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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง ผลสอบเพ่ือยกเวนการเรียน รายวิชา ENG ๑๐๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ (ดวยระบบออนไลน) 

————————— 

 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อ           

ผู มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ (ดวยระบบออนไลน )                       

ไดกําหนดใหนักศึกษาสอบภาษาอังกฤษ (เพ่ือวัดระดับมาตรฐานและยกเวนการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ                   

ท่ีตองเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา) โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถ่ิน และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต         

สอบเม่ือวันเสาร ท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบเม่ือวันอาทิตย ท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 

ท้ังนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ไดดําเนินการสอบตามประกาศขางตน ไปแลวนั้น 

บัดนี้การดําเนินการสอบไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ปรากฏผลการสอบและผูไดรับยกเวนการเรียนในรายวิชาขางตน 

รายละเอียดตามรายชื่อท่ีแนบมาพรอมประกาศนี้ ท้ังนี้ขอใหผูท่ีไดรับยกเวน การเรียนในรายวิชาดังกลาว 

ดําเนินการชําระเงินคาธรรมเนียมยกเวนผลการศึกษา หนวยกิตละ ๓๐๐ บาท จํานวน ๓ หนวยกิต         

รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๙๐๐ บาท ซ่ึงคาธรรมเนียมดังกลาวรวมอยูในใบแจงชําระเงินคารายงานตวันักศึกษาใหม 

โดยนําใบแจงชําระเงินไปชําระผานธนาคารตั้งแตวันท่ี ๑๘ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามเวลาทําการของ

ธนาคาร 
   

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน ชูพันธ อรรถพลพิพัฒน) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ผูไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ENG 1001 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

โดยการทดสอบความรู ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ โดยใชแบบทดสอบ CEFR 

     

ลําดับ รหัสผูสอบ ช่ือ - สกุล หลักสูตร 

1 6510505008 นางสาวณัฐพัชร สงเสริม ค.ม.หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผน ก) 

2 6510505009 นางสาวเพ็ญพิชชา สายแกว ค.ม.หลักสูตรและการเรยีนการสอน (แผน ก) 

3 6510505010 นางสาวศุภกานต  ศรีสุข ค.ม.หลักสูตรและการเรยีนการสอน (แผน ก) 

4 6510505013 นางสาวณัฎฐา ประทุมสุวรรณ ค.ม.หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผน ก) 

5 6510505014 นางสาวกัญญชัญ ชัยรักษา ค.ม.หลักสูตรและการเรยีนการสอน (แผน ก) 

6 6510505015 นางกาญจนา  ทิมบํารุง ค.ม.หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผน ก) 

7 6510505017 นางสาวภูริดา ชนะวรรณ ค.ม.หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผน ก) 

8 6510535001 นางวรารัตน แกวสวาท ค.ม.หลักสูตรและการเรยีนการสอน (แผน ข) 

9 6510535002 นางสาวรัชญากร จันทรชวย ค.ม.หลักสูตรและการเรยีนการสอน (แผน ข) 

10 6510535003 นางสาวอาทิตยา  เปรมปรีดิ์ ค.ม.หลักสูตรและการเรยีนการสอน (แผน ข) 

11 6510535005 นางสาวปณฑารีย  แกนทอง ค.ม.หลักสูตรและการเรยีนการสอน (แผน ข) 

12 6510535011 นายโสภณ จุลพุม ค.ม.หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผน ข) 

13 6510503040 นายพชรดนัย รื่นพานิช ค.ม. การบริหารการศึกษา (แผน ก) 

14 6510503049 นางสาวกิตติยา  ยิ่งกิตติมานุศักดิ ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา (แผน ก) 

15 6510503060 นายบดินทร ถาวร ค.ม. การบริหารการศึกษา (แผน ก) 

16 6510503061 นางสาวสุกัญญา บํารุงภักดิ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา (แผน ก) 

17 6510503084 นางสาวจุฑาภรณ  ไพสิฐสกุลธาดา ค.ม. การบริหารการศึกษา (แผน ก) 

18 6510503104 นางสาวมาณิศา สังเมียน ค.ม. การบริหารการศึกษา (แผน ก) 

19 6510503121 นางสาววรัญรัตน เพชรชํานาญ ค.ม. การบริหารการศึกษา (แผน ก) 

20 6510503127 นายกิตติพัฒน  บุญฤทธิ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา (แผน ก) 

21 6510503133 นายธนภัทร ขวัญชวย ค.ม. การบริหารการศึกษา (แผน ก) 

22 6510511001 นางสาวชอชฎา  ดิษณะ ค.ม. การบริหารการศึกษา (แผน ข) 

23 6510511040 นายธเนศ คุณามาศปกรณ ค.ม. การบริหารการศึกษา (แผน ข) 

24 6510511052 นางสาวจันทิมา จอมชัยฤทธิ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา (แผน ข) 

25 6510511061 นางสาวกนกกาญจน  หนูทอง ค.ม. การบริหารการศึกษา (แผน ข) 
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ลําดับ รหัสผูสอบ ช่ือ – สกุล หลักสูตร 

26 6510511082 นางสาวอรอุมา เกิดเกลื่อน ค.ม. การบริหารการศึกษา (แผน ข) 

27 6510511105 นางสโรชา ปรางทอง ค.ม. การบริหารการศึกษา (แผน ข) 

28 6510511144 นางสาววันทนา เกาเอ้ียน ค.ม. การบริหารการศึกษา (แผน ข) 

29 6510511160 นางธัญชนก ธาวุฒิสกุล ค.ม. การบริหารการศึกษา (แผน ข) 

30 6510511163 นางสาวเมริสา เสลาคุณ ค.ม. การบริหารการศึกษา (แผน ข) 

31 6510511185 วาท่ี ร.ต.กรรณพัชร วงศชนะ ค.ม. การบริหารการศึกษา (แผน ข) 

32 6510204001 นายผดุงเกียรติ คนชม บธ.ม บริหารธุรกิจ (กลุมบริหารธรุกิจ) แผน ข 

33 6510204010 นางสาวชลิตา แดงนาวา บธ.ม บริหารธุรกิจ (กลุมบริหารธรุกิจ) แผน ข 

34 6510204017 นางสาววนัสนันท รักษทิพย บธ.ม บริหารธุรกิจ (กลุมบริหารธรุกิจ) แผน ข 

35 6510204019 นางสาวภัทราภรณ พรหมอินทร บธ.ม บริหารธุรกิจ (กลุมบริหารธรุกิจ) แผน ข 

36 6510205005 นางสาวเสาวลักษณ สังคะสิน บธ.ม บริหารธุรกิจ (กลุมการบัญชี) แผน ข 

37 6510206002 นางสาววชิรมหามณี สงฆรักษ บธ.ม บริหารธุรกิจ (กลุมการจดัการธุรกิจบริการ 

และการเดินทางเชิงสรางสรรค) แผน ข 

38 6510902003 นางสาวสายสุรีย เสียงใหญ น.ม.นิติศาสตร (กลุมกฎหมายมหาชน) แผน ก 

39 6510904003 นายรัฐชนก ชยัทอง น.ม.นิติศาสตร (กลุมกฎหมายมหาชน) แผน ข 

40 6510534002 นางสาวอาทิตยา เพชรฤทธิ์ ศศ.ม. การจัดการชุมชนทองถ่ิน (แผน ก) 

 


