
 

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาโท 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 

————————————— 

  ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก

เขาศึกษาในระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนที ่๑/๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไปแลวน้ัน บัดน้ี

การดําเนินการสอบคัดเลือกไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ปรากฏผลผูผานการสอบคัดเลือกดังรายช่ือแนบทาย

ประกาศ โดยขอใหผูที่มีรายช่ือดําเนินการ ดังน้ี 

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 ช้ัน ๑ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

     ๑.๑.๒ เสวนา “การศึกษาและวัฒนธรรมในศตวรรษท่ี ๒๑” เวลา ๑๐.๓๑ - ๑๒.๐๐ น.             

ณ หองวิทยพัฒน ช้ัน ๑ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย            

ราชภัฏสุราษฎรธานี 

     ๑.๑.๓ ปฐมนิเทศ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ หองวิทยพัฒน ช้ัน ๑ อาคารปฏิบัติการ

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) หอง ๕๐๑ ช้ัน ๕ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี   

     ๑.๒.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผน ก และ แผน ข) 

หอง ๕๐๒ ช้ัน ๕ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ          

สุราษฎรธานี      

     ๑.๒.๓ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร (แผน ก และ แผน ข)            

หอง ๕๐๓ ช้ัน ๕ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ          

สุราษฎรธานี      

     ๑.๒.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถ่ิน หอง ๕๐๔ 

ช้ัน ๕ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๒/๑.๒.๕ ... 



 
-๒-

      ๑.๒.๕  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก และ แผน ข) 

หอง ๕๐๕ ช้ัน ๕ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ          

สุราษฎรธานี      

  ๒.  เอกสารท่ีตองนํามาในวันรายงานตัว 

 ๒.๑  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ  

 ๒.๒  สําเนาทะเบียนบาน 

 ๒.๓  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  

 ๒.๔  สําเนาใบรับรองคุณวุฒ ิหรือ สําเนาใบปริญญาบัตร   

 ๒.๕  สําเนาเอกสารการเปลี่ยนช่ือ - สกุล  

   ๒.๖  รูปถายแตงกายสุภาพ ไมสวมหมวก และแวนตาดํา หรือรูปถายเครื่องแบบขาราชการขนาด 

๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) เขียนช่ือไวดานหลังรูป 

   (หลักฐานตามขอ  ๒.๑ - ๒.๕  สําเนาอยางละ  ๒ ฉบับ และรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ) 

   หมายเหตุ  ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ภายในวันที่              

๘  ม ิถุนายน ๒๕๖๒ หากสําเร็จการศึกษาหลังเวลาดังกลาวขางตน ผลการสอบคัดเลือกจะเปนโมฆะ 

  ๓. รายละเอียดการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ มีดังน้ี 

   ๓.๑  คาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ีเรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียน

เปนนักศึกษา ไดแก 

      ๓.๑.๑  คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา   เปนเงิน     ๕๐๐ บาท 

      ๓.๑.๒  คาประกันของเสียหาย   เปนเงิน  ๑,๐๐๐ บาท  

   ๓.๒  คาธรรมเนียมท่ีตองชําระเปนรายภาคเรียน ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒ ดังน้ี 

      ๓.๒.๑  นักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร              

และการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตร                           

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถ่ิน                           

          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  ๆในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เปนเงิน ๒๔,๕๐๐ บาท 

  ๔. การเรียกผูท่ีไดลําดับสาํรอง 

   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 ... 



 
-๓-

   โดยใหผูที่ไดลําดับสํารองที่ประสงคจะเขาเรียนตามที่ไดรับการติดตอจากทางมหาวิทยาลัยฯ 

โดยทางโทรศัพท จะตองมารายงานตัวในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.                

ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หากไมมาภายในวันเวลา              

ท่ีกําหนด ถือวาสละสิทธิ ์มหาวิทยาลัยฯ จะเรียกลําดับถัดไปข้ึนมาแทน 
 

  ๕.  เปดเรียนภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒ 

 ภาคพิเศษ วันที่  ๘  มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
     

ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

 

              (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนา  รัตนพรหม) 

         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



ปีการศึกษา  1/2562

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1106 : ค.ม.(หลักสตรและการเรียนการสอนู ) แผน ก ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6210505015   นางสาวสปุราณี ศรีสะอาด 1  

6210505016   นางสาวจีรภา อ่อนจร 2  

6210505017   นางสาวดารารัตน์ บุญแก้วสขุ 3  

6210505012   นางสาวขวญัฤทยั โกหนด 4  

6210505009   นางสาวกชพร เพชรโสม 5  

6210505002   นางสาวมีนา พลสวุรรณ 6  

6210505004   นางสาวเจนจิรา นาครัตน์ 7  

6210505011   นางสาววทนัยา เจือจาน 8  

6210505010   นางบงกช เติมเกียรติไพศาล 9  

6210505003   นางสาวครองขวญั ยงประเดิม 10  

6210505006   นางสาวอุบลทิพย์ พนัประสงค์ 11  

6210505005   นางสาวกนกพร วนันิยม 12  

6210505001   นายตรีเพชร รอดโหม้ง 13  

6210505007   นางสาวอรวรรณ จิวสิว 14  

6210505013   นางสาวสกุญัญา จนัทร์ชาวนา 15  

6210505014   นางสาวพชัราภรณ์ จงไกรจกัร 16  

จาํนวนทงัสิน 16 คน
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ปีการศึกษา  1/2562

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1107 :  ค.ม.(หลักสตรและการเรียนการสอนู ) แผน ข ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6210535005   นางสาวพชัรินทร์ มีครุฑ 1  

6210535010   นางสาวขวญัจิต เต็มเปียม 2  

6210535001   ว่าทีร้อยตรีหญิงเกศินี ถินพงังา 3  

6210535006   นางสาววิไลรัตน์ บญุสอน 4  

6210535011   นางสาวทรรศมน เพ็งสงค์ 5  

6210535013   นางสาวภคัจิรา กาคํา 6  

6210535008   นางสาวจิตตาภา มากแก้ว 7  

6210535003   นางสาวเกศรา ลายสนัทัด 8  

6210535002   นางสาวภทัราวดี ศรีมุกข์ 9  

6210535004   นางสาวพนชักร เทียบทนั 10  

จาํนวนทงัสิน 10 คน
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ปีการศึกษา  1/2562

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1130 : สุราษฎร์ : ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ก ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6210503007   นายอลงกรณ์ ไกรสินธุ์ 1  

6210503065   นางสาวสธิุดา ดาวสวุรรณ 2  

6210503008   นายภทัราวฒิุ บุญทองใหม่ 3  

6210503032   นางสาวสนิุสา สวุรรณรัตน์ 4  

6210503068   นายวิชา พรหมโชติ 5  

6210503001   นางสาวฤทยัรัตน์ ทองนวน 6  

6210503109   นายธีระพงศ์ ศกัดา 7  

6210503091   นายศุภวฒัน์ แย้มจรัส 8  

6210503039   นางสาวปภสัรา โยงราช 9  

6210503014   นายมนพ การกล้า 10  

6210503024   นางสาวศิราณี ชูมี 11  

6210503075   ว่าทีร้อยตรีศรายุทธ พงค์ทองเมือง 12  

6210503030   นายอนสุรณ์ ผิวผ่อง 13  

6210503092   นายพรอนนัต์ ลือสกุล 14  

6210503105   นางสาววริศรา สทุธิรักษ์ 15  

6210503031   นางสาวณฐักฤตา ทองพงษ์ 16  

6210503074   นายกีรติ พรหมนรา 17  

6210503088   นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีหรัญ 18  

6210503012   นายอติพงศ์ ใบงาม 19  

6210503108   นายวิทยา สริขา 20  

6210503122   นางสาวธิมาพร หล้าแหล่ง 21  

6210503115   นางสาวศศิวรรณ มุสิก 22  

6210503103   นางสาวชนิกานต์ พุทธารักษ์ 23  

6210503084   นายจตัุพร อินทนาคม 24  

6210503033   นางสาวปรีดา บัวยก 25  

6210503100   นางสาวศศิภา ทองชยั 26  

6210503081   นางสาววริษฐา กมลเนตร 27  

6210503096   นางสาวจิราวรรณ เอียดชุม 28  

6210503110   นายก้องภพ จรูญพงศ์ 29  

6210503057   นายกิจติพงศ์ บู้หลง 30  

6210503080   นางสาวนพวรรณ คําเพ็ญ 31  สํารองคนที 1

6210503083   นางสาวจุฑารัตน์ จิตซือ 32  สํารองคนที 2

6210503094   นางสาวภิษชา ไทยาพงศ์สกุล 33  สํารองคนที 3

6210503025   นางสาวปรียากรณ์ เกตุมาก 34  สํารองคนที 4

6210503009   นางสาวจิรประภา มีหนู 35  สํารองคนที 5

6210503048   นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ 36  สํารองคนที 6
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ปีการศึกษา  1/2562

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1130 : สุราษฎร์ : ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ก ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6210503123   นางสาวปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง 37  สํารองคนที 7

จาํนวนทงัสิน 37 คน
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ปีการศึกษา  1/2562

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1131 : สุราษฎร์ : ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ข ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6210511070   นางสาวจิราพร ยมสงค์ 1  

6210511161   นายพรศกัดิ พฒันะ 2  

6210511082   นางวรรณพลอย แจ้งเพชร 3  

6210511164   นางจิรฐา มาพะเนาว์ 4  

6210511009   นางสดุา เอ้งฉ้วน 5  

6210511005   นางนาฏยาณี เทพนรินทร์ 6  

6210511147   นางสาวสิเรมอร ฤทธยานนท์ 7  

6210511219   นางณฐิัญา คาโส 8  

6210511045   นางสาวกมลพร เพชรกาฬ 9  

6210511100   นายประวิทย์ หมันมา 10  

6210511142   นางสาวทิพย์ชนก มณีนวล 11  

6210511010   นางสาวจินตนา ลิมปี 12  

6210511169   นายอิศรา นรัุกษ์ 13  

6210511018   นายบญุเลิศ ดงัใจปอง 14  

6210511140   นางจารุวรรณ อินทะเสม 15  

6210511079   นางสาวอมรรัตน์ สายชนะพนัธ์ 16  

6210511182   นายเฉลิมพร นนทฤทธิ 17  

6210511066   นางสาวสธิุดา ศรีภกัดี 18  

6210511067   นางสาวสภุาวดี จิวสวุรรณ 19  

6210511156   นางยูรีตา ดุลยาภรณ์ 20  

6210511075   นายวิษณ ุขวญัเพชร 21  

6210511187   ว่าทีร้อยตรีหญิงสนิุสา คงเจริญ 22  

6210511013   นายกฤษฐาปณฐั แก้วชดั 23  

6210511090   นางสาวโศจิรัตน์ แก้ววิจิตร 24  

6210511125   นางเพชรรัตน์ บวัอินทร์ 25  

6210511134   นายกุลวิชญ์ ตนัจะโข 26  

6210511139   นายอภิเดช พงศ์แผ้ว 27  

6210511211   นางอรทยั เกตุเผือก 28  

6210511039   นางสาววรลกัษณ์ สขุเมือง 29  

6210511036   นางศริมา เสนยิม 30  

6210511148   ว่าทีร้อยตรีถนอมชยั ทบัไทร 31  สํารองคนที 1

6210511202   นายรัฐพร ชพิูชยั 32  สํารองคนที 2

6210511188   ว่าทีร้อยตรีอุดมศกัดิ ภิรมย์ 33  สํารองคนที 3

6210511143   นางสาวจุฑารัตน์ เหลือแก้ว 34  สํารองคนที 4

6210511093   ว่าทีร้อยตรีวโรดม ทิมบํารุง 35  สํารองคนที 5

6210511144   นายอรรถชยั เอียมอกัษร 36  สํารองคนที 6
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ปีการศึกษา  1/2562

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1131 : สุราษฎร์ : ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ข ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6210511046   นางภาวนา วิจิตร 37  สํารองคนที 7

6210511069   ว่าทีร้อยตรีสเุมธ ไทยกลาง 38  สํารองคนที 8

6210511114   นางสาวรัตติกาล ทองเกียรติ 39  สํารองคนที 9

จาํนวนทงัสิน 39 คน
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ปีการศึกษา  1/2562

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1110 : สุราษฎร์ฯ : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  แผน ก ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6210514002   นางสาวแพรวพรรณ ไพฑูรย์ 1  

6210514006   นายอธิปธร ราชบรีุ 2  

6210514003   นางสาวลภสัดา อ้ายจุ้ม 3  

6210514001   นางสาวปพิชญา ด้วงก่อเกิด 4  

6210514009   นางสาวสกุญัญา ปานคง 5  

6210514007   นางสาวภาสินี ชมสวุรรณ 6  

6210514005   นางสาวศิวนนัท์ ชุมเขียว 7  

6210514008   นางสาวธิดารัตน์ สขุตะ 8  

จาํนวนทงัสิน 8 คน
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ปีการศึกษา  1/2562

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1111-1 : สุราษฎร์ฯ : บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) แผน ข ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6210515022   นายนโรดม แจ่มจรัส 1  

6210515014   นางสาวปณิตตรา กนัรอด 2  

6210515010   นางสาวสาวิตรี รัตนะ 3  

6210515013   นายภีรภูมิ ใจห้าว 4  

6210515040   นางสาวจิณฐัตา ศรีสวสัดิ 5  

6210515012   นางสาวทิพย์อักษร สขุมี 6  

6210515009   นางสาวปรียาพร บญุนา 7  

6210515031   นายกรรณ สิริดิกิจ 8  

6210515023   นางสาวสกุญัญา รักษาชล 9  

6210515011   นางสาวฉตัรฤทยั คชโสภณ 10  

6210515001   นางสาวกญัทพทัธ์ สปัุนตี 11  

6210515006   นางสาวจุฑามาศ นิลบุตร 12  

6210515042   นางสาวสโรชา วงศ์วิชิต 13  

6210515016   นางสาวณภชักมล ศรีสขุใส 14  

6210515007   นายชยัชนะ ศรีชะนนัท์ 15  

6210515035   นางสาวอุทยัทิพย์ รุสโซ่ 16  

6210515039   นางสาวฐิติรัตน์ คงทอง 17  

6210515018   นางสาวปนสัดา โตรัตน์ 18  

6210515015   นางสาวชนิดาภา เหล่าพงศ์นภา 19  

6210515026   นายพงศ์พนัธุ์ เถาจู 20  

6210515043   นางสาวดาราวดี ศรีรอดภยั 21  

6210515024   นางสาวกรกช กุเรค้า 22  

6210515005   นางสาวสถาพร สขุช่วง 23  

6210515029   นางสาววาสนา รักชาติ 24  

6210515030   นางสาวสวุนนัท์ โต๊ะหมัด 25  

6210515017   นายศรันวิชญ์ ไผทภสัสร์ 26  

6210515037   นายภทัรนนัท์ โชติรัตน์ 27  

6210515038   นางสาวพิมพ์ชนก เพชรมณี 28  

6210515021   นางสาวพชัรินทร์ บตุรทอง 29  

6210515027   นางสาวสธิุตา เพชรพนัธ์ 30  

6210515034   นางสาวอรุโณทยั สริุยะ 31  

6210515008   นางสาวฐิติมา วงเข็มมา 32  

6210515002   นางสาวกรกนกวรรณ ดอกพุฒ 33  

6210515036   นางสาวจุฑาวรรณ บุญรอด 34  

6210515032   นางสาวชยาภา ช่วยสงค์ 35  

จาํนวนทงัสิน 35 คน
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ปีการศึกษา  1/2562

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1140 : สฎ.:ศศ.ม.(การจดัการชุมชนท้องถนิ) แผน ก ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6210533007   พระมหาณฏัพจน์ ร่องน้อย 1  

6210533008   นางสาวเบญจวรรณ โปชู 2  

6210533010   นางประไพ กรายแก้ว 3  

6210533002   นายสชุาติ ทองยอด 4  

6210533004   นางสาวแก้วใจ ทองนา 5  

6210533005   พระสมุห์เจษฎา แดงบํารุง 6  

6210533006   นางสาวปิยนชุ พรหมจนัทร์ 7  

6210533003   นางสาวธัญญรัตน์ รักษาวงศ์ 8  

6210533011   นางสาวชุติมณฑน์ คําแหง 9  

6210533014   นางสาวขวญัฤทยั นาคกุล 10  

6210533012   นางสาวจิรัฐติกาล พงังา 11  

6210533013   นางสาวเกวดี แก้วเพ็ชร 12  

6210533001   นายธัมวิทธ์ จนัทร์ทอง 13  

6210533009   นางสาวกานสดุา ปรีชา 14  

จาํนวนทงัสิน 14 คน
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ปีการศึกษา  1/2562

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1136 : สฎ. : น.ม.(นิติศาสตร์ แผน ก) กฎหมายอาญา ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6210901003   นางสาวปรียานชุ สขุภิลาภ 1  

6210901006   นายพราณตัิ ยอดมณี 2  

6210901001   นายกฤษณะ พิทกัษ์ 3  

6210901008   นางสาวณชนก แซ่ลิม 4  

6210901009   นางสาวกมลชนก ทองตําลงึ 5  

จาํนวนทงัสิน 5 คน
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ปีการศึกษา  1/2562

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1138 : สฎ. : น.ม.(นิติศาสตร์ แผน ข) กฎหมายอาญา ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6210903003   ร้อยตรีพงศกร ละออสวุรรณ 1  

6210903001   สิบตํารวจโทกณันพนธ์ ชูบํารุง 2  

6210903011   นางสาวพชัรินทร์ แหวนเพ็ชร์ 3  

6210903008   นายอภิภู ดวงแก้ว 4  

6210903002   นายราษฎร์พิชิต นาคประดิษฐ์ 5  

6210903009   นายภานวุฒัน์ แก้วศรีสขุ 6  

6210903006   นางสาวองัคณา กังละ 7  

6210903010   นางสาววรกานต์ คงสขุ 8  

6210903005   นางสาวกญัญาภคั พิจิตรัตน์ 9  

6210903007   นางสาวฐาปนี อภิชาตบตุร 10  

6210903004   นางสาวภานชุนารถ หนสูงัข์ 11  

6210903015   นางสาวสภุาพร หนทูองแป้น 12  

6210903012   นายวรพงษ์ ทองตะกุก 13  

6210903014   นางสาวตติยา เทพพนัธ์ 14  

6210903013   นายวรพจน์ ทองตะกุก 15  

จาํนวนทงัสิน 15 คน
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ปีการศึกษา  1/2562

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1137 : สฎ. : น.ม.(นิติศาสตร์  แผน ก) กฎหมายมหาชน ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6210902001   นายอธิวฒัน์ พรหมชิต 1  

6210902002   นางสาวปาริฉัตร แก้วกอง 2  

6210902003   นางสาวศิริวรรณ ด้วงทองกุล 3  

จาํนวนทงัสิน 3 คน
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ปีการศึกษา  1/2562

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1139 : สฎ. : น.ม.(นิติศาสตร์ แผน ข) กฎหมายมหาชน ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6210904001   นางสาวญาเรศ ทรงรัตนพนัธุ์ 1  

6210904002   นางสาวกาญจนา ดิสระ 2  

6210904005   นางสาวไพจิตร เชาวลิต 3  

6210904011   นายพิษณุ รสมาลี 4  

6210904003   สิบตํารวจเอกหญิงสนิุสา สงัข์ดวง 5  

6210904009   นายแดนสยาม มูสิกะพนัธ์ 6  

6210904007   นายโอภาส เรืองศิริ 7  

จาํนวนทงัสิน 7 คน
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