
 

 

 

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรือ่ง  การสอบประมวลความรู นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 
                  

  เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนไปดวยความเรียบรอย        

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕o               

และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู  

บัณฑิตวิทยาลัย จึงกําหนดวันเวลา ในการดําเนินการสอบ ดังน้ี 

  หลักสูตร/สาขา ท่ีเปดสอบประมวลความรู 

   ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   

     รุนที่ ๑๕   แผน ก (ภาคพิเศษ) ศูนยสุราษฎรธานี 

  รุนที่ ๑๕   แผน ข (ภาคพิเศษ) ศูนยสุราษฎรธานี  

  วันท่ี ๙  – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นักศึกษาชําระเงินคาธรรมเนียมการสอบ เปนเงิน ๕๐๐ บาท                 

ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี                 

(เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.) 

  วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  สอบประมวลความรู 

   หมวดวิชาเฉพาะดาน    เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 สถานท่ีสอบ    

           ณ หอง G๘๐๗ ช้ัน ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

  วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒  ประกาศผลการสอบประมวลความรูทางเว็บไซตที่ http://graduate.sru.ac.th 

และ http://reg.sru.ac.th/ 

 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

(ผศ.ดร.ฐิติพงศ  เครือหงส) 

รองคณบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือ หมายเหตุ

1 61052514001  นางอุไร   สมเกลี้ยง

2 61052514002  นางสาวสุชานาฏ   โปอินทร

3 61052514004  นางเทพินทร   ภพทวี

4 61052514005  นางสาวโสรยา   สุขยืน

5 61052514006  นางสาวปริมกาญจน   ธีรพรเอกพัชร

6 61052514007  นายกองยศ   ทองโชติ

7 61052514009  นางสาวพิมพชนก   มีเดช

8 61052514010  นางสาววิลาวัณย   สมบูรณ

9 61052514011  นางสาวสุทธาทิพย   ภิรมยรักษ

10 61052514012  นางสาวศรีสุดา   แกวอํารัตน

11 61052514013  นางสาวชุติภาศ   แกวเพชร

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบประมวลความรู  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุนท่ี 15 (แผน ก)

วันอาทิตย ท่ี  1 ธันวาคม  2562  (หมวดวิชาเฉพาะดาน)

ณ หอง G807 ช้ัน 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี



ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือ หมายเหตุ

1 61052515002  นายรัชชานนท   ศิริยงค

2 61052515003  นายสิปนนท   ไชยสน

3 61052515004  นางสาวพิริยา   จตุรวัชรนาถ

4 61052515005  นายรัชชพงศ   เล็กขาว

5 61052515006  นางสาวศศิวิมล   เพชรเจริญ

6 61052515007  นางสาวภูษณาภรณ   สกุลพันธุ

7 61052515008  นางกวิตา   สุวรรณมณี

8 61052515009  นายกิตติคนธ   จิ้วไมแดง

9 61052515010  นางสาวนาฏศิลป   ไชยามาตย

10 61052515011  นายธรณิศ   เล็กขาว

11 61052515012  นายชยกฤติ   ไทยเกิด

12 61052515013  นายวรวัชร   โสตถิรัตนพันธ

13 61052515014  นางกันยารัตน   บุญเก้ือ

14 61052515015  นางสาวเหมวรรณ   ไชยเดช

15 61052515016  นายภาณุพงศ   จงจรูญรังสรรค

16 61052515017  วาท่ีรอยตรีเจษฎากร   สัมพันธ

17 61052515018  นางสาวชฎาพร   พรหมทองนาค

18 61052515019  นางสาวประณีตศิลป   สุวรรณระ

19 61052515020  นางสาวสุนันทภรณ   พรหมบัว

20 61052515021  นางสาวกานตสินี   สงศรี

21 61052515022  นางสาววิลาสินี   สุทธิชล

22 61052515023  นางสาวอโนชา   ใจรักษ

23 61052515024  นายถาวร   หนูชัยแกว

24 61052515025  นางสาวอานิตยษา   คงศิริ

25 61052515026  นางสาวทิวาพร   ฤกษตุลา

26 61052515027  นางสาวธิดารัตน   จันทรสอน

27 61052515028  นางสาวสุดา   นวลนุช

28 61052515029  นางสาวสุจินันท   พาลเสือ

29 61052515030  นางสาวสิริมา   จอมพิทักษ

30 61052515031  นางสาวพัชนี   ทองพิทักษ

31 61052515032  นางสาวณัฐริการ   มากทาแซะ

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบประมวลความรู  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุนท่ี 15 (แผน ข)

วันอาทิตย ท่ี  1 ธันวาคม  2562  (หมวดวิชาเฉพาะดาน)

ณ หอง G807 ช้ัน 8  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี



ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล ลงช่ือ หมายเหตุ

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบประมวลความรู  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุนท่ี 15 (แผน ข)

วันอาทิตย ท่ี  1 ธันวาคม  2562  (หมวดวิชาเฉพาะดาน)

ณ หอง G807 ช้ัน 8  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

32 61052515033  นางสาววรินพร   ภูสุรัตน

33 61052515034  นางสาวนันทิดา   คชรัตน

34 61052515036  นางสาววราลี   นิยกิจ

35 61052515037  นายนัฐวุฒิ   ซอนสุข
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