
 

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 

—————————————————————————————————————— 

  ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก

เขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที ่๑/๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไปแลวน้ัน บัดน้ี

การดําเนินการสอบคัดเลือกไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ปรากฏผลผูผานการสอบคัดเลือกดังรายช่ือแนบทาย

ประกาศ โดยขอใหผูที่มีรายช่ือดําเนินการ ดังน้ี 

๑. รายงานตัว ลงทะเบียนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

 ๑.๑  รายงานตัว ลงทะเบียน ชําระเงินคาธรรมเนียมประจําภาคเรียน และปฐมนิเทศ         

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. รายงานตัว ลงทะเบียน ชําระเงินคาธรรมเนียม                 

ประจําภาคเรียน เวลา ๑๐.๓๑ - ๑๒.๐๐ น. พิธีเปดและบรรยายพิเศษ ณ หอง GA๑๐๓ ช้ัน ๑ อาคาร              

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

    ๑.๒ พบคณะกรรมการประจําหลักสูตร วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 

      ๑) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หอง G ๕๐๔ ช้ัน ๕ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

      ๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และ          

งานอาชีพ หอง G๕๐๗ ช้ัน ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ             

สุราษฎรธานี 

      ๓) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก, แผน ข) หอง G ๕๐๖ ช้ัน ๕ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

   ๑.๓  ทดสอบยกเวนการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (สําหรับ

ทุกสาขาวิชา) ทดสอบความรูพ้ืนฐาน (สําหรับผูแจงความจํานง) โดย สอบขอเขียน วันที่ ๑๐ มิถุนายน 

๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๔๐ น. หอง GA๑๐๓ ชั้น ๑อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 

 

๒/๑.๔. .... 



 
-๒-

   ๑.๔  ทดสอบความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา (สําหรับนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ทุกคน) โดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน CEFR สอบในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา 

๑๕.๐๐ - ๑๕.๔๐ น. หองปฏิบัติการทางภาษา ๑ ช้ัน ๒ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

  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              

๑๗ ม ิถุนายน ๒๕๖๐ หากสําเร็จการศึกษาหลังเวลาดังกลาวขางตน ผลการสอบคัดเลือกจะเปนโมฆะ 

  ๓. รายละเอียดการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ มีดังน้ี 

   ๓.๑  คาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ีเรียกเก็บครั้งเดียว 

เมื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ไดแก 

      ๓.๑.๑  คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา   เปนเงิน  ๕๐๐ บาท 

      ๓.๑.๒  คาประกันของเสียหาย   เปนเงิน  ๑,๐๐๐ บาท  

   ๓.๒  คาธรรมเนียมท่ีตองชําระเปนรายภาคเรียน ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ ดังน้ี 

      ๓.๒.๑  นักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ

การสอน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการและงานอาชีพ                          

และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

          คาธรรมเนียมการศึกษารายภาคเรียน เปนเงิน  ๒๑,๐๐๐ บาท 

      โดย นักศึกษาจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมตาง ๆ ดังน้ี 

          ๑) นักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการและงานอาชีพ             

และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

             - ชําระเงินในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เปนเงิน  ๒๒,๕๐๐ บาท   

 

 ๓/๔. นัก. .... 



 
-๓-

  ๔.  นักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีมีความประสงคขอสอบเทียบความรูเพ่ือยกเวนการเรียน 

   รายวิชา COM ๑๐๐๑ คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ใหเขียนคํารองขอสอบ           

พรอมทั้งชําระเงินคาขอสอบจํานวน ๕๐๐ บาท กับเจาหนาที่การเงิน ภายในเวลา ๑๐.๓๐ น. วันที่ ๑๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอง GA๑๐๓ ช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

   หมายเหตุ  ผูที่ไมแจงความประสงคขอสอบยกเวนรายวิชา และผูที่สอบไมผานตามเกณฑ         

ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด จะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชา COM ๑๐๐๑ คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา 

  ๕. นักศึกษาระดับปริญญาโทจะตองทดสอบความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐาน          

ระดับบัณฑิตศึกษา (สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทุกคน) โดย ใชแบบทดสอบมาตรฐาน CEFR และตองชําระ

คาธรรมเนียมการสอบ จํานวน ๓๕๐ บาท กับเจาหนาที่ศูนยภาษา ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ - 

๑๖.๐๐ น. ณ หองปฏิบัติการทางภาษา ๑ ช้ัน ๒ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

   หมายเหตุ  ผู ที ่สอบไมผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด จะตองลงทะเบียนเรียน               

ในรายวิชา ENG ๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  ๖.  เปดเรียนภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ 

 ภาคพิเศษ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
     

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

                   

 

(ดร.กฤษณี  สงสวัสด์ิ) 

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 



ปการศึกษา  1/2560
รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1132 : สุราษฎร์ : ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษฯ) ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ
ป.โท ภาคพิเศษ

6010518001   นางสาวภัสราภรณ ณ พัทลุง 1  
6010518002   นางสาวฐิตาภัทร กุลนอย 2  
6010518003   นางสาวกนกรัชต หิตโกเมท 3  
6010518004   นางสาวสุชาดา เพชรสุก 4  
6010518005   นางสาวพรสุดา นาวารักษ 5  
6010518006   นางสาวประภัสสร กาญจนชัย 6  
6010518007   นางสุปรีดา เกตุประกอบ 7  
6010518008   นางสาวกัญญาณัฐ นบนุน 8  
6010518009   นางสาวปนนรี ทองแกมแกว 9  
6010518010   นางสาวพรรณราย เนตรพุกกณะ 10  
6010518011   นายคมเดช ทิมธรรม 11  
6010518012   นางสาวอภิสรา แกลวทนง 12  
6010518013   นายฉัตรชัย ชูศิริ 13  
6010518014   นางสาวภาชิตา ศรีทอง 14  
6010518015   นางสาววรกานต โสคะโน 15  
6010518016   นางสาวฐิยาพร สหนิบุตร 16  
6010518017   นางสาววนิดา คงสนอง 17  
6010518018   นางสาวจุติพร ชูพัฒนพงศ 18  
6010518019   นายศักดิ์ชาย แซล้ิม 19  
6010518020   นางสาวทิพรัตน แกวออน 20  
6010518021   นายวิทยา พาพิมพ 21  
6010518022   นางมัสลิน มรรคสินธุ 22  
6010518023   นางสาวศิสกาว มรรคสินธุ 23  
6010518024   นางนิตยา ศรีวัลลภ 24  
6010518026   นางพิสุทธินี ยอดดี 25  

จาํนวนทงัสนิ 25 คน

REG:R90-03-01 ( รายงานผูสมัคร ) 25/05/60 17:45  หนา 1/ 1ผูพิมพ LAONGDAO.KA



ปการศึกษา  1/2560
รายชือผ้ได้รับคัดเลือกู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1106 : สุราษฎร์ฯ: ค.ม.หลักสตรและการสอนู ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ
ป.โท ภาคพิเศษ

6010505001   นางสาวเบญจมาศ เหมือนเสน 1  
6010505002   นางสาวกัณฑิตา จิตเสง 2  
6010505003   นางสาวธนพร สืบกระพันธ 3  
6010505004   นางสาวพิศมัย เหล็กเนตร 4  
6010505005   นางสาวอุษา พรอมประเสริฐ 5  
6010505006   นางสาววรรณพร เขียดนอย 6  
6010505007   นางสาวภัศรา สัจจารักษ 7  
6010505010   นายธนยศ โกงเหลง 8  
6010505011   นางสาวกัญญานิษฐ ขุนประดิษฐ 9  
6010505013   นางสาวสุพัทธรัตน อนาถ 10  
6010505014   นางสาวสุดารัตน อมรชาติ 11  
6010505015   นางสาวสุพรรณี ศรีสวัสดิ์ 12  
6010505016   นายพลภูมิ เช้ือสงา 13  

จาํนวนทงัสนิ 13 คน
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ปการศึกษา  1/2560
รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1102 : สุราษฎร์ฯ : รปม. (แผน ก) ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ
ป.โท ภาคพิเศษ

6010516001   นางสาวนุชรีย มีพัฒน 1  
6010516002   นางสาวคณิศร วัฒนศิริ 2  
6010516004   นางสาววรารัตน เทือกทิพย 3  
6010516005   นางสาวปรางฤทัย ชาวสวน 4  
6010516006   นางสาวพรรณพนัช มีสุข 5  
6010516008   นางสาวรุงฤดี แยมจรัส 6  
6010516009   นางสาวธนาภรณ จันทรออน 7  
6010516010   นางสาวฮามีมี เลาะฮาวี 8  
6010516011   นางสาวพัชรี ตาแสง 9  
6010516012   นางสาวจิราภรณ มีขาว 10  
6010516013   นางสาวอารีรัตน แกวพลอย 11  
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ปการศึกษา  1/2560
รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1103 : สุราษฎร์ฯ : รปม. (แผน ข) ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ
ป.โท ภาคพิเศษ

6010517001   นางสาวชุตินันท วิเศษโชค 1  
6010517002   นางสาวรวิสรา บัวหนุน 2  
6010517003   นางสาวเยาวภา สุระกา 3  
6010517004   นายธีรัตน แทนสกุล 4  
6010517005   นางกัญญารัตน ตันติโกวิทย 5  
6010517006   นายฤทธิรุตม ตันติโกวิทย 6  
6010517007   นายกฤชชัย ญาณพันธุ 7  
6010517008   นายประเสริฐ ศรีซังสม 8  
6010517010   นายพสิษฐ ศุภนิมิตตานนท 9  
6010517011   นางสาวอภิญญา พรชัย 10  
6010517012   นางสาววศินี ทะเดช 11  
6010517013   นายอัศวเดช ศรีงาม 12  
6010517015   นางสาวอัรณิง นิแต 13  

จาํนวนทงัสนิ 13 คน
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