังสิน

REG:R90-03-01 ( รายงานผู้สมัคร )

ผู้พิมพ์ LAONGDAO.KA

5

คน

29/05/62 09:03 หน้ า 1/ 1

รายชือผ้ ูได้ รับคัดเลือกเข้ าศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี

ปี การศึกษา 1/2562

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
11
12
13
14
15

6210903003
6210903001
6210903011
6210903008
6210903002
6210903009
6210903006
6210903010
6210903005
6210903007
6210903004
6210903015
6210903012
6210903014
6210903013

ป.โท ภาคพิเศษ
ชือ-สกุล

หมายเหตุ

ร้ อยตรี พงศกร ละออสุวรรณ
สิบตํารวจโทกัณนพนธ์ ชูบํารุ ง
นางสาวพัชริ นทร์ แหวนเพ็ชร์
นายอภิภู ดวงแก้ ว
นายราษฎร์ พิชิต นาคประดิษฐ์
นายภานุวฒ
ั น์ แก้ วศรี สขุ
นางสาวอังคณา กังละ
นางสาววรกานต์ คงสุข
นางสาวกัญญาภัค พิจิตรัตน์
นางสาวฐาปนี อภิชาตบุตร
นางสาวภานุชนารถ หนูสงั ข์
นางสาวสุภาพร หนูทองแป้น
นายวรพงษ์ ทองตะกุก
นางสาวตติยา เทพพันธ์
นายวรพจน์ ทองตะกุก
จํานวนทังสิน

REG:R90-03-01 ( รายงานผู้สมัคร )

ผู้พิมพ์ LAONGDAO.KA

15

คน

29/05/62 09:04 หน้ า 1/ 1

รายชือผ้ ูได้ รับคัดเลือกเข้ าศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี

ปี การศึกษา 1/2562

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

ศนย์
ู สุราษฎร์ ธานี

ระดับ ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

ป.โท ภาคพิเศษ

ลําดับที รหัสประจําตัวสอบ
1
2
3

6210902001
6210902002
6210902003

ชือ-สกุล

หมายเหตุ

นายอธิวฒ
ั น์ พรหมชิต
นางสาวปาริ ฉัตร แก้ วกอง
นางสาวศิริวรรณ ด้ วงทองกุล
จํานวนทังสิน

REG:R90-03-01 ( รายงานผู้สมัคร )

ผู้พิมพ์ LAONGDAO.KA

3

คน

29/05/62 09:04 หน้ า 1/ 1

รายชือผ้ ูได้ รับคัดเลือกเข้ าศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี

ปี การศึกษา 1/2562

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

ศนย์
ู สุราษฎร์ ธานี

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

6210904001
6210904002
6210904005
6210904011
6210904003
6210904009
6210904007

ป.โท ภาคพิเศษ
ชือ-สกุล

หมายเหตุ

นางสาวญาเรศ ทรงรัตนพันธุ์
นางสาวกาญจนา ดิสระ
นางสาวไพจิตร เชาวลิต
นายพิษณุ รสมาลี
สิบตํารวจเอกหญิงสุนิสา สังข์ดวง
นายแดนสยาม มูสิกะพันธ์
นายโอภาส เรื องศิริ
จํานวนทังสิน

REG:R90-03-01 ( รายงานผู้สมัคร )

ผู้พิมพ์ LAONGDAO.KA

7

คน

29/05/62 09:05 หน้ า 1/ 1

