
 

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 

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

  ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก

เขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที ่๑/๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไปแลวน้ัน บัดน้ี

การดําเนินการสอบคัดเลือกไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ปรากฏผลผูผานการสอบคัดเลือกดังรายช่ือแนบทาย

ประกาศ โดยขอใหผูที่มีรายช่ือดําเนินการ ดังน้ี 

๑. รายงานตัว ลงทะเบียนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

 ๑.๑  รายงานตัว ลงทะเบียน ชําระเงินคาธรรมเนียมประจําภาคเรียน และปฐมนิเทศ         

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 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 ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

      ๑) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (แผน ก และ 

แผน ข) หอง G๖๐๔ ช้ัน ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

      ๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก และ แผน ข)

หอง GA๑๐๓ ช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

      ๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผน ก และ แผน ข)  

หอง G ๖๐๗ ช้ัน ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย 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) 

๒/หมายเหตุ ... 



 
-๒-

   หมายเหตุ  ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ภายในวันที่              

๙  ม ิถุนายน ๒๕๖๑ 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 ๑/๒๕๖๑ ดังน้ี 

      ๓.๒.๑  นักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ

การเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                           

          คาธรรมเนียมการศึกษารายภาคเรียน  เปนเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท โดย นักศึกษาจะตอง

ชําระเงนิคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมตาง ๆ  ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เปนเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท

      ๓.๒.๒  นักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ                          

          คาธรรมเนียมการศึกษารายภาคเรียน เปนเงิน  ๒๓,๐๐๐ บาท 

          โดย นักศึกษาจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมตาง  ๆ

ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เปนเงิน  ๒๔,๕๐๐ บาท 

  ๔. การเรียกผูท่ีไดลําดับสาํรอง 

   การเรียกผูที่ไดลําดับสํารองจะเรียกตามการจัดลําดับ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะโทรศัพทติดตอ          

ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หรือทานสามารถโทรสอบถามไดที่สํานักงาน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ๐๗๗ - ๙๑๓๓๘๑ - ๒ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหวาง

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เชนกัน  

   โดยใหผูที่ไดลําดับสํารองที่ประสงคจะเขาเรียนตามที่ไดรับการติดตอจากทางมหาวิทยาลัยฯ 

โดยทางโทรศัพท จะตองมารายงานตัวในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.                

ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หากไมมาภายในวันเวลา              

ท่ีกําหนด ถือวาสละสิทธิ ์มหาวิทยาลัยฯ จะเรียกลําดับถัดไปข้ึนมาแทน 
 

  ๕.  เปดเรียนภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑ 

 ภาคพิเศษ วันที่  ๙  มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
     

ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

                 (ดร.วัฒนา  รัตนพรหม) 

         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



ปีการศึกษา  1/2561

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1106 : สุราษฎร์ฯ: ค.ม.(หลักสตรและการเรียนการสอนู ) แผน ก 1 ศนย์ สุราษฎร์ธานีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6110536001   นางสาวขวญัประภา แก้วแสวง 1  

จาํนวนทงัสิน 1 คน
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ปีการศึกษา  1/2561

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6110505007   นายจกัรพนัธ์ แซ่โค้ว 1  

6110505002   นางสาวอุมาพร คงเพชรกุล 2  

6110505011   นางสาวพิศสดุา สีอ่อน 3  

6110505008   นางสาวชลธิชา เกิดปากแพรก 4  

6110505004   นางสาวอรอุมา ชนะเมือง 5  

6110505003   นางสาวจนัทนารัตน์ ไทยเกิด 6  

6110505013   นางสาวกฤติคณา คงวุ่น 7  

6110505001   นางสาวชลธิชา ปานยิม 8  

6110505015   นางสาวนชุนาถ โอภาสะ 9  

จาํนวนทงัสิน 9 คน
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ปีการศึกษา  1/2561

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6110535013   นางสาวพรนิภา ทองแท้ 1  

6110535006   นางสาวอภิญญา ทองเสนา 2  

6110535009   นางสาวพรรณพร สขุเกษม 3  

6110535012   นางสาวนภสร ศรีรักษา 4  

6110535003   นางสาวกาญจนา หีดชนา 5  

6110535008   นางปิยธิดา ทองด้วง 6  

6110535010   นางสาวปาริชาต ช่วยบํารุง 7  

6110535014   นางสาวสภุกัษร เผือกเดช 8  

6110535002   นางสาวรุจิภาส พงศ์จนัทรเสถียร 9  

6110535005   นางสาวจนัทิมา ผิวบาง 10  

6110535015   นางสาวกมลรัตน์ หวังรังสิมากุล 11  

จาํนวนทงัสิน 11 คน
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ปีการศึกษา  1/2561

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6110503043   นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย 1  

6110503001   นางสาวธนิษราพร ทองเนียม 2  

6110503037   นายอภิรักษ์ ขนอม 3  

6110503048   นางอุบล หนฤูกษ์ 4  

6110503012   นางสาวหนงึฤทยั เพ็งบุญ 5  

6110503036   นายธรรมรัตน์ กลนัดวง 6  

6110503011   นายณฐัวตัร บวัพรหม 7  

6110503038   นางสาวอลิษา สง่สขุ 8  

6110503009   นางชตุินนัท์ เทือกสบุรรณ 9  

6110503016   นายกิติยา แก้วผุดผ่อง 10  

6110503020   นางสาวอารีรัตน์ ดิษฐปาน 11  

6110503035   นายณฐพฒัน์ ถุงพลอย 12  

6110503025   นายสนธิเดช จนัทร์นวล 13  

6110503024   นางสาวเจียราณี ชยัสวุรัตน์ 14  

6110503030   นางสาวมัลลิกา พริงสกุล 15  

6110503032   นางสาวกษมา ช่วยยิม 16  

6110503040   นางสาวนริศรา เพชรชู 17  

6110503006   นายเกริกฤทธิ นิลอุบล 18  

6110503005   นางสาวรังสิมา ราตรีพฤกษ์ 19  

6110503019   นางสาวอุมาพร ทองมาก 20  

6110503034   นางสาวธันยาลกัษณ์ มากคงแก้ว 21  

6110503013   นางสายเพ็ญ บญุทองแก้ว 22  

6110503017   นางสาวเกวลิน เพชรศร 23  

6110503031   นางสาวนชุนาฏ ขันทองคํา 24  

6110503007   นางสาวภคัจิรา เพชรกรด 25  

6110503046   นางสาวนํา ฝน ใสหลวง 26  

6110503014   นางสาวอ่อนพิไลย พรหมมันชู 27  

6110503039   นางสาวศุภรัตน์ จิระโสภา 28  

6110503023   นางสาวเบญจมาศ แซ่หว่อง 29  

6110503010   นางสาวจุฑามาศ เมืองม่วง 30  

6110503021   นางนฤมล ฤทธิกาญจน์ 31  สํารอง 1

6110503022   นางสาววริศรา สทุธิรักษ์ 32  สํารอง 2

6110503045   นางสาวสนิุษา บํารุง 33  สํารอง 3

6110503004   นางสาวพนิดา พรหมอุบล 34  สํารอง 4

6110503027   นางสาวนฤมล ไชยรัตน์ 35  สํารอง 5

6110503008   นางสาวบษุบา หลอ่พนัธ์ 36  สํารอง 6
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ปีการศึกษา  1/2561

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6110503033   นางสาวภทัราภรณ์ สขุศิริ 37  สํารอง 7

6110503042   นางสาวกาญจนา จําปาดง 38  สํารอง 8

6110503003   นางสาวธนวรรณ ทองจนัทร์ 39  สํารอง 9

6110503002   นางสาวอนงค์นาฏ มิงแก้ว 40  สํารอง 10

จาํนวนทงัสิน 40 คน
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ปีการศึกษา  1/2561

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6110511102   นางสจุารีย์ จนัทร์อยู่ 1  

6110511002   นางกญัญารัตน์ ภกัดี 2  

6110511088   นายสิทธิพงษ์ คงบนันกึ 3  

6110511070   นางสาวชลนัพร สงัข์สิงห์ 4  

6110511045   นายณฐัฐิพนัธ์ุ พรหมประสิทธิ 5  

6110511089   นางกิตติมา กลีบโกมุท 6  

6110511061   นางจนัทรา พิชยัยุทธิ 7  

6110511060   นายธีรพร เรืองปลอด 8  

6110511028   นางสาวอานีต้า ศรีสขุ 9  

6110511073   นางสาวศิรินนัต์ รัตนพนัธ์ 10  

6110511072   นางสาวนจันนัท์ ทิงนํา รอบ 11  

6110511040   นายศุภโชค จิตเขม้น 12  

6110511031   นายกอบเกียรติ ยงัเจริญ 13  

6110511041   นางสาวปริญา เพชรชุ 14  

6110511090   ว่าทีร้อยตรีประทีป กลีบโกมุท 15  

6110511038   นางสาวภทัรวดี จําใบรัตน์ 16  

6110511042   สิบเอกวราไพร ร่มพฤกษ์ 17  

6110511053   นางปวีณา ลิมสวุฒันกุล 18  

6110511004   นางสาวบปุผา รืนรวย 19  

6110511083   นางสาวปริตา พืชผล 20  

6110511075   ว่าทีร้อยตรีหญิงพนิดา ผลบญุ 21  

6110511100   นายสงกรานต์ รัตนแสงสร 22  

6110511015   นางสาวณฐิักานต์ ปังศรีวงศ์ 23  

6110511055   นายสริุยนั ถินบ้านใหม่ 24  

6110511094   นางสาววนัวิสา ชูสม 25  

6110511011   นางสาวสรีุย์วลัย์ สขุสลกั 26  

6110511032   นายชนาธิป ทฬัหกิจ 27  

6110511074   นายกิตติพนัธ์ สวุรรณน้อย 28  

6110511097   นางสาวสมุณฑา แก้วยะรัตน์ 29  

6110511003   นางสาววรารัตน์ นาพิรุณ 30  

6110511010   นายจรัส การดี 31  สํารอง 1

6110511084   นางสาวพรสดุา แก้วสวุรรณ 32  สํารอง 2

6110511096   นางชนิตา พนัคง 33  สํารอง 3

6110511049   นางนาฏยาณี เทพนรินทร์ 34  สํารอง 4

6110511025   นางสาวสดุารัตน์ กําเนิดรักษา 35  สํารอง 5

6110511093   นางสาวมาลยัรัตน์ คงศาลา 36  สํารอง 6
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ปีการศึกษา  1/2561

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6110511014   นายวิษณ ุขวญัเพชร 37  สํารอง 7

6110511016   นางสาวเสาวณิต จํารัสฉาย 38  สํารอง 8

6110511052   นายวรกร เกตุสถิตย์ 39  สํารอง 9

6110511065   นางสาววรัญญา ทองสุน่ 40  สํารอง 10

จาํนวนทงัสิน 40 คน
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ปีการศึกษา  1/2561

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6110514002   นางสาวศรีสดุา แก้วอํารัตน์ 1  

6110514007   นางอุไร ส้มเกลียง 2  

6110514005   นางสาวสชุานาฏ โปอินทร์ 3  

6110514001   นางสาวเพ็ญวิไล แก้วเพชร 4  

6110514009   นางสาวอารยา นนัทเจริญพร 5  

6110514014   นางเทพินทร์ ภพทวี 6  

6110514015   นางสาวโสรยา สขุยืน 7  

6110514006   นางสาวปริมกาญจน์ ธีรพรเอกพชัร์ 8  

6110514004   นายก้องยศ ทองโชติ 9  

6110514012   นางสาวทิพาภร คงมี 10  

6110514013   นางสาวพิมพ์ชนก มีเดช 11  

6110514010   นางสาววิลาวัณย์ สมบรูณ์ 12  

6110514003   นางสาวสทุธาทิพย์ ภิรมย์รักษ์ 13  

6110514016   นางสาวคฤษกร สทุธิศิลป์ 14  

6110514008   นางสาวนนัท์นภัส วุฒิพงษ์ 15  

จาํนวนทงัสิน 15 คน
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ปีการศึกษา  1/2561

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6110515042   นายวรปรัชญ์ โพธิทตั 1  

6110515012   นายรัชชานนท์ ศิริยงค์ 2  

6110515017   นายสิปนนท์ ไชยสน 3  

6110515003   นางสาวพิริยา จตุรวชัรนาถ 4  

6110515036   นายรัชชพงศ์ เล็กขาว 5  

6110515038   นางสาวศศิวิมล เพชรเจริญ 6  

6110515004   นางสาวภูษณาภรณ์ สกุลพนัธุ์ 7  

6110515034   นางกวิตา สวุรรณมณี 8  

6110515024   นายกิตติคนธ์ จิวไม้แดง 9  

6110515035   นางสาวนาฏศิลป์ ไชยามาตย์ 10  

6110515037   นายธรณิศ เล็กขาว 11  

6110515007   นายชยกฤติ ไทยเกิด 12  

6110515008   นายวรวชัร์ โสตถิรัตนพนัธ์ 13  

6110515027   นางกนัยารัตน์ บญุเกือ 14  

6110515025   นางสาวเหมวรรณ ไชยเดช 15  

6110515030   นายภาณุพงศ์ จงจรูญรังสรรค์ 16  

6110515002   ว่าทีร้อยตรีเจษฎากร สมัพนัธ์ 17  

6110515020   นางสาวชฎาพร พรหมทองนาค 18  

6110515009   นางสาวประณีตศิลป์ สวุรรณระ 19  

6110515013   นางสาวสนุนัทภรณ์ พรหมบัว 20  

6110515018   นางสาวกานต์สินี ส่งศรี 21  

6110515023   นางสาววิลาสินี สทุธิชล 22  

6110515001   นางสาวอโนชา ใจรักษ์ 23  

6110515016   นายถาวร หนชูยัแก้ว 24  

6110515022   นางสาวสนิุษา ชดูํา 25  

6110515015   นางสาวอานิตย์ษา คงศิริ 26  

6110515032   นางสาวทิวาพร ฤกษ์ตุลา 27  

6110515014   นางสาวธิดารัตน์ จนัทร์สอน 28  

6110515031   นางสาวสดุา นวลนุช 29  

6110515040   นางสาวองัธนา สทุธินนัท์ 30  

6110515021   นางสาวสจิุนนัท์ พาลเสือ 31  

6110515039   นางสาวสิริมา จอมพิทกัษ์ 32  

6110515033   นางสาวพชันี ทองพิทกัษ์ 33  

6110515005   นายนฐัวฒิุ ซอนสขุ 34  

6110515010   นางสาวณฐัริการ์ มากท่าแซะ 35  

6110515011   นางสาววรินพร ภู่สรัุตน์ 36  
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ปีการศึกษา  1/2561

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6110515006   นางสาวณฐักาญจน์ นวลจนัทร์ 37  

6110515041   นางสาวนนัทิดา คชรัตน์ 38  

6110515028   นางสาวธนิดา ดําด้วงโรม 39  

6110515029   นางสาววราลี นิยกิจ 40  

จาํนวนทงัสิน 40 คน
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