
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 

————————————— 

  ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล             

เขาศึกษาระดับปริญญาโท  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕  ผานระบบออนไลน  ตามประกาศ ลงวัน ท่ี                    

๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น 

  บัดนี้การดําเนินการสอบคัดเลือกไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ปรากฏผลผูผานการสอบคัดเลือก          

ดังรายชื่อแนบทายประกาศ โดยขอใหผูท่ีมีรายชื่อดําเนินการ ดังนี้ 

  ๑. ใหผูมีสิทธิ์เขาศึกษาเขาไปลงทะเบียนเขาใชระบบรับสมัครนักศึกษา และพิมพใบแจงชําระเงิน  

คาธรรมเนียมการศึกษา และนําใบแจงชําระเงินไปชําระผานธนาคารตั้งแตวันท่ี ๑๘ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕      

ตามเวลาทําการของธนาคาร (รายละเอียดตามข้ันตอนการลงทะเบียนฯ แนบทายประกาศ)  

  ๒. ใหผู มีสิทธิ์เขาศึกษาเขาไปบันทึกขอมูลสวนตัวและพิมพใบรายงานตัวนักศึกษาใหม            

ในระบบบริการการศึกษา ภายในวันท่ี ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามข้ันตอนการลงทะเบียนฯ              

แนบทายประกาศ) และนํามายื่นในวันรายงานตัว คือ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอง  GA๑๐๑ ชั้น ๑ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

  ๓. ใหผูมีสิทธิ์เขาศึกษามารายงานตัว และประชุมนักศึกษาใหม ในวันเสาร ท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

   ๓.๑  รายงานตัว ลงทะเบียน ยื่นใบรายงานตัวเขาเปนนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕               

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ หอง  GA๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ           

สุราษฎรธานี    

   ๓.๒  ประชุมนักศึกษาใหม เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ หอง  GA๑๐๑ ชั้น ๑ อาคาร                     

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี  

   ๓.๓  พบคณะกรรมการประจําหลักสูตร เวลา ๑๑.๐๑ - ๑๒.๐๐  น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี 

   ** หากไมชําระเงินผานธนาคาร และไมมารายงานตัว ประชุมนักศึกษาใหมตามวัน             

และเวลาขางตน ถือวาสละสิทธิ์ 

  ๔.  เอกสารท่ีตองนํามาในวันรายงานตัว 

   ๔.๑  ใบรายงานตัวเขาเปนนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ (พิมพจากระบบบริการนักศึกษา 

https://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp รายละเอียดตามข้ันตอนท่ีแนบในประกาศรายชื่ อผู มี สิทธิ์               

เขาศึกษา) 

    

 ๒/๔.๒ รูปถาย... 



 
-๒- 

   ๔.๒  รูปถายขนาด ๑ นิ้ว                จํานวน ๒ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) 

   ๔.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน        จํานวน ๑ ชุด 

   ๔.๔  สําเนาทะเบียนบาน             จํานวน ๑ ชุด 

   ๔.๕  สําเนาวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี (ใบรายงานผลการศึกษา)  จํานวน ๑ ชุด   

   ๔.๖  หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือใบปริญญา      จํานวน ๑ ชุด 

   ๔.๗  กรณีเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ใหนําสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแนบดวย  จํานวน ๑ ชุด 

   หมายเหตุ สําหรับผูมีสิทธิ์เขาศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา หากมีวุฒิการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ใหแนบสําเนาวุฒิการศึกษามาดวย 
  ๕. คาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ี เรียกเก็บครั้งเดียวเม่ือข้ึนทะเบียน                

เปนนักศึกษา ไดแก 

   ๕.๑  คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา   เปนเงิน  ๕๐๐ บาท 

   ๕.๒  คาประกันของเสียหาย    เปนเงิน  ๑,๐๐๐ บาท  

   ๕.๓  คาธรรมเนียมท่ีตองชําระเปนรายภาคเรียน ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕  

      ๑)  นักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียน

การสอน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถิ่นและหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

      คาธรรมเนียมการศึกษารายภาคเรียน  เปนเงิน ๑๘,๙๐๐ บาท (ลดคาธรรมเนียมการศึกษา    

เปนกรณีพิเศษ ๑๐% ในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยนักศึกษาจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมตาง ๆ                

ผานธนาคาร ภายในวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เปนเงิน ๒๐,๔๐๐ บาท 

      ๒)  นักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 

        คาธรรมเนียมการศึกษารายภาคเรียน  เปนเงิน ๒๐,๗๐๐ บาท (ลดคาธรรมเนียมการศึกษา 

เปนกรณีพิเศษ ๑๐% ในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยนักศึกษาจะตองชํ าระเงินค าธรรมเนี ยมการศึกษา และค าธรรมเนี ยมต าง ๆ                

ผานธนาคาร ภายในวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เปนเงิน ๒๒,๒๐๐ บาท 

      ๓)  นักศึกษาภาคปกต ิหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

        ๓.๑)  คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา      เปนเงิน ๕๐๐ บาท 

        ๓.๒)  คาประกันของเสียหาย       เปนเงิน ๑,๐๐๐ บาท 

        ๓.๓)  คาหองปรับอากาศ         เปนเงิน ๘๐๐ บาท 

        ๓.๔)  คาบํารุงมหาวิทยาลัย       เปนเงิน ๘๐๐ บาท 

 ๓/๓.๕ คาบํารุงหองสมุด... 



 
-๓- 

        ๓.๕)  คาบํารุงหองสมุด         เปนเงิน ๔๐๐  บาท 

        ๓.๖)  คาบํารุงหองพยาบาลและบริการสุขภาพ เปนเงิน ๑๐๐  บาท 

        ๓.๗)  คาบํารุงกีฬาและกิจกรรม      เปนเงิน ๑๐๐  บาท  

        ๓.๘)  ค า ธ รรม เนี ย ม ก าร ศึ กษ าร ายภ าค เรี ย น   เป น เ งิน  ๗ ,๘ ๓ ๐  บ าท                      

(ลดคาธรรมเนียมการศึกษา เปนกรณีพิเศษ ๑๐% ในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยนักศึกษาจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 

และคาธรรมเนียมตาง ๆ ผานธนาคาร ภายในวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เปนเงิน ๑๑,๕๓๐ บาท 

  ๕. การเรียกผูท่ีไดลําดับสํารอง 

   การเรียกผูท่ีไดลําดับสํารองจะเรียกตามการจัดลําดับ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะโทรศัพทติดตอ          

ภายในวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. หรือทานสามารถโทรสอบถามไดท่ี

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ๐๗๗ - ๙๑๓๓๘๑ ภายในวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เชนกัน  

   โดยใหผูท่ีไดลําดับสํารองท่ีประสงคจะเขาเรียนตามท่ีไดรับการติดตอจากทางบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีทางโทรศัพท จะตองมารายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาและชําระเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษา ดวยระบบออนไลนภายในวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  

หากไมรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาภายในวันเวลาท่ีกําหนด ถือวาสละสิทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จะเรียกลําดับถัดไปข้ึนมาแทน 
 

  ๖.  เปดเรียนภาคเรยีนท่ี ๑/๒๕๖๕ 

 ภาคปกติ วันท่ี  ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

 ภาคพิเศษ วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
     

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน ชูพันธ อรรถพลพิพัฒน) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 



 
-๔- 

ขอใหผูมีสิทธิ์เขาศึกษาระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา 2565 ดาวนโหลดคูมือการบริการการศึกษา  

และปฏิทินวิชาการ 1/2565 ระดับปริญญาโท 

ทางลิงค https://shorturl.asia/8TQo0  หรือสแกน QR Code 

 

 
 

https://shorturl.asia/8TQo0


ปีการศกึษา  1/2565

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี

รหสัประจาํตัวสอบ ชอื-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1106 : ค.ม.(หลักสตรและการเรียนการสอนู ) แผน ก ศนย ์สุราษฎรธ์านีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพเิศษ

6510505016  นางสาวรชัฎาพร เอียดรอด 1 

6510505013  นางสาวณฎัฐา ประทมุสวุรรณ 2 

6510505017  นางสาวภูรดิา ชนะวรรณ์ 3 

6510505008  นางสาวณฐัพชัร ์ส่งเสรมิ 4 

6510505015  นางกาญจนา ทิมบาํรุง 5 

6510505007  นางสาววรนิดา พฒันแ์กว้ 6 

6510505014  นางสาวกญัญชญั ชยัรกัษา 7 

6510505012  นางสาวอมรรตัน ์ทองคลองไทร 8 

6510505003  นางสาวกมลชนก รอดภยั 9 

6510505018  นางสาวฐิตินาถ สืบวิเศษ 10 

6510505011  นางพรรณี ยางทอง 11 

6510505006  นางสาวจิรนชุ กิตติยงักลุ 12 

6510505010  นางสาวศุภกานต ์ศรสีขุ 13 

6510505009  นางสาวเพ็ญพิชชา สายแกว้ 14 

จาํนวนทงัสิน 14 คน

REG:R90-03-01 ( รายงานผูส้มคัร ) 14/06/65 09:54  หนา้ 1/ 16ผูพิ้มพ ์LAONGDAO.KA



ปีการศกึษา  1/2565

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี

รหสัประจาํตัวสอบ ชอื-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1107 :  ค.ม.(หลักสตรและการเรียนการสอนู ) แผน ข ศนย ์สุราษฎรธ์านีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพเิศษ

6510535021  นางสาวผณิตา ศรฟีา้ 1 

6510535013  นางสาวจฑุาลกัษณ ์มาทอง 2 

6510535005  นางสาวปัณฑารีย ์แก่นทอง 3 

6510535022  นางสาววรรนิภา คงสิทธิ 4 

6510535001  นางวรารตัน ์แกว้สวาท 5 

6510535006  นางสาวสภุาพร แกว้ประเสรฐิ 6 

6510535018  นางสาวสพิุมล บญุชยั 7 

6510535003  นางสาวอาทิตยา เปรมปรดิี 8 

6510535014  นางสาวนพวรรณ คงนอก 9 

6510535016  นางสาวขวญัฤทยั เรอืงศิริ 10 

6510535002  นางสาวรชัญากร จนัทรช่์วย 11 

6510535009  นางสาวนภกานต ์วงเดช 12 

6510535007  นางสาวอรอมุา มเีพยีร 13 

6510535023  นางสาวศิรวิรรณ เดชศิริ 14 

6510535004  นางสาวติยาภรณ ์ณ นคร 15 

6510535008  นางสาวศิรลิกัษณ ์รอดบุญปาน 16 

6510535017  นางสาวสไุรนี ยีแล่หมนั 17 

6510535011  นายโสภณ จลุพมุ 18 

6510535012  นางสาวประไพภรณ ์สรวงชยัภูมิ 19 

จาํนวนทงัสิน 19 คน
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ปีการศกึษา  1/2565

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี

รหสัประจาํตัวสอบ ชอื-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1130 : สุราษฎร ์: ค.ม.(การบริหารการศกึษา) แผน ก ศนย ์สุราษฎรธ์านีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพเิศษ

6510503060  นายบดินทร ์ถาวร 1 

6510503018  นางสาวสราวดี สขุหมนื 2 

6510503127  นายกิตติพฒัน ์บญุฤทธิ 3 

6510503111  นางสาวธนนนัท ์นุ่นจาํนงค์ 4 

6510503005  นางสาวสกุญัญา จนัทรพาส 5 

6510503109  นางนิติยา ชมูณี 6 

6510503140  นางสาวอมัพวรรณ โอมี 7 

6510503142  นายอบัดลุเลาะ ดาระเซาะ 8 

6510503063  นางสาวจารุวรรณ พนัธมติร 9 

6510503133  นายธนภทัร ขวญัช่วย 10 

6510503154  นางสาววรรณพร เสวกจนัทร์ 11 

6510503045  นายธนาดล อินทรช์ู 12 

6510503003  นางสาวพรรณิภา ทบัทิมทอง 13 

6510503049  นางสาวกิตติยา ยิงกิตติมานศุกัดิ 14 

6510503062  นางสาวปรติตา วาณิชยป์กรณ์ 15 

6510503078  นายธนพจน ์ยาวสง่ 16 

6510503084  นางสาวจฑุาภรณ ์ไพสิฐสกลุธาดา 17 

6510503040  นายพชรดนยั รนืพานิช 18 

6510503070  นายวิศณุ ชยัแกว้ 19 

6510503105  นางสาวอาทิตยา โพธิอดุม 20 

6510503061  นางสาวสกุญัญา บาํรุงภกัดิ 21 

6510503076  นางสาวครรธรตัน ์กวงัซว้น 22 

6510503116  นางสาวกรรณิการ ์อินทชิต 23 

6510503119  นางสกุลัยา ชดูาํ 24 

6510503121  นางสาววรญัรตัน ์เพชรชาํนาญ 25 

6510503129  นางสาวศิวรยา วงศพิ์ทกัษ์ 26 

6510503138  นายณรงคศ์กัดิ อตุรา 27 

6510503151  นายบญุฤทธิ มว่งทอง 28 

6510503104  นางสาวมาณิศา สงัเมียน 29 

6510503122  นางสาวภณิดา ดาํฝา้ย 30 

6510503130  นางสาวขนิษฐา ทองปรชีา 31  สาํรองคนที 1

6510503131  นางสาวสนิุษา ชมูณี 32  สาํรองคนที 2

6510503017  นางสาวสภุาวดี ปรชีาชน 33  สาํรองคนที 3

6510503041  นางสาวแพรวนภา สมทรพัย์ 34  สาํรองคนที 4

6510503051  นางสาวกรวรรณ ชแูกว้ 35  สาํรองคนที 5

จาํนวนทงัสิน 35 คน
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ปีการศกึษา  1/2565

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี

รหสัประจาํตัวสอบ ชอื-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1131 : สุราษฎร ์: ค.ม.(การบริหารการศกึษา) แผน ข ศนย ์สุราษฎรธ์านีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพเิศษ

6510511087  นางสาวอรทยั ทองพงษ์ 1 

6510511144  นางสาววนัทนา เกา้เอยีน 2 

6510511033  นายวรรณศกัดิ บุญชู 3 

6510511061  นางสาวกนกกาญจน ์หนทูอง 4 

6510511001  นางสาวชอ่ชฎา ดิษณะ 5 

6510511025  นายนฐัการ อปุมยั 6 

6510511136  นายสถาพร เสือเดช 7 

6510511018  นางสาวพรพิมล วิมตัิ 8 

6510511039   นางสาวนํ้าเพชร เภาวิเศษ 9 

6510511043  นางสาวเสมอใจ นวลศรี 10 

6510511089  นางสาววชัรพีร สมพงษ์ 11 

6510511040  นายธเนศ คณุามาศปกรณ์ 12 

6510511105  นางสโรชา ปรางทอง 13 

6510511160  นางธญัชนก ธาวฒิุสกลุ 14 

6510511185  ว่าทีรอ้ยตรกีรรณพชัร วงศช์นะ 15 

6510511187  นางสาวสภุาวรรณ แกว้หมนุ 16 

6510511003  นายเชาวลิต สนิสถิตพร 17 

6510511052  นางสาวจนัทิมา จอมชยัฤทธิ 18 

6510511071  นางสาวภิษชา ไทยาพงศส์กลุ 19 

6510511123  นางสาวนิจสภุา หลกัซุม 20 

6510511132  นางสาวกญัญช์ยาวีร ์กล่อมกลนั 21 

6510511149  นางสาวนนัทิกานต ์แสงวิเชียร 22 

6510511172  นางสาวสกุญัญา อนนัตกระจาย 23 

6510511196  นายสิรวิชญ ์เฉียบแหลม 24 

6510511082  นางสาวอรอมุา เกิดเกลือน 25 

6510511111  นางสาวนรสิา ฉิมเรือง 26 

6510511135  นางสาวระวิวรรณ เฮง้นุย้ 27 

6510511146  นายณฐัวฒิุ สทิุน 28 

6510511159  นางสาวศวิตา รตันะ 29 

6510511163  นางสาวเมรสิา เสลาคณุ 30 

6510511190  นางสาววิภาดา สรรเพชร 31  สาํรองคนที 1

6510511180  นางรงัษิยา บินสามะแอ 32  สาํรองคนที 2

6510511106  นางสาวเจนจิรา กลัพฤกษ์ 33  สาํรองคนที 3

6510511056  นางสาวจนัทรจิ์รา จา่มว่ง 34  สาํรองคนที 4

6510511084  นางสาวตรเีพชร ทิพยแ์กว้ 35  สาํรองคนที 5

จาํนวนทงัสิน 35 คน
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ปีการศกึษา  1/2565

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี

รหสัประจาํตัวสอบ ชอื-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1136 : สฎ. : น.ม.(นิติศาสตร ์แผน ก) กฎหมายอาญา ศนย ์สุราษฎรธ์านีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพเิศษ

6510901002  นายจกัรพงษ์ บวัขนัธ์ 1 

6510901001  นายกิตติศกัดิ มณีสาร 2 

6510901003  นายสหสัภฏั หุย้หลี 3 

6510901004  นางสาววิไลภรณ ์มคีาํ 4 

6510901008  นางสาววรนาฏ เสวกวงั 5 

6510901009  นางสาวนรูฮีนั สะอิ 6 

6510901006  นางสาวจฑุามาศ กลุทอง 7 

จาํนวนทงัสิน 7 คน
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ปีการศกึษา  1/2565

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี

รหสัประจาํตัวสอบ ชอื-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1137 : สฎ. : น.ม.(นิติศาสตร ์ แผน ก) กฎหมายมหาชน ศนย ์สุราษฎรธ์านีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพเิศษ

6510902001  นายสภุทัรชยั รตันวฒิุ 1 

6510902004  นายสิงหา พนมรกัษ์ 2 

6510902003  นางสาวสายสรุยี ์เสียงใหญ่ 3 

6510902002  นางสาวขวญัฤดี วฒันกลุ 4 

จาํนวนทงัสิน 4 คน
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ปีการศกึษา  1/2565

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี

รหสัประจาํตัวสอบ ชอื-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1138 : สฎ. : น.ม.(นิติศาสตร ์แผน ข) กฎหมายอาญา ศนย ์สุราษฎรธ์านีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพเิศษ

6510903002  นายธนากร วราสินธ์ 1 

6510903004  รอ้ยตาํรวจเอกสิทธิพร ขนัธพ์ระแสง 2 

6510903005  พนัตาํรวจโทสิทธิศกัดิ เหล็กชชูาติ 3 

6510903003  นายฤทธิชยั เศวตพนัธิกลุ 4 

6510903001  นางสาวสทุธินี ขนอม 5 

จาํนวนทงัสิน 5 คน
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ปีการศกึษา  1/2565

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี

รหสัประจาํตัวสอบ ชอื-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1139 : สฎ. : น.ม.(นิติศาสตร ์แผน ข) กฎหมายมหาชน ศนย ์สุราษฎรธ์านีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพเิศษ

6510904004  นายโกเมศ ยางทอง 1 

6510904001  นางสาวสิฐินนัท ์พรหมมณี 2 

6510904003  นายรฐัชนก ชยัทอง 3 

จาํนวนทงัสิน 3 คน
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ปีการศกึษา  1/2565

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี

รหสัประจาํตัวสอบ ชอื-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1140 : สฎ.:ศศ.ม.(การจัดการชุมชนท้องถิน) แผน ก ศนย ์สุราษฎรธ์านีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพเิศษ

6510533004  พนัตาํรวจตรหีญิงวิลาสินีย ์จนัทรส์ว่าง 1 

6510533003  นายอรุณ งาแกว้ 2 

6510533001  นางบรรจบพนัธ ์เมอืงสาคร 3 

6510533005  นางสาวอาทิตยา เพชรฤทธิ 4 

6510533008  นางสาวธิดารตัน ์สมสริุยวงค์ 5 

6510533002  นางสาวปรศัณีย ์สรุฉิาย 6 

6510533007  นางสาววิภารตัน ์พลายแกว้ 7 

6510533009  นางสาวทิพยว์ิมล ราํเพย 8 

6510533006  นางสาวธัญชนก แจง้เศรษฐ 9 

จาํนวนทงัสิน 9 คน
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ปีการศกึษา  1/2565

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี

รหสัประจาํตัวสอบ ชอื-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1142 : สฎ.ร.ม.(การเมืองการปกครอง) แผน ก ศนย ์สุราษฎรธ์านีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพเิศษ

6510540014  นางสาวทิพวรรณ ศกัรางกลู 1 

6510540001  นายชยัทตั หนวูรรณ 2 

6510540006  นางสาวชติุมา จีนะดิษฐ์ 3 

6510540009  นางสาวสริุษา เชียรชม 4 

6510540010  นางสาวจิรวรรณ นวลนก 5 

6510540005  นางสาวชญานิษฐ์ จิตมุ่ง 6 

6510540003  นางสาวณฐัญภทัร มากช่วย 7 

6510540008  นายเธียรพงศ ์สขุโสม 8 

6510540007  นางสาวจิราภรณ ์สาํเภา 9 

6510540011  นางสาวนลินี พรหมหิตาทร 10 

6510540015  นางสาวสิริพร ทองคาํ 11 

6510540002  นางสาวกนกพร คุ่ยยกสยุ 12 

6510540013  นายภาณุพงศ ์จนัทรเ์พ็ญ 13 

6510540012  นางสาวศุจนินัท ์ไตรระเบียบ 14 

6510540016  นางสาวติยาวดี ไกรสวุรรณ์ 15 

6510540017  นางสาวจิรวรรณ โสมมนสั 16 

จาํนวนทงัสิน 16 คน
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ปีการศกึษา  1/2565

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี

รหสัประจาํตัวสอบ ชอื-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1143 : สฎ.ร.ม.(การเมืองการปกครอง) แผน ข ศนย ์สุราษฎรธ์านีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพเิศษ

6510541021  นางสาวยภุาวดี แสงสวุรรณ์ 1 

6510541014  นางสาวเกศรนิทร ์นามวชัระโสพิศ 2 

6510541020  นายอตัพร เมืองมสุทิธิ 3 

6510541006  นางสาวกนกวรรณ ศรวีิเศษ 4 

6510541003  นางสาวสดุาพร ย่องแกว้ 5 

6510541023  นายวีรยทุธ สงัขส์กลุ 6 

6510541005  นายศภุวิชญ ์หิรญัเรอืง 7 

6510541010  นายธีรวฒิุ เด็นหมาด 8 

6510541013  นางสาวจิรนนัท ์แสงสวุรรณ์ 9 

6510541001  นางสาวจิราภา เดชวิเศษ 10 

6510541007  นายพีระพล แกว้เหล็ก 11 

6510541019  นายสรุยินั จนัทรา 12 

6510541004  นายพนัธเ์ทพ ดอนพต 13 

6510541009  นางสาวสจิุรา กลุศิริ 14 

6510541015  นางสาวธิดารตัน ์รกัฃาติ 15 

6510541016  นายเมธี เมืองราช 16 

6510541017  นายชชัวาล ดาํคาํ 17 

6510541022  นายวชัรนิทร ์ตนัเจรญิ 18 

6510541026  นายมงคลชยั จาํปาเงนิ 19 

6510541025  นางสาวเจนจิรา กาญจนาธรเกียรติ 20 

6510541012  นางสาวชนนัตย์า ผลวิจติร 21 

6510541024  นางสาวกรวรนิทร ์นชุนอ้ย 22 

จาํนวนทงัสิน 22 คน
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ปีการศกึษา  1/2565

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี

รหสัประจาํตัวสอบ ชอื-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคปกต)ิ

1307 : บธ.ม.บริหารธุรกิจ(กลุ่มบริหารธุรกิจ) ปกติ ศนย ์สุราษฎรธ์านีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคปกติ

65109514101  นายยทุธพชิยั ไทยเอยีด 1 

จาํนวนทงัสิน 1 คน

REG:R90-03-01 ( รายงานผูส้มคัร ) 14/06/65 09:46  หนา้ 1/ 1ผูพิ้มพ ์LAONGDAO.KA



ปีการศกึษา  1/2565

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี

รหสัประจาํตัวสอบ ชอื-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1144 : บธ.ม.บริหารธุรกิจ แผน ก (กลุ่มบริหารธุรกิจ)) ศนย ์สุราษฎรธ์านีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพเิศษ

6510201002  นางนรศิรา มณีสาร 1 

6510201001  นางสาวชนนัดา บาํรุง 2 

จาํนวนทงัสิน 2 คน
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ปีการศกึษา  1/2565

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี

รหสัประจาํตัวสอบ ชอื-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1146 : บธ.ม.บริหารธุรกิจ แผน ก (กลุ่มวิชาการบัญช)ี ศนย ์สุราษฎรธ์านีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพเิศษ

6510202001  นายจตรุวิทย ์อินทรชู 1 

จาํนวนทงัสิน 1 คน

REG:R90-03-01 ( รายงานผูส้มคัร ) 14/06/65 09:54  หนา้ 13/ 16ผูพิ้มพ ์LAONGDAO.KA



ปีการศกึษา  1/2565

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี

รหสัประจาํตัวสอบ ชอื-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1149 : บธ.ม.บริหารธุรกิจ แผน ข (กลุ่มบริหารธุรกิจ) ศนย ์สุราษฎรธ์านีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพเิศษ

6510204012  นางสาววศินี เข็มขาว 1 

6510204030  นางสาวกิตติมา วชิรานนัตวฒัน์ 2 

6510204027  นางสาววิภาวดี แกว้ชว่ย 3 

6510204018  นางสาวฉัตรระวี แซห่ลิม 4 

6510204006  นายดนพุล มีพฒัน์ 5 

6510204028  นางสาวชนกพร สขุสวุรรณ 6 

6510204001  นายผดงุเกียรติ คนชม 7 

6510204032  นางฐิตานนัท ์เพชรดี 8 

6510204036  นางสาวณฐัวดี เสนขาํ 9 

6510204003  ว่าทีรอ้ยตรชิีตพล อรญีไสว 10 

6510204019  นางสาวภทัราภรณ ์พรหมอนิทร์ 11 

6510204008  นางสาวนศุรา เพ็งบญุ 12 

6510204016  นางสาววิสสตุา ศกัดิศรี 13 

6510204017  นางสาววนสันนัท ์รกัษทิพย์ 14 

6510204034  นายกฤตยวฒัน ์แบนเพชร 15 

6510204014  นางสาวชติุกาญจน ์รุณแสง 16 

6510204010  นางสาวชลิตา แดงนาวา 17 

6510204009  นางสเุพญ็ศร ีเกิดเกลียง 18 

6510204033  นางสาวณฐักานต ์ซา้ยชจีูน 19 

6510204002  นางสาวเบญญทิพย ์ปาคะเชนทร์ 20 

6510204020  นางสาวประภสัสร มกัยิม 21 

6510204007  ว่าทีรอ้ยตรหีญิงพชัจิรา ภชูยนัตร์ 22 

6510204011  นางสาวเกษกมล เจรญิอนิทร์ 23 

6510204031  นางสาวธนนัทส์รณ ์จนัทรธ์รรม 24 

6510204035  นางสาวสิริญากร สอนดว้ง 25 

จาํนวนทงัสิน 25 คน

REG:R90-03-01 ( รายงานผูส้มคัร ) 14/06/65 09:54  หนา้ 14/ 16ผูพิ้มพ ์LAONGDAO.KA



ปีการศกึษา  1/2565

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี

รหสัประจาํตัวสอบ ชอื-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1150 : บธ.ม.บริหารธุรกิจ แผน ข (กลุ่มการบญัช)ี ศนย ์สุราษฎรธ์านีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพเิศษ

6510205006  นางวรรณภา ธรรมรกัษา 1 

6510205005  นางสาวเสาวลกัษณ ์สงัคะสิน 2 

6510205004  นางสาวจิรภทัร ์พรหมศิลป์ 3 

6510205001  นางสาวธมกร ทองสงค์ 4 

6510205007  นายวนัชาติ ไชโย 5 

6510205003  นางสาววิลาวรรณ วิเชยีรครุฑ 6 

จาํนวนทงัสิน 6 คน
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ปีการศกึษา  1/2565

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี

รหสัประจาํตัวสอบ ชอื-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1151 : บธ.ม.บริหารธุรกิจ แผน ข (กลุ่มการจดัการธุรกจิบริการและการเดนิทางเชิงสร้างสรรค์ ศนย ์สุราษฎรธ์านีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพเิศษ

6510206002  นางสาววชิรมหามณี สงฆร์กัษ์ 1 

6510206003  นายภวูนาท ติระจิตราภร 2 

จาํนวนทงัสิน 2 คน

REG:R90-03-01 ( รายงานผูส้มคัร ) 14/06/65 09:54  หนา้ 16/ 16ผูพิ้มพ ์LAONGDAO.KA




