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  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรือ่ง  ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิสอบคัดเลอืกเขาศึกษาระดับปรญิญาโท ในสถานการณไมปกติอันเน่ืองมาจากภาวการณ 

แพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ประจําภาคเรียนที่ 1/2564 (ดวยระบบออนไลน) 

————————— 

  ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

ระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่ 1/2564 ตามประกาศลงวันที่ 26 เมษายน 2564 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 

18 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับ              

ปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่ 1/2564 โดยมีกําหนดจัดสอบคัดเลือกในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 (ดวยระบบออนไลน) น้ัน 

  บัดน้ีกระบวนการดําเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว เพื่อใหการดําเนินการสอบคัดเลือกเปนไปดวย

ความเรียบรอย จึงขอใหผูมีรายช่ือตามประกาศดําเนินการ ดังน้ี 

   1. วัน เวลาในการสอบ (ดวยระบบออนไลน) 

  1.1  สอบขอเขียน วันเสาร ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.  

    1.2  สอบภาษาอังกฤษ (เพื่อวัดระดับมาตรฐานและยกเวนการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ตองเรียน

ในระดับบัณฑิตศึกษา) วันเสาร ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 - 12.00 น.     

    1.3  สอบสัมภาษณ (ทุกสาขาวิชายกเวนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา) วันเสาร ที่ 12 มิถุนายน 

2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.  

   2. สิ่งท่ีผูเขาสอบตองจัดเตรียมเพ่ือใชการสอบดวยระบบออนไลน 

    2.1  คอมพิวเตอรโนตบุค หรือคอมพิวเตอรต้ังโตะ ที่มีประสิทธิภาพในการทําขอสอบโดยเขาหองสอบ

และทําขอสอบดวย Google Classroom และสื่อสารดวย Line application 

    2.2  สัญญาณอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพ อุปกรณมีพลังงานเพียงพอและใชงานไดอยางตอเน่ือง

ตลอดการสอบ 

   3. การประมวลผลการสอบ  

    3.1  ขอเขียน 100 คะแนน 

    3.2  สัมภาษณ 100 คะแนน 

    3.3  กรณีไดคะแนนเทากันจะพิจารณาจากคะแนนสอบขอเขียนกอน ถาคะแนนขอเขียนเทากัน           

ใหพิจารณาจากคะแนนสอบสมัภาษณ ในกรณีที่คะแนนเทากันทั้งขอเขียนและสัมภาษณจะพิจารณาจากลําดับที่การสมัคร

   4. ขอใหผูมีรายชื่อทุกคนแอดไลนกลุมโดยการสแกน QR Code  

    เพื่อติดตอประสานงานในการสอบคัดเลือกในแตละสาขาวิชา ดังน้ี 

   

 

 

  2/QR Code... 



 - 2 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3/4. ขอใหผูมีรายช่ือ... 
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4. ขอใหผูมีรายชื่อทุกคนสแกน QR Code เพ่ือดาวนโหลดวิธีการเขาสอบดวยระบบออนไลน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนห บุญกําเนิด) 

รองอธิการบดี รกัษาราชการแทน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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กําหนดการสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาโท 

 

สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ดวยระบบออนไลน 
 

หลักสูตร วันท่ี สอบ เวลา 

ค.ม.หลักสูตรและการเรียนการสอน 12 มิ.ย. 2564 

ขอเขียน  

การพัฒนาหลักสูตรและการวิเคราะหองคประกอบหลกัสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลาง แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบวิจัยทางดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

และการออกแบบการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

09.00 - 11.00 น. 

สอบภาษาอังกฤษ (เพื่อวัดระดับมาตรฐานและยกเวนการเรียน 

รายวิชาภาษาอังกฤษที่ตองเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา) 
11.00 - 12.00 น. 

สัมภาษณ 13.00 - 16.00 น. 

บธ.ม.บริหารธุรกจิ 12 มิ.ย. 2564 

ขอเขียน  

ความรูเบื้องตนทางบรหิารธุรกิจและการประยุกตใชสถานการณปจจุบัน 
09.00 - 11.00 น. 

สอบภาษาอังกฤษ (เพื่อวัดระดับมาตรฐานและยกเวนการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ตองเรียน 

ในระดับบัณฑิตศึกษา) 
11.00 - 12.00 น. 

สัมภาษณ 13.00 - 16.00 น. 

ศศ.ม. การจัดการชุมชนทองถ่ิน 12 มิ.ย. 2564 

ขอเขียน  

สภาวะสังคมคุย Newnormal และการปรบัตัวการพฒันาของชุมชนทองถ่ิน 
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 ดวยระบบออนไลน 
 

 

หลักสูตร วันท่ี การสอบ เวลา 

น.ม.นิติศาสตร 12 มิ.ย. 2564 ขอเขียน  

1. กลุมกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 

1.1  ปญหาการบังคับใชโทษจําคุก   

1.2 ปญหากระบวนการยุติธรรมไทย 

 2. กลุมกฎหมายมหาชน  

  ทฤษฎีหลักกฎหมายมหาชน ทฤษฎีการแบงแยกอํานาจ นิติวิธีทางปกครอง 

09.00 - 11.00 น. 

สอบภาษาอังกฤษ (เพื่อวัดระดับมาตรฐานและยกเวนการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ตอง

เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา) 
11.00 – 12.00 น. 

สัมภาษณ 13.00 - 16.00 น. 

ร.ม. การเมอืงการปกครอง 12 มิ.ย. 2564 ขอเขียน 

วิเคราะหกระบวนการพฒันา การเมืองการปกครองของไทยในระบบประชาธิปไตย  

และวิเคราะหนโยบายกับการบรหิารราชการในภาวะวิกฤติของประเทศไทยในปจจุบัน 

09.00 - 11.00 น. 

สอบภาษาอังกฤษ (เพื่อวัดระดับมาตรฐานและยกเวนการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ  

ที่ตองเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา)  
11.00 - 12.00 น. 

สัมภาษณ 13.00 - 16.00 น. 

หมายเหตุ 

 1. สําหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถ่ิน เน่ืองจากจํานวนผูสมัครไมเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด          

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จึงขอขยายเวลารับสมัครออกไปจนถึงวันท่ี 8 มิถุนายน 2564 



ปีการศึกษา  1/2564

รายชือผ้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6410505001   นายธีรรัตน์ โคตรพนัธ์ 1  

6410505002   นางสาวกนกวรรณ ตรีสงค์ 2  

6410505003   นางสาวสดุารัตน์ ปราบพล 3  

6410505004   นางสาวพชัรินทร์ ผุดเพชรแก้ว 4  

6410505005   นายภูริณฐั บลัลงัก์ 5  

6410505006   นางสาววราพชัร เดชหนู 6  

6410505007   นางสาวญาณิศา รามวงศ์ 7  

6410505008   นางสาวอรอนงค์ ทองมี 8  

6410505009   นางสาวเกศรัตน์ ฟักกลิน 9  

6410505010   นายวฒิุนนัท์ เนาว์สวุรรณ์ 10  

6410505011   นายนฤนาถ จีระมานะพงศ์ 11  

6410505012   นายนฐัพล ลิมภทัรพงศ์ 12  

6410505013   นางสาวมาลินี หงษ์สะทาน 13  

6410505014   นางสาวพิมวลี หีตช่วย 14  

จาํนวนทงัสิน 14 คน

REG:R90-03-01 ( รายงานผู้สมคัร ) 31/05/64 13:01  หน้า 1/ 1ผู้พิมพ์ LAONGDAO.KA



ปีการศึกษา  1/2564

รายชือผ้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6410535001   นางสาวพิชชานนัท์ เทวบรีุ 1  

6410535002   นายธนกฤต ดําสนิท 2  

6410535003   นางสาวอรทยั เกิดบางกา 3  

6410535004   นางสาวสพุตัรา อินชุ่ม 4  

6410535005   นางสาวดวงฤดี จนัรอด 5  

6410535006   นางสาวรัชดา ตาหลี 6  

6410535007   นางสาวพลอยรุ้ง ยิงหาญ 7  

6410535008   นางสาวสิริกานต์ หนเูอียด 8  

6410535009   นางสาวพรรณวดี พฤกษามุก 9  

6410535010   นางสาวทิตยา มีลาภ 10  

6410535011   นางสาวอมรรัตน์ ทองรอด 11  

6410535012   นางสาวพรพิมล พรหมสวุรรณ 12  

6410535013   นางสาวกญัญ์กุลณชั ไกรนรา 13  

6410535014   นางสาวกมลพชัร ติยจนัทร์ 14  

6410535015   นางสาวอรัญญา เหมมาน 15  

6410535016   นางสาวภมร สขุศรีแก้ว 16  

6410535017   นางสาวนฤมล รัตนบุรี 17  

6410535018   นางสาวกมลวรรณ เดชเจริญ 18  

6410535019   นางสาวกาตีนี ยูดา 19  

6410535020   นายศิริศกัดิ พุทธรักษา 20  

6410535021   นางสาวหทัยา วฒิุ 21  

6410535022   นางสาวเสาวลกัษณ์ ขุนอินทร์ 22  

6410535023   นางสาววิลาวรรณ์ ทองกูล 23  

6410535024   นางสาวสธิุดา เชือบ่อคา 24  

6410535025   นางสาวอยัลดา สพุร 25  

6410535026   นางสาวสงกรานต์ แซ่อู้ 26  

6410535027   นางสาวนิตยา จงจิตร 27  

จาํนวนทงัสิน 27 คน

REG:R90-03-01 ( รายงานผู้สมคัร ) 31/05/64 13:01  หน้า 1/ 1ผู้พิมพ์ LAONGDAO.KA



ปีการศึกษา  1/2564

รายชือผ้มสีิทธิสอบคัดเลือกเข้าศกึษาระดับปริญญาโทู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคปกติ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคปกติ

64109514001   นายทรงยศ พงัแพร่ 1  

64109514002   นางสาวพทัธ์ธีรา จิตรัตน์ 2  

64109514003   นางสาวชุติกาญจน์ รุณแสง 3  

64109514004   นายชาญณรงค์ ทิพย์อุ้ย 4  

64109514005   นางสาวสพุรรษา ล้อมกลาง 5  

64109514006   นางสาวธัญญารัตน์ ชยัชนะ 6  

64109514007   นางสาวธันยาภรณ์ บุญชุม 7  

จาํนวนทงัสิน 7 คน

REG:R90-03-01 ( รายงานผู้สมคัร ) 31/05/64 12:59  หน้า 1/ 1ผู้พิมพ์ LAONGDAO.KA



ปีการศึกษา  1/2564

รายชือผ้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6410514001   นายโกญจนาท เกษกุล 1  

6410514002   นางสาวสิริมา รัตนา 2  

จาํนวนทงัสิน 2 คน

REG:R90-03-01 ( รายงานผู้สมคัร ) 31/05/64 13:02  หน้า 1/ 1ผู้พิมพ์ LAONGDAO.KA



ปีการศึกษา  1/2564

รายชือผ้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6410515001   นางสาวตวิษา โพธินา 1  

6410515002   นางสาวศิริวรรณ สงัข์ไชย 2  

6410515003   นางสาววรรณธิดา มุสิกรักษ์ 3  

6410515004   นางสาวปวรรัตน์ พิกุลทอง 4  

6410515005   นางสาววศินี บญุเอิบ 5  

6410515006   นางสาวรัตนาภรณ์ บัวบตุร 6  

6410515007   นายสมัชชา สวุรรณโชติ 7  

6410515008   นางสาวรัชดาภรณ์ คมกล้า 8  

6410515009   นางสาวกุสมุา แสงประทมุ 9  

6410515010   นางสาวศุภรัตน์ ศรีสวัสดิ 10  

6410515011   นายพีระณฐั สขุผล 11  

6410515012   นางสาวจุฑารัตน์ อินแพง 12  

6410515013   นางสาวอรอุมา ราชรักษ์ 13  

6410515014   นางสาวณิธิกานต์ บญุทบ 14  

6410515015   นางสาวอรสา เทพทอง 15  

6410515016   นางสาวกิงกาญจน์ ประเสริฐยิง 16  

6410515017   นางสาวนงลกัษณ์ ใหม่เมือง 17  

6410515018   นางสาวปาริชาติ หลานหลงส้า 18  

6410515019   นางสาวกนกวรรณ กรดจํานงค์ 19  

จาํนวนทงัสิน 19 คน
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ปีการศึกษา  1/2564

รายชือผ้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6410540001   ว่าทีร้อยตรีเริงกมล พฒัฉิม 1  

6410540002   นายวรพนัธ์ วรประดิษฐ์ 2  

6410540003   นายศกัรินทร์ จนัทร์ทอง 3  

6410540004   นายสหพนัธ์ จนัทร์เกตุ 4  

6410540005   นางสาวอุมาพร ลิวสกุลวงศ์ 5  

6410540006   นายวฒิุชยั หทยัวิวฒัน์กุล 6  

6410540007   นางสาวพิชญ์ทิดี เข้มแข็ง 7  

6410540008   นายอนพุงศ์ กิงทอง 8  

6410540009   นายภลธฤต ประสิทธินาวา 9  

6410540010   ว่าทีร้อยตรีหญิงวิภารัตน์ สามงามทอง 10  

6410540011   นางสาวปณฐัฎา ขอจุลซ้วน 11  

6410540012   นายณฐัภทัร ดีช่วย 12  

6410540013   นายสิทธิศกัดิ ไกรสินธุ์ 13  

6410540014   นางสาวอทิตยา สงัข์มี 14  

6410540015   นางสาวดาราวดี ศรีรอดภยั 15  

6410540016   MR.ธีระพล ติวต้ง 16  

6410540017   นางสาววิภาวี ศรีวงั 17  

จาํนวนทงัสิน 17 คน
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ปีการศึกษา  1/2564

รายชือผ้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6410541001   นายธนาธิป แซ่เตียว 1  

6410541002   นางสาวสกุญัญา วชัรมูสิก 2  

6410541003   นางสาวปรียชาติ โชติทอง 3  

6410541004   นางสาวพรธิดา ช่วยสําราญ 4  

6410541005   นางสาวโศภิชา ลิมสวุรรณ 5  

6410541006   นางสาวศิวพร ศรชยั 6  

6410541007   นางสาวพณัณิตา พรหมเมศร์ 7  

6410541008   นายณฐัวตัร ยกย่อง 8  

6410541009   นางสาวอาชิรญาณ์ ปานวงษ์ 9  

6410541010   นายทรงพล เครือหงษ์ 10  

6410541011   นายณฐัวฒิุ วงษ์สวุรรณ 11  

6410541012   นายคมกริช ดีทองอ่อน 12  

6410541013   นางสาวพิมพ์ชนก นิลพนัธ์ 13  

6410541014   นางสาวพชัรกัญญ์ สทุธิช่วย 14  

6410541015   นางสาวจุฑามาศ หนดู้วง 15  

6410541016   นางสาวรัตนมน รักนุ่ม 16  

6410541017   นางสาวมุทิตา ศรีเทพ 17  

6410541018   นายพฤฒิพนัธุ์ ดุษฎีพฤฒิพนัธุ์ 18  

6410541019   นายศิริชยั ศรีรุ่งเรือง 19  

จาํนวนทงัสิน 19 คน
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ปีการศึกษา  1/2564

รายชือผ้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6410533001   นางบรรจบพนัธ์ เมืองสาคร 1  

6410533002   นางสาวปรัศณีย์ สริุฉาย 2  

6410533003   นายอรุณ งาแก้ว 3  

จาํนวนทงัสิน 3 คน
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ปีการศึกษา  1/2564

รายชือผ้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6410901001   นางสาวธิดารัตน์ เสถียรเฉย 1  

จาํนวนทงัสิน 1 คน
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ปีการศึกษา  1/2564

รายชือผ้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6410903001   ร้อยโทวรเพชร ชูเพ็ง 1  

6410903002   นายไพฑรูย์ ขําเอียม 2  

6410903003   สิบตํารวจเอกสิทธิพร ทองจิตร 3  

6410903004   ร้อยตํารวจตรีบรรหาร เครือพฒัน์ 4  

6410903005   นางสาวกนกวรรณ ใจดี 5  

จาํนวนทงัสิน 5 คน
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ปีการศึกษา  1/2564

รายชือผ้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6410902001   นางสาวศินีนาฎ อารีราษฎร์ 1  

6410902002   นางสาวสภุาวรรณ นาคบํารุง 2  

จาํนวนทงัสิน 2 คน
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ปีการศึกษา  1/2564

รายชือผ้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสประจําตัวสอบ ชือ-สกุลลาํดับที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

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

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพิเศษ

6410904001   นายฤทธิเดช วิเชียรพร 1  

6410904002   พนัตํารวจโทอาวธุ อรุณพนัธ์ 2  

6410904003   พนัตํารวจโทชินชยัพงศ์ ทิพย์ภกัดี 3  

6410904004   ว่าทีร้อยตรีอภิรักษ์ นาคมาศ 4  

จาํนวนทงัสิน 4 คน
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