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  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรือ่ง  ผูมสีิทธ์ิสอบคัดเลอืกเขาศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคเรยีนที่ 1/2563 

ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

————————— 

 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลอืกบคุคลเขาศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่  1/2563 ตามประกาศลงวันที่  8 พฤศจิกายน 2563 โดยกําหนด                

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบเขาศึกษาในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 น้ัน 

 บัดน้ี กระบวนการดําเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินการสอบคัดเลือก

เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหผูมีรายช่ือตามประกาศดําเนินการ ดังน้ี  

   1. วัน เวลา สถานท่ีสอบ 

    1.1  สอบขอเขียน วันเสาร ที่  6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ หอประชุม               

วชิราลงกรณ ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

   1.2 สอบภาษาอังกฤษ (เพื่อวัดระดับมาตรฐานและยกเวนการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ตองเรียน

ในระดับบัณฑิตศึกษา) วันเสาร ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ ช้ัน 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

   1.3 สอบสัมภาษณ (ทุกสาขาวิชายกเวนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา) วันเสาร ที่ 6 มิถุนายน 

2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

   1.4 สอบสัมภาษณ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันเสาร ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 

12.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

   2. สิ่งท่ีตองนํามาในวันสอบขอเขียน 

     2.1  บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให โดยมีรูปถ ายและหมายเลข 

ประจําตัวประชาชน 

    2.2  ปากกา ยางลบ ดินสอที่มีความดําเทากับ 2B หรือมากกวา 

   3. สิ่งท่ีตองนํามาในการสอบสัมภาษณ คือ หลักฐานการสมัครเขาศึกษา ดังน้ี 

    3.1   ใบสมัครตามแบบฟอรมทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีกําหนด 

    3.2   รูปถายขนาด 1 น้ิว จํานวน 2 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน) 

    3.3   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน 2 ชุด 

    3.4   กรณีเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ใหนําสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแนบดวย จํานวน 2 ชุด 

    3.5   สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวน 2 ชุด 

    3.6   หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน จํานวน 1 ชุด (กรณีมีประสบการณการทํางาน) 

        (สําเนาเอกสารทุกฉบบัตองลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง) 

 
2/4.การ... 
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  4. การประมวลผลการสอบ 

  4.1 ขอเขียน 100 คะแนน 

  4.2 สัมภาษณ 100 คะแนน 

  4.3 กรณีไดคะแนนเทากันจะพิจารณาจากคะแนนสอบขอเขียนกอน ถาคะแนนขอเขียนเทากัน           

ใหพิจารณาจากคะแนนสอบสมัภาษณ ในกรณีที่คะแนนเทากันทั้งขอเขียนและสัมภาษณจะพิจารณาจากลําดับที่การสมัคร 

 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  5  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนห บุญกําเนิด) 

รองอธิการบดี รกัษาราชการแทน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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กําหนดการสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาโท 
 

สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

หลักสูตร วันท่ี สอบ เวลา 

ค.ม.การบรหิาร

การศึกษา 

6 มิ.ย. 2563 

สําหรับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผูสมัครตองผานการสอบ 3 สวน คือ  

สวนที่ 1 ขอเขียน (100 คะแนน) สวนที่ 2 ประสบการณและผลงาน (50 คะแนน) และ สวนที่ 3 สัมภาษณ 

(50 คะแนน) โดยผูสอบตองผานขอเขียนรอยละ 60 ขึ้นไป ถึงจะมีสิทธ์ิสอบสวนที่ 2 และสวนที่ 3  

สวนท่ี 1 สอบขอเขียน ในหัวขอตาง ๆ ดังน้ี 

 1. ความรูเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา  

 2. ความรูเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษา  

 3.  ความรูพื้นฐานดานการวิจัย  

 4.  ความรูดานการบริหารและการจัดการศึกษาระบบออนไลน  

 5. ทักษะการสื่อสาร ดานการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

สวนท่ี 2 ประสบการณและผลงาน โดยสงเปนแฟมหลักฐาน ในวันสอบสัมภาษณ เชน คําสั่ง ประกาศ  

เกียรติบัตร ภาพถาย ตามประสบการณ ดังน้ี  

 1. ประสบการณในการทํางาน     2. ประสบการณในการทํางานดานการบรหิารในสถานศึกษา  

 3. ประสบการณในการเปนกรรมการ/คณะทํางาน 4. ประสบการณในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  

 5. ผลงานสวนบุคคลที่ไดรับรางวัล  

 

 

09.00 - 11.00 น. 

สอบภาษาอังกฤษ (เพื่อวัดระดับมาตรฐานและยกเวนการเรยีนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ตองเรยีน 

ในระดับบัณฑิตศึกษา) 
11.00 - 12.00 น. 

13 มิ.ย. 2563 สวนท่ี 3 สัมภาษณ  09.00 - 12.00 น. 
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กําหนดการสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาโท 

 

สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 

หลักสูตร วันท่ี สอบ เวลา 

ค.ม.หลักสูตรและการเรียนการสอน 6 มิ.ย. 2563 

ขอเขียน  

กระบวนการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา, วิเคราะหลักษณะหลักสูตรสถานศึกษาทีส่อดคลอง

กับทองถ่ิน และการออกแบบการเรียนการสอน 

แบบบรูณาการเพื่อพฒันามนุษยแบบองครวม 

09.00 - 11.00 น. 

สอบภาษาอังกฤษ (เพื่อวัดระดับมาตรฐานและยกเวนการเรียน 

รายวิชาภาษาอังกฤษที่ตองเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา) 
11.00 - 12.00 น. 

สัมภาษณ 13.00 - 16.00 น. 

บธ.ม.บริหารธุรกจิ 6 มิ.ย. 2563 

ขอเขียน  

ความรูทางดานบริหารธุรกจิทีเ่กี่ยวของ เมือ่เรียนจบหลักสูตรน้ีแลวเอาไปใชในงานตัวเอง

อยางไร 

09.00 - 11.00 น. 

สอบภาษาอังกฤษ (เพื่อวัดระดับมาตรฐานและยกเวนการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ตองเรียน 

ในระดับบัณฑิตศึกษา) 
11.00 - 12.00 น. 

สัมภาษณ 13.00 - 16.00 น. 

ศศ.ม. การจัดการชุมชนทองถ่ิน 6 มิ.ย. 2563 

ขอเขียน  

แนวคิดเกี่ยวกับการพฒันาชุมชน และทองถ่ิน นโยบายรฐักบัการแกปญหาแบบย่ังยืน 
09.00 - 11.00 น. 

สอบภาษาอังกฤษ (เพื่อวัดระดับมาตรฐานและยกเวนการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ  

ที่ตองเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา) 
11.00 - 12.00 น. 

สัมภาษณ 13.00 - 16.00 น. 
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กําหนดการสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาโท 
 
 

สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

หลักสูตร สอบ เวลา 

น.ม.นิติศาสตร 

ขอเขียน  

ขอสอบแบงแยกเปน 2 สวน คือ 

สวนท่ีหน่ึง 

 1. กลุมกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม ขอบเขตประกอบดวย หลกัทฤษฎีทางอาญา หลักไมมีโทษ 

  ถาไมมีกฎหมายกําหนด" (Nulla Poena Sine Lege) และหลักสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหา  

  หรือจําเลยไมมีความผิด (Rights of Accused)  

 2. กลุมกฎหมายมหาชน หลักทฤษฎีกฎหมายมหาชน นิติวิธีทางปกครอง และผลประโยชนทับซอน  

  (Conflict of Interest) 

สวนท่ีสอง  ให นักศึกษาจัดทํารางเคาโครงหัวขอที่จะศึกษา (Concep Paper) ตามสาขาวิชาที่สมัคร 

ไมนอยกวา 15 หนา กําหนดสงในวันสอบขอเขียน (วันที่ 6 มิถุนายน 2563) 

09.00 - 11.00 น. 

สอบภาษาอังกฤษ (เพื่อวัดระดับมาตรฐานและยกเวนการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ตองเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา) 11.00 – 12.00 น. 

สัมภาษณ 13.00 - 16.00 น. 
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กําหนดการสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาโท 
 

สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 

 

หลักสูตร วันท่ี การสอบ เวลา 

ร.ม. การเมอืงการปกครอง 6 มิ.ย. 2563 ขอเขียน 

1. วิเคราะห สถานการณการเมืองการปกครองไทย ในปจจบุัน 

2. วิเคราะหปญหาและสถานการณ การเมืองการปกครองไทย ในปจจบุัน 

09.00 - 11.00 น. 

สอบภาษาอังกฤษ (เพื่อวัดระดับมาตรฐานและยกเวนการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ  

ที่ตองเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา)  
11.00 - 12.00 น. 

สัมภาษณ 13.00 - 16.00 น. 

 

หมายเหตุ 

 1. สําหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถ่ิน และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร เน่ืองจาก     

จํานวนผูสมัครไมเปนไปตามเกณฑทีม่หาวิทยาลัยกําหนด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จึงขอขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 

2563  

 2. ขอความรวมมือใหผูเขาสอบทุกคนสวมหนากากอนามัยเพื่อปองกันโรค 

 3. ขอใหผูมรีายช่ือทุกคนแอดไลนกลุมโดยการสแกน QR Code เพื่อรบัขอมลูขาวสารจากบัณฑิตวิทยาลัยอีก 1 ชองทาง 

  

 

 

 

 



ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้มสีิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310503001   นางสาวบษุบา หลอ่พนัธ์ 1  

6310503002   นางสาวกุลิสรา แก้วทิพย์ 2  

6310503003   นางสาวอทิตยา มีมัสสุ 3  

6310503004   นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ 4  

6310503005   นายเปรม เดชแก้ว 5  

6310503006   นางสาวเปรมวดี พรมจนัทร์ 6  

6310503007   นางสาวณฐัชานนัท์ ลิมนา 7  

6310503008   นางสาวปรียากมล รักชนะ 8  

6310503009   นายฐาปนพงค์ สืบตนั 9  

6310503010   นางสาวนารีรัตน์ ศรีชาย 10  

6310503011   นางสาวเด่นฤดี เครือเหลา 11  

6310503012   นางสาวกุณฑลี สเุวช 12  

6310503013   นางสาววฒัถาภรณ์ อุ่นนนักาศ 13  

6310503014   นางสาววราภรณ์ ลอ่งลม 14  

6310503015   นางสาวณฐัวดี แก้วมาก 15  

6310503016   นางสาวพชันิดา คงช่วย 16  

6310503017   นางสาวธิดารัตน์ ทองเนือขาว 17  

6310503018   นางสาวกิตติยากร เสนาการ 18  

6310503019   นางพิณทิพย์ ขาวพลศรี 19  

6310503020   นายณฐันนท์ จนัทรพิทกัษ์ 20  

6310503021   นางสาวจุฑามาศ ทวีปัญญาทรัพย์ 21  

6310503022   นางสาวปรียากรณ์ เกตุมาก 22  

6310503023   นางสาวอกัษรวดี มณีพรหม 23  

6310503024   นางสาวนิลบุล ศิลปธนู 24  

6310503025   นางสาวจิรประภา มีหนู 25  

6310503026   นายธิรพงษ์ คงด้วง 26  

6310503027   นางสาวเกศกมล ทองจีน 27  

6310503028   นางสาวณิชกุล ชุ่มแก้ว 28  

6310503029   นางสาวภรณ์ทิพย์ พรหมมาตร 29  

6310503030   นางสาวณฐัธยาน์ สีนวลแก้ว 30  

6310503031   นางสาวสวนีย์ ศรเกษตริน 31  

6310503032   นายชาญณรงค์ หนบํูารุง 32  

6310503033   นายนิพนธ์ ยอดศรี 33  

6310503034   นายโสรธัส ปุ่ นสวุรรณ 34  

6310503035   นางสาวจุฑามาศ มีเจ้ย 35  

6310503036   นายณฐัวชัร โปณะทอง 36  
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ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้มสีิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310503037   นายวรยุทธ วงศ์ประเสริฐ 37  

6310503038   นายฤทธิชยั ศรีโพธิอมรพงษ์ 38  

6310503039   นางสาวพิริยาพร สายช่วย 39  

6310503040   นางสาวกนกวรรณ อยู่พิทกัษ์ 40  

6310503041   นายภาคภูมิ รัตนพงศ์ 41  

6310503042   นางสาววิภาวรรณ สปัุน 42  

6310503043   นางสาวอุทมุพร เฉิดฉาย 43  

6310503044   นายหรรษพร ศรีสระ 44  

6310503045   นางสาวปญุชรัสมิ เสือดาว 45  

6310503046   นางสาวนฤมล รัตนพนัธ์ 46  

6310503047   นางสาวกมลชนก ราชสง 47  

6310503048   นางสาวเฉลิมพร นกทวี 48  

6310503049   นายปิยวชัร อักษรสม 49  

6310503050   นายชลภทัร พรมชาตรี 50  

6310503051   นางสาวโสภิตา แซ่ตนั 51  

6310503052   นางสาวปรียานนัท์ ปานเมือง 52  

6310503053   นายนิตินยั บุญนรากร 53  

6310503054   นางสาวจุฑามาศ โสมกลิง 54  

6310503055   นางสาวนลินี บวัอ่อน 55  

6310503056   นางสาวพรรษชนม์ สดุลกึ 56  

6310503057   นายเกียรติวฒัน์ สมณะ 57  

6310503058   นางสาววิภาวรรณ จนัทร์โอเอียม 58  

จาํนวนทงัสิน 58 คน
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ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้มสีิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310511001   นางสาวนชุนาถ เจริญผล 1  

6310511002   นางสาวสภุาพร ธานา 2  

6310511003   นางสาวชลธิชา เนตรประไพ 3  

6310511004   นายทวีวฒัน์ สขุแก้ว 4  

6310511005   นายประยุทธ ทกัษิณ 5  

6310511006   นางสาววรรษพร อยู่ข้วน 6  

6310511007   นายเจริญกิจ ด้วนมี 7  

6310511008   นายกิตติศกัดิ กุมารน้อย 8  

6310511009   นางสาวรมิตา บุญสิน 9  

6310511010   นางสาวสิริญญา ศรัทธาสขุ 10  

6310511011   นางสาวอาเฟียต สตัยดํารง 11  

6310511012   นางสาวสนิุษา เทิงสงูเนิน 12  

6310511013   นางสาวกาญจนา รักษ์วงศ์ 13  

6310511014   นางสาวอรอนงค์ เยาวนิตย์ 14  

6310511015   นายชลนที เสือด้วง 15  

6310511016   นายจิรทีปต์ สงัข์ทอง 16  

6310511017   นางสาวศิราพร สงัข์สี 17  

6310511018   นายเจนรบ สวุรรณวิจิตร 18  

6310511019   นางสาวเกศสภุางค์ รอดเมฆ 19  

6310511020   นางสาวฐิตาภา สวุรรขํา 20  

6310511021   นางสาวธิดารัตน์ อินทรเสนี 21  

6310511022   นางสาวรัชชภา ตงัฐานานศุกัดิ 22  

6310511023   นางสาวกลัยา กกแก้ว 23  

6310511024   นางสาวพรทิพย์ รักนุ้ย 24  

6310511025   นางสาวอาภาภรณ์ พรมกุล 25  

6310511026   นางสาววศิณีย์ รุ่งรังษี 26  

6310511027   นางสาวปิยเนตร์ วฒันา 27  

6310511028   นางสาวปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง 28  

6310511029   นางสาววิชชดุา ดําเนินผล 29  

6310511030   นางสาววนิดา ดิเรกศรี 30  

6310511031   พนัจ่าเอกสบิุน รักการ 31  

6310511032   นางสาวนภสันนัท์ คําโส 32  

6310511033   นางสาวอธิดา คงภูชงค์ 33  

6310511034   นางศิริโสภา พฒันพลานนท์ 34  

6310511035   นางสาวหงสรถ เทศนอก 35  

6310511036   นายพนัธุ์ธัช ศรีไสยเพชร 36  
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ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้มสีิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310511037   นายวิศรุต แก้วนพ 37  

6310511038   นางสาวจนัทร์เพ็ญ ศรีแสง 38  

6310511039   นางสาวสธุาสินี สทุธินุ้ย 39  

6310511040   ว่าทีร้อยตรีสเุมธ ไทยกลาง 40  

6310511041   นางสาวสนุนัทา ศรีพุฒ 41  

6310511042   นางสาวณฎัฐิณี วงศ์สนัติวฒัน์ 42  

6310511043   นางจินตนา อุ่นอบ 43  

6310511044   นายไพฑรูย์ อุ่นอบ 44  

6310511045   นางสาวธนชัพร หมืนขํา 45  

6310511046   นางสาวอนศุรา สมแก้ว 46  

6310511047   นางสาวสกุญัญา อนนัตกระจาย 47  

6310511048   นางสาวจุธารัตน์ แสงมณี 48  

6310511049   นางสาวกนกวรรณ ทองนํา แก้ว 49  

6310511050   นางสาวอลิสา ฤทธิแก้ว 50  

6310511051   นายธีระพล ศรีแสง 51  

6310511052   นางจิราวรรณ ฉิมภกัดี 52  

6310511053   นายอนวุฒัน์ เพชรแก้ว 53  

6310511054   นางสาววรรณนิสา สนุทรชีระวิทย์ 54  

6310511055   ว่าทีร้อยตรีวโรดม ทิมบํารุง 55  

6310511056   นางสดุารัตน์ ทองหวาน 56  

6310511057   นายสวุโรจน์ สดุจิตร 57  

6310511058   นางสาวพนัทิพา ใจเพียร 58  

6310511059   นางสาวกนกวรรณ ขุนรัตน์ 59  

6310511060   นางสาวนนัท์นภัส เกสรา 60  

6310511061   นางสาวถิรกุล ปล้องอ่อน 61  

6310511062   นางสาวอรทยั คําสงฆ์ 62  

6310511063   นางสาวชลธิชา ปินเกษ 63  

6310511064   นางสาวณฐัรุจา ศรีซงัส้ม 64  

6310511065   นางสาวณฐันนัท์ ศรีซงัส้ม 65  

6310511066   นางสาวนิรวรรณ หินเตียน 66  

6310511067   นางสาวศิริประภา กาญจนา 67  

6310511068   นางสาวไอลดา ทองสีอ่อน 68  

6310511069   นางสาวอนชุศรา สิงห์งาม 69  

6310511070   นายจรัสพงศ์ ศรีสขุใส 70  

6310511071   นางสาวยลดา ราชมณี 71  

6310511072   นางสาวชนม์พิชา กิตติญาณกุล 72  
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ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้มสีิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310511073   นางสาวอรณิช ภาสกรกุล 73  

6310511074   นายเนติพงศ์ ขจรมาศบษุย์ 74  

6310511075   นางสาวสิชาภทัร พูลใหญ่ 75  

6310511076   นางสาวเยาวรัตน์ สริุยงค์ 76  

6310511077   นายตนัติกร ใจดี 77  

6310511078   นางสาวศนัสนีย์ เชาวนกุล 78  

6310511079   นางสาวกิติวรกานต์ ดวงจนัทร์ 79  

6310511080   นายสนุทร สงัข์แก้ว 80  

6310511081   นายชวณฐั หาญโสดา 81  

6310511082   ว่าทีร้อยตรีอุดมศกัดิ ภิรมย์ 82  

6310511083   นางสาวกมลทิพย์ เพชรเรือนทอง 83  

6310511084   นางสาวปอถัก คําเหยียด 84  

6310511085   นางสาวเบญจวรรณ ทองขาว 85  

6310511086   นายฐาปนิก นารัตฐา 86  

6310511087   นายเกรียงศกัดิ อุไรโรจน์ 87  

6310511088   นายจีราวฒุ ก๊กใหญ่ 88  

6310511089   นางสดุาภรณ์ สขุอนนัต์ 89  

6310511090   นายเฉลิมเกียรติ โต๊ะดํา 90  

6310511091   นางสาวปพิชญา เรืองศรี 91  

6310511092   นางสาวพรทิพย์ ย่องอัน 92  

6310511093   นางสาวสดุาทิพย์ เรืองโรจน์ 93  

6310511094   นางสาวจินาลกัษณ์ บรูณกูล 94  

6310511095   นายอดิศกัดิ คงเมคา 95  

6310511096   นายเป็นต้น จินะกุล 96  

6310511097   นายศรัณย์พงษ์ เกือบตุร 97  

6310511098   นายบณัฑิต เพชรพงศ์พนัธ์ 98  

6310511099   นางสาวจิรภรณ์ ชูประทีป 99  

6310511100   นางสาวกรวรรณ ชแูก้ว 100  

6310511101   นางสาวพรทิพย์ แสงสินธ์ 101  

6310511102   นางสาวณฐัณีวลัย์ เจริญรักษ์ 102  

6310511103   นางสาววิลาวรรณ์ ทองกูล 103  

6310511104   นางสาวหยาดฟ้า ยศะวสวิุสทุธิ 104  

6310511105   นายจิตตรง ธนนัชยั 105  

6310511106   นางธิดา หศันี 106  

6310511107   นายปริชญ์ แก้วชมุ 107  

6310511108   นางสาวรัยมีย์ สาระการ 108  
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ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้มสีิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310511109   นางสาวภสัวดี ไทยภกัดี 109  

6310511110   นางสาวนวพร ชูสวุรรณ์ 110  

6310511111   นางสาวณฐัพร นิลโกสีย์ 111  

6310511112   นางสาวทสัมา อินเนือง 112  

6310511113   นางสาวอรวดี ศรีชาย 113  

6310511114   นางสาวสมใจ ด้วงทอง 114  

6310511115   นางสาวทิพวรรณ ช่างคิด 115  

6310511116   นางสาวนนัทิกานต์ แสงวิเชียร 116  

6310511117   นางวนัทา ภาคภูมิ 117  

6310511118   นางประภาภรณ์ พรหมมณี 118  

6310511119   นางสาวนนัทิดา ทิพย์สวุรรณ 119  

6310511120   นายเรวติั หมู่โยธา 120  

6310511121   นายอุทยั รัตนพนัธ์ 121  

6310511122   นางสาวสาวินี จนัทร์เย็น 122  

6310511123   นางสาวรัชน ูฤทธิกุล 123  

6310511124   นางสาวชฎาพร ฤทธิหมุน 124  

6310511125   นางสาวพรชนก หยดย้อย 125  

6310511126   นางสาวรวิกานต์ ทวีนนัท์ 126  

6310511127   นางกุลนิษฐ์ พวงบปุผา 127  

6310511128   นายมุสลิม แสงอาวธุ 128  

6310511129   นางสาวชนากานต์ ฉิมนิกร 129  

6310511130   นางสาวอินธุอร ชยัอุดม 130  

6310511131   นายพงศราญ ไกรดํา 131  

6310511132   นายสมยศ แซ่ว้อง 132  

6310511133   นางสาวบรรณรฐา ทองสบุรรณ 133  

6310511134   นายสญัชยั ทองสารไตร 134  

6310511135   นางสาวกตัติกา ภูมิชาติ 135  

6310511136   นางสาวชมพูนชุ ลิมวิจิตรวงศ์ 136  

6310511137   นางสาวณฐันรี มะลิชู 137  

6310511138   นางสาวอจัฉราภรณ์ คุ้มชํานาญ 138  

6310511139   นางสาวอรินดา ส้มเมือง 139  

6310511140   นางสาวรัตติการณ์ ร่วมสนิท 140  

6310511141   นางสาวมีนา บัวสงค์ 141  

6310511142   นางสาวขวญันรี รินเคลือน 142  

6310511143   นางสาวณชัชา แสงอรุณ 143  

6310511144   นางสมุาลี พงษ์พ้นภยั 144  
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ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้มสีิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310511145   นางสาวนฎัธิกาญจน์ อินนรัุกษ์ 145  

6310511146   นางสาวพชัรี เอียดวงศ์ 146  

6310511147   นายกําพล มีแก้ว 147  

6310511148   นางสาวสวพรรณ หนแูป้น 148  

6310511149   นางสาวจุฑามาศ มาลาทอง 149  

6310511150   นายณฐัพล เวชอินทร์ 150  

6310511151   นางสาวเนตรนที อารีกิจ 151  

6310511152   นางสาวจิราภา สองใจ 152  

6310511153   นายจีรทีปต์ ศรีภกัดี 153  

6310511154   นายสมชาย กล้าแข็ง 154  

6310511155   นายอรุณ บตุรหลํา 155  

6310511156   นายปรัชญา ช่วยเจริญ 156  

6310511157   นางสาวจิราพชัร โอด้วง 157  

6310511158   นายธันวา รุกขา 158  

6310511159   นางสาวพรพิมล เจียมบตุร 159  

6310511160   นางดวงกมล หวานแก้ว 160  

6310511161   นางสาวพิมวลี หีตช่วย 161  

6310511162   นางสาวธิดารัตน์ วฒันะ 162  

6310511163   นางสาวทิพวรรณ จนัทร์ศรี 163  

6310511164   นางสาวรัตติกาล จีณะวงค์ 164  

6310511165   นางสาวสภุาวดี ฤทธิวงศ์ 165  

6310511166   นางสาวสภุาวิณี สีหาพงษ์ 166  

6310511167   นายณฐัภทัร อินทรเสนีย์ 167  

6310511168   นางสาวสุภุาพร ศรีนาค 168  

6310511169   นางสาวอดาวลัย์ สโมทาน 169  

6310511170   นายจตุรงค์ ขุนปักษี 170  

6310511171   นายวฒิุพงศ์ วนัวิน 171  

6310511172   นายสรุวฒิุ อารีชล 172  

6310511173   นางสาวฐิติชญา ตงัอารุณ 173  

6310511174   นายรัฐพล รัตนปูกรณ์ 174  

6310511175   นางสาวสภุารัตน์ สรัุตนพราหมณ์ 175  

6310511176   นายจรัญ คิดขยนั 176  

6310511177   ว่าทีร้อยตรีสนัติ ฟุ้งเฟือง 177  

6310511178   นางสาวองัคณา เกิดพุ่ม 178  

6310511179   นางสาววลยัลกัษณ์ ฉิมพลี 179  

6310511180   นายอาคม วงค์ทองเกือ 180  
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ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้มสีิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310511181   นางสาวจุฑามาศ ศรีพล 181  

6310511182   นางสาวพรพิมล วิมัติ 182  

6310511183   นางสาวสรัุตนา ปัญญาวฒิุ 183  

6310511184   นางสาวตรีเพชร ทิพย์แก้ว 184  

6310511185   นายอภิสิทธิ ทองชิดเชือ 185  

6310511186   นางสาวสิรินยา เจริญพงศ์ภกัดี 186  

6310511187   นางสาวอรอุมา เกิดเกลือน 187  

6310511188   นางสาวอุมากรณ์ อ้นกระโทก 188  

6310511189   นางสาวเจนจิรา กลัพฤกษ์ 189  

6310511190   นายบณุญกฤต กิมซือ 190  

6310511191   นายณรงค์ชยั แซ่เตีย 191  

6310511192   นางสาวทิพธิดา หมืนศรี 192  

จาํนวนทงัสิน 192 คน
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ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้มสีิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310505001   นางสาวกณั ฺกาญจน์ คุ้มหอยกัน 1  

6310505002   นายรัชชานนท์ สขุสวสัดิ 2  

6310505004   นางสาวโสมพิสทุธิ ทองเจิม 3  

6310505005   นางสาวภาสินี มีพฒัน์ 4  

6310505006   นางสาวปิยธิดา เซ้งนวล 5  

6310505007   นางสาวสธิุดา จนัทร์สง่ 6  

6310505008   นางสาวกฤติกา เพ็ญ 7  

จาํนวนทงัสิน 7 คน
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ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้มสีิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310535001   นางสาววิภาวรรณ คําทอง 1  

6310535002   นางสาวขวญัจิตต์ หอมชืนใจ 2  

6310535003   นางวลีรัตน์ สายแก้ว 3  

6310535004   นางศุภลกัษณ์ เอ่งฉ้วน 4  

6310535005   นางศิริพร เพชรหิน 5  

6310535006   นางสาวกนกวรรณ ไมยวงษ์ 6  

6310535007   นางสาววรรณธร พรมเล็ก 7  

6310535008   นางสาวณฐัมล ฟองละแอ 8  

6310535009   นางสาวธันยพฒัน์ ธนะบวรเจริญ 9  

6310535010   นางสาวแพรวพรรณ เดชเกิด 10  

6310535011   นางสาวภคัพิชา เมืองชู 11  

6310535012   นางสาวพิมพ์ขวญั บญุชูวงค์ 12  

6310535013   นางสาววรรณลดา เชาว์เหม 13  

6310535014   นางสาวนนัทนชั สทุธิ 14  

6310535015   นางสาวจุฑาลกัษณ์ สทุธิรัตน์ 15  

6310535016   นางสาวรุ่งฤดี หนมู่วง 16  

6310535017   นางสาวภทัทิรา นพศรี 17  

6310535018   นางสาวประภาพร ภู่ประเสริฐ 18  

6310535019   นางสาวเบญจมาศ พลสิทธิ 19  

จาํนวนทงัสิน 19 คน

REG:R90-03-01 ( รายงานผู้สมคัร ) 05/05/63 11:39  หน้า 1/ 1ผู้พิมพ์ LAONGDAO.KA



ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้มสีิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310514001   นายทศพล เพ็งแก้ว 1  

6310514002   นางสาวทิพวรรณ ศิริรัตน์ 2  สอบแล้วตอนเทอม 2/2562

6310514003   นางสาวสวุรรณรัตน์ พยคัฆา 3  สอบแล้วตอนเทอม 2/2562

6310514004   นางสาวทิพพาภรณ์ พฒัคายน 4  

6310514005   นางสาวจินตนา เพิมพูล 5  

6310514006   นางสาวกชนิภา เพ็งพิทกัษ์ 6  

6310514007   นางสาวศิริวรรณ กิมภู่ 7  

จาํนวนทงัสิน 7 คน
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ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้มสีิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310515001   นางสาวสิตานนัท์ ศิริอนนัตภทัร์ 1  

6310515002   นางสาวธิดาพนัธ์ ซุ้นหิรัญ 2  

6310515003   นายสมทรัพย์ ลคันาวงศ์ 3  

6310515004   นางสาวดาราวดี ชูปันหวาน 4  

6310515005   นางสาวสภุิญญา การพยุทธ์ 5  

6310515006   นางสาวกิติยาภรณ์ รักษาพราหมณ์ 6  

6310515007   นายจิรัชย์ พูนเอียด 7  

6310515008   นางสาวปวีณา วิจิตรจนัทร์ 8  

6310515009   นายธีรัช ชยัชนะ 9  

6310515010   นางสาววิภาวรรณ ขําหวาน 10  

6310515011   นางสาวปฐมาวดี บริสทุธิ 11  

6310515012   นายปฤงคพ ช้องทอง 12  

6310515013   นางสาวขวญัตา พฒัน์ยงั 13  

6310515014   นางสาวเมธาวี เบ้าไธสง 14  สอบแล้วตอนเทอม 2/2562

6310515015   นางสาวพรรณทิพย์ ไทยเอียด 15  สอบแล้วตอนเทอม 2/2562

6310515016   นางสาววชัลาวลี ก้อนแก้ว 16  สอบแล้วตอนเทอม 2/2562

6310515017   นางสาวกลัยาณี บญุทอง 17  สอบแล้วตอนเทอม 2/2562

6310515018   นางสาวจนัทราภรณ์ คําแก้ว 18  สอบแล้วตอนเทอม 2/2562

6310515019   นางสาวรุ่งนภา ดวงทอง 19  สอบแล้วตอนเทอม 2/2562

6310515020   นางสาวสวุรรณทิพย์ ซมัวุ้ง 20  

6310515021   นายอิฏฐลกัษณ์ อ่อนศรี 21  

6310515022   นางสาวนยัน์ชนก เทพเลือน 22  

จาํนวนทงัสิน 22 คน
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ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้มสีิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคปกติ)

1142 : สฎ.:บธ.ม.(บริหารธรกิจู ) แผน ก ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคปกติ

63109514001   นางสาวจินดารัตน์ เรืองฤทธิ 1  

63109514002   นางสาวกวิเนตร พฒัน์ระวงัด่าน 2  

จาํนวนทงัสิน 2 คน
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ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้มสีิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1142 : สฎ.ร.ม.(การเมอืงการปกครอง) แผน ก ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310540001   นายอนคัฆ์ ใจสมุทร 1  

6310540002   นางสาวธาราภรณ์ นาคสงค์ 2  

6310540003   นายรัชตะ มารัตน์ 3  

6310540004   นายมินทร์กานต์ เกษกล้า 4  

6310540005   นางสาวศศินา หินเตียน 5  

6310540006   นางสาวอุษาวดี ทองจิตร 6  

6310540007   นางสาวชาลิสา วงศ์ภกัดี 7  

6310540008   นายอนวุตัร สองเมือง 8  

6310540009   ว่าทีร้อยตรีปฏิพทัธ์ เพชรศรี 9  

6310540010   นางสาวดวงฤดี จนัรอด 10  

6310540011   นางสาวอนญัญา ลิมปิสทุธิ 11  

6310540012   นางสาวชนณัญา สาระโชติ 12  

6310540013   นางสาวชญานิตย์ สาระโชติ 13  

6310540014   นายเสกศกัดิ อยู่ดี 14  

6310540015   จ่าเอกรุ่งโรจน์ แดงทอง 15  

6310540016   นายธนิสร ตาทิสนุทร 16  

จาํนวนทงัสิน 16 คน
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ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้มสีิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1143 : สฎ.ร.ม.(การเมอืงการปกครอง) แผน ข ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310541001   นางสาวกนกวรรณ ปลอดชุ่ม 1  

6310541002   นายเพชรชาย ธรรมรัต 2  

6310541003   นายพีรพฒัน์ หนยูงั 3  

6310541004   นางสาวผกาวรรณ ราชรักษ์ 4  

6310541005   นายขวญัชยัวฒันา รอดทอง 5  

6310541006   นางสาวสมฤทยั จนัทร์คง 6  

6310541007   นายอนรัุกษ์ จิตราภิรมย์ 7  

6310541008   นายพานทองแท้ เชาวลิต 8  

6310541009   นางสาวมลลิกา ศศานนท์ 9  

6310541010   นายธงชยั มาสงัข์ 10  

6310541011   นายวิทยา อํานวย 11  

6310541012   นางสาวภาวิณี เจนโุร 12  

6310541013   นางสาวศวพร ทองหม่อมราม 13  

6310541014   นางสาวจนัทรา มณีฉาย 14  

6310541015   นายเฉลิมพล เมืองน้อย 15  

6310541016   นายธิติ บณุยษัเฐียร 16  

6310541017   นายประเสริฐพงษ์ มงคล 17  

6310541018   ว่าทีร้อยตรีหญิงรัตนา เรือนไทย 18  

6310541019   นายธีรชยั คงแพทย์ 19  

6310541020   นางสาวอรอุมา ชูแก้ว 20  

6310541021   นายณปภชั ลอยชูศกัดิ 21  

6310541022   นายกฤษดา ปีบ้านท่า 22  

6310541023   นางสาวลลิตา หาญโสดา 23  

6310541024   นางสาวเบญจมาศ สทุธิรักษ์ 24  

6310541025   นางสาวศิริลกัษณ์ พรมบงัเกิด 25  

6310541026   นายอนชุา สโมทาน 26  

6310541027   นางสาวศุภิสรา ขาวเงิน 27  

จาํนวนทงัสิน 27 คน
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ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้มสีิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310901001   จ่าสิบตรีธีรพงษ์ ศรีมาลา 1  

6310901002   พระครูวินยัธรวรรณไชย มะยงค์ 2  

จาํนวนทงัสิน 2 คน
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ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้มสีิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310903001   นางสาวสภุาพร ปินทอง 1  

6310903002   นางสาวอณัณ์ศิญา ร่างสง่า 2  

6310903003   นางสาวระรินทิพย์ ไทยนิคม 3  

6310903004   นางสาวกมลรัตน์ โชติช่วง 4  

จาํนวนทงัสิน 4 คน
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ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้มสีิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310902001   นายจุฑาดล บญุชู 1  

6310902002   นางสาวรุ่งทิวา ท่ากัว 2  

6310902003   นางสาวประภาศิริ ศรีวิสทุธิ 3  

6310902004   นายศุภศิษฏ์ ดํามี 4  

จาํนวนทงัสิน 4 คน

REG:R90-03-01 ( รายงานผู้สมคัร ) 05/05/63 10:18  หน้า 1/ 1ผู้พิมพ์ LAONGDAO.KA



ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้มสีิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310904001   นายภาคิน ทองประสงค์ 1  

6310904002   นางสาวกฤษณา ขวญัเมือง 2  

6310904003   นายจกัรกฤษณ์ สวนนชุ 3  

6310904004   นางสาวณฐัวรรณ วงศ์สวัสดิ 4  

จาํนวนทงัสิน 4 คน
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ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้มสีิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310533001   พระมหาปริวตัน์ จอดนอก 1  

6310533002   นางสาวรุ่งนภา ฤกษ์ดี 2  

6310533003   นางสาวปณฐัฎา ขอจุลซ้วน 3  

6310533004   นางสาวมุกดา ใจดี 4  

6310533005   นางสาวณมล ทองอ่อย 5  

จาํนวนทงัสิน 5 คน

REG:R90-03-01 ( รายงานผู้สมคัร ) 05/05/63 10:19  หน้า 1/ 1ผู้พิมพ์ LAONGDAO.KA



ปีการศึกษา  1/2563

รายชือผ้มสีิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1141 : สฎ.:ศศ.ม.(การจดัการชุมชนท้องถนิ) แผน ข ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6310534001   นางสชุาดา พรหมเจริญ 1  

6310534002   นางสาวเมธาพร ใช้บุญศิริ 2  

6310534003   นางสาวฉตัรสมุาลย์ คหะวงษ์ 3  

6310534004   นางสาวจุไรวรรณ คล้ายตนั 4  

จาํนวนทงัสิน 4 คน

REG:R90-03-01 ( รายงานผู้สมคัร ) 05/05/63 10:19  หน้า 1/ 1ผู้พิมพ์ LAONGDAO.KA


	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าทั่วไป 1-63---11
	บริหารการศึกษา--ก
	บริหารการศึกษา--ข
	หลักสูตร--ก
	หลักสูตร--ข
	MBA--ก
	MBA--ข
	MBA--ก--ปกติ
	การเมืองการปกครอง--ก
	การเมืองการปกครอง--ข
	นิติ--ก--อาญา
	นิติ--ข--อาญา
	นิติ--ก--มหาชน
	นิติ--ข--มหาชน
	การจัดการชุมชน--ก
	การจัดการชุมชน--ข

