
 

 

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๕  

————————————— 

  ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล             

เขาศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม                

ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๕ ผานระบบออนไลน ตามประกาศ ลงวันท่ี ๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น 

  บัดนี้การดําเนินการสอบคัดเลือกไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ปรากฏผลผูผานการสอบคัดเลือก          

ดังรายชื่อแนบทายประกาศ โดยขอใหผูท่ีมีรายชื่อดําเนินการ ดังนี้ 

  ๑. ลงทะเบียนเขาใชระบบบริการการศึกษา ดําเนินการพิมพใบแจงชําระเงิน คาธรรมเนียมการศึกษา 

และนําใบแจงชําระเงินไปชําระผานธนาคารต้ังแตวันท่ี ๕ - ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ตามเวลาทําการของธนาคาร 

(รายละเอียดตามข้ันตอนการลงทะเบียนฯ แนบทายประกาศ)  

  ๒. บันทึกขอมูลสวนตัวและพิมพใบรายงานตัวนักศึกษาใหมในระบบบริการการศึกษา                  

ภายในวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามข้ันตอนการลงทะเบียนฯ แนบทายประกาศ) และนํามายื่น    

ในวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

   ๒.๑  เอกสารท่ีตองนํามาย่ืนในวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖  

      ๑)  ใบรายงานตัวเขาเปนนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ (พิมพจากระบบบริการนักศึกษา 

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

เขาศึกษา) 

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

      ๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน ๑ ชุด 

      ๔) สําเนาทะเบียนบาน        จํานวน ๑ ชุด 

      ๕) สําเนาวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี (ใบรายงานผลการศึกษา) จํานวน ๑ ชุด   

      ๖) หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือใบปริญญา จํานวน ๑ ชุด 

      ๗) กรณีเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ใหนําสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแนบดวย  จํานวน ๑ ชุด 
   

๒/๓. เขารวม...  



 

 

-๒- 

  ๓. เข าร วมการปฐมนิ เทศผ านระบบออน ไลน  https://sru.webex.com/meet/graduate/                  

ในวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  

   ** หากไมชําระเงินผานธนาคาร และไมเขารวมการปฐมนิเทศตามวันและเวลาขางตน                

ถือวาสละสิทธิ์ 

  ๔. คาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ีตองชําระเม่ือข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ไดแก 

   ๔.๑  คาธรรมเนียมท่ีตองชําระเปนรายภาคเรียน  

      ๔.๑.๑  คาธรรมเนียมการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๕  เปนเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท 

   ๔.๒  คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ีเรียกเก็บครั้งเดียว    

      ๔.๒.๑  คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา      เปนเงิน ๕๐๐ บาท 

      ๔.๒.๒  คาประกันของเสียหาย      เปนเงิน ๑,๐๐๐ บาท  

     นักศึกษาจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ผานธนาคาร 

ภายในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เปนเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท 
 

  ๕.  กําหนดการเปดเรียนประจาํภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๕ 

 วันท่ี ๗ มกราคม  ๒๕๖๖ 

 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
     

ประกาศ ณ วันท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน ชูพันธ อรรถพลพิพัฒน) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

                  
สแกน  QR Code เขารวมปฐมนิเทศผานระบบออนไลน



 

 

-๓- 

ขอใหผูมีสิทธิ์เขาศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

ประจาํภาคเรียนท่ี 2/2565 ดาวนโหลดคูมือการบริการการศึกษา  

และปฏิทินวิชาการ 2/2565 ระดับปริญญาโท 

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

 

 
 

https://shorturl.asia/8TQo0


ปีการศกึษา  2/2565

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎรธ์านี

รหสัประจาํตวัสอบ ชอื-สกุลลาํดบัที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1152 : ศศ.ม.(การพัฒนากระบวนการยุติธรรม) แผน ก ศนย ์สุราษฎรธ์านีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพเิศษ

652543001   นายทวีสิน ระวิโรจน์ 1  

652543003   นางขนิษฐา เหงียมไพศาล 2  

จาํนวนทงัสนิ 2 คน
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ปีการศกึษา  2/2565

รายชือผ้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาู

ระบบรับนักศึกษา

มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎรธ์านี

รหสัประจาํตวัสอบ ชอื-สกุลลาํดบัที

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1153 : ศศ.ม.(การพัฒนากระบวนการยุติธรรม) แผน ข ศนย ์สุราษฎรธ์านีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพเิศษ

652544001   นางสาวมะลิวรรณ สนธิคณุ 1  

652544002   นายสรายทุธ ศกัดา 2  

652544003   นายวสิตูร เหมอืนหมาย 3  

652544005   นายเกียรติศกัดิ ภธูารานนท์ 4  

652544006   นายไตรรงค ์ใจกวา้ง 5  

652544007   นางสาวสดุารตัน ์ฝ่ายกลาง 6  

652544008   นางสาวนนัทนา ทวยเจรญิ 7  

652544009   นายเจรญิชยั ยืนนาน 8  

652544010   นางสาวสพุรทิพย ์ยนืนาน 9  

652544011   นายธนวฒัน ์สิงหส์นนั 10  

652544012   นายธีรพงษ์ ยืนนาน 11  

652544013   นางสาวขวญัรตา นาคกลุ 12  

652544014   นางสาวชนมนิ์ภา สขุสม 13  

652544015   นายณภพร นพสุวรรณ 14  

652544016   นางสาวณทัวรดา ปภานาราพทัธ์ 15  

จาํนวนทงัสนิ 15 คน
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