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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง  การสอบประมวลความรู นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๕ 

------------------------------------------------------------------------ 
  เพ่ือใหการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนไปดวยความเรียบรอย        

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕o               

และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องแนวปฏิบัติเก่ียวกับการสอบประมวลความรู  

บัณฑิตวิทยาลัย จึงกําหนดวันเวลา ในการดําเนินการสอบประมวลความรู  ดังนี้ 
 

  ๑. หลักสูตร/สาขา ท่ีเปดสอบประมวลความรู 

   ๑.๑  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข) รุนท่ี ๒๗ 

   ๑.๒  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (แผน ข) รุนท่ี ๑๓ 

      และรุนท่ี ๑๕ 

   ๑.๓  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (แผน ข) รุนท่ี ๒  
 

  ๒. การชําระเงินคาสอบประมวลความรู นักศึกษาตองชําระเงินคาธรรมเนียมการสอบ จํานวน ๕๐๐ บาท  

โดยนักศึกษาสามารถชําระเงินคาสอบได ๒ ชองทาง ดังนี้ 

   ๒.๑  นักศึกษาสามารถชําระเงินคาสอบประมวลความรู ณ สํานักงานกองคลัง อาคารสํานักงานอธิการบด ี

ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ตั้งแตวันท่ี ๙ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖  

   ๒.๒  นักศึกษาสามารถดาวนโหลดใบแจงชําระเงินจากระบบบริการการศึกษาไปยื่นชําระเงิน              

คาสอบประมวลความรูพรอมกับคาลงทะเบียนเรียนท่ีเคานเตอร บมจ.ธนาคารทหารไทย และ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแตวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ ภายในวันและเวลาทําการ                    

ของธนาคาร 
 

  ๓. วัน เวลา สถานท่ีในการสอบประมวลความรู 
    

หลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะดาน หมวดวิชาสัมพันธ สถานท่ี 

หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ 

เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

หอง GA๑๐๑ ช้ัน ๑  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

สุราษฎรธานี  

หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตร 

และการเรยีนการสอน 

วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ 

เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

หลักสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ 

เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 

   



 -๒- 

 ๔. การประกาศผลสอบประมวลความรู 

  ประกาศผลการสอบประมวลความรูทางเว็บไซตท่ี http://graduate.sru.ac.th และ http://reg.sru.ac.th/ ใน

วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖   

 

 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

 
                (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน ชูพันธ อรรถพลพิพัฒน) 

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลงชื่อ หมายเหตุ

1 64052511001  นางอรอุมา   สุขแกว

2 64052511002  นายสัมพันธ   สุขแกว

3 64052511003  นางสาวสุภาภรณ   จิตรเจริญธรรม

4 64052511004  นายอารัญ   เบ็ญอาหมาด

5 64052511005  นางสาวมาริสา   ไพโรจน

6 64052511006  นายวิชวุฒิ   เพ็ชรรัตน

7 64052511007  นางสาวเบญจวรรณ   ทองเสน

8 64052511008  นายอนิรุธ   พรหมเจริญ

9 64052511009  นางสาวเปมิกา   สงกลิ่นจันทร

10 64052511010  นางสาววิชุตา   ทองทิพย

11 64052511011  นายทวีศักดิ์   จันทะโสม

12 64052511013  นางสาวฐิธิมา   วิสุทธิกุล

13 64052511014  นางสาวพลอยชมพู   บํารุงจันทร

14 64052511015  นางสาวมีนา   บัวสงค

15 64052511016  นางสาวอดาวัลย   สโมทาน

16 64052511017  นายภานุกร   คงไสยะ

17 64052511018  นางสาวภาวิณี   แกวกําเนิด

18 64052511019  นายกชนนท   ขวัญพุฒ

19 64052511020  นางจิรัฏฐ เกาเอี้ยน   พรหมแกว

20 64052511021  นางพึงจิต   แพวิเศษ

21 64052511022  นางสาววรรณรท   เอี่ยมสะอาด

22 64052511023  นางสาวธนรรณพร   แสงสวาง

23 64052511024  นางสาวสุวนันท   พงษขาวนอย

24 64052511025  นายพันธวัธน   เพชรศิวานนท

25 64052511026  นายอนุสรณ   หวางดอนไพร

26 64052511027  นายนฤพล   รองมาลี

27 64052511028  นายอรรถชัย   สมมะลวน

28 64052511029  นางสาวนันทิกานต   วงศคําจันทร

29 64052511030  นางสุภาวรรณ   หวานแกว

  รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบประมวลความรู

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนที่  27  (แผน ข)

วันอาทิตย ที่  15  มกราคม  2566

ณ หอง  GA101  ชั้น  1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี



ชื่อรหัสนักศึกษาลําดับ - หมายเหตุลงชื่อนามสกุล

620525050131  นางสาวพัชราภรณ   จงไกรจักร สอบคร้ังที่ 3

640525350012  นางสาวพิชชานันท   เทวบุรี

640525350023  นายธนกฤต   ดําสนิท

640525350034  นางสาวอรทัย   เกิดบางกา

640525350055  นางสาวพลอยรุง   ยิ่งหาญ

640525350076  นางสาวพรรณวดี   พฤกษามุก

640525350087  นางสาวพรพิมล   พรหมสุวรรณ

640525350098  นางสาวกัญญกุลณัช   ไกรนรา

640525350109  นางสาวกมลพัชร   ติยจันทร

6405253501110  นางสาวอรัญญา   เหมมาน

6405253501211  นางสาวภมร   สุขศรีแกว

6405253501312  นางสาวนฤมล   รัตนบุรี

6405253501413  นางสาวกมลวรรณ   เดชเจริญ

6405253501714  นางสาววิลาวรรณ   ทองกูล

6405253501815  นางสาวสุธิดา   เชื้อบอคา

6405253501916  นางสาวสงกรานต   แซอู

6405253502017  นางสาวนิตยา   จงจิตร

  รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบประมวลความรู

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน รุนที่  13  และ  15 (แผน ข)

วันอาทิตย ที่  15  มกราคม  2566

ณ หอง  GA101  ช้ัน  1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี



ช่ือรหัสนักศึกษาลําดับ - หมายเหตุลงชื่อนามสกุล

640525410011  นายธนาธิป   แซเตียว

640525410022  นางสาวสุกัญญา   วัชรมูสิก

640525410033  นางสาวปรียชาติ   โชติทอง

640525410044  นางสาวพรธิดา   ชวยสําราญ

640525410055  นางสาวโศภิชา   ลิ้มสุวรรณ

640525410066  นางสาวศิวพร   ศรชัย

640525410077  นางสาวพัณณติา   พรหมเมศร

640525410088  นายณัฐวัตร   ยกยอง

640525410099  นางสาวอาชิรญาณ   ปานวงษ

6405254101010  นายทรงพล   เครือหงษ

6405254101211  นายคมกริช   ดีทองออน

6405254101312  นางสาวพิมพชนก   นิลพันธ

6405254101413  นางสาวพัชรกัญญ   สุทธิชวย

6405254101514  นางสาวรัตนมน   รกันุม

6405254101815  นายศตวรรษ   ทิมบํารุง

6405254101916  นายปพนวิช   ชูชื่น

  รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบประมวลความรู

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุนท่ี  2 (แผน ข)

วันอาทิตย ที่  15  มกราคม  2566

ณ หอง  GA101  ช้ัน  1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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