


 
 
 

กําหนดสอบสัมภาษณ์ชั้นปริญญาโท 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 9 

ปีการศึกษา 2558 
 
 

วันเสาร์ที่  20  มิถุนายน  2558 
ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 

ลําดับ เวลา 
1 - 60 09.00 – 12.00 น. 

61 – 110  13.00 – 15.00 น.  
 



ลําดับ คํานํา ช่ือ สกุล
1 นางสาว กนกกาญจน์ ใส่ใจดี
2 นางสาว กมลชนก ประเสริฐ
3 นางสาว กรรริกา หนูดาษ
4 นางสาว กฤษณา พรหมเลิศ
5 นาง กวินนา พัฒน์มาก
6 นาย กําธร ยิ่งเภตรา
7 นาย เกรียงไกร เปรมปรีดารักษ์
8 นาย ไกรสร มะหะหมัด
9 นาง ขนิษฐา อินทร์จันทร์
10 นางสาว จรรธมาศ ทองพัฒน์
11 นางสาว จันทนา บุญเรืองศรี
12 นางสาว จันทรา เหล่ากูล
13 นาย จารึก ชูราศรี
14 นางสาว จิตติมา วชิระศิริ
15 นางสาว จิตรา ช่วยมี
16 นาง จินตนา พันเดช
17 พระ จีรเดช เกิดทยา
18 นางสาว จุฑามาศ พิทักษ์
19 นางสาว จุฑามาศ เพชรรัตน์
20 พระ เฉลิมชัย อมรธมฺโม อินชู
21 นางสาว ชนาทิพย์ พยุงวัฒนา
22 นาย ชัยวัฒน์ สุขมาศ
23 นางสาว ชุติมา ไมอินทร์
24 นาย เชาวรัตน์ ศิริธร
25 นางสาว ฐิติมา ธนากรรฐ์
26 นางสาว ณัชชาภัทร อาริกุล
27 นางสาว ณัฏฐกันย์ ศรีสังข์ทอง
28 นาย ณัฐพงศ์ นิตย์นรา
29 นางสาว ดวงปริตา พันธุกิจ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษา 
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ปีการศึกษา 2558



30 นางสาว ธนัชพร พรหมมี
31 นาย ธนาทัศน์ นพคุณ
32 นาย ธรรมรงค์ จิตนุ่ม
33 นางสาว ธัญมน เกตุแก้ว
34 พระ ธีระพล จินดา
35 นาย เธียรวิชญ์ ป้อมอารีย์
36 นาง นงเยาว์ พุ่มแย้ม
37 นางสาว นันท์นัฌชา ศรีพิทักษ์
38 นาย บรรจง เพ็ชรชู
39 นางสาว ปาริฉัตร เพชรานันท์
40 นางสาว เปรมฤดี เครือแพ
41 นาย ผนมกร มีเพียร
42 นาย ผนมกร มีเพียร
43 จ่าสิบเอก พรชัย พรหมเรือง
44 นางสาว พรรณวดี เรืองแท้
45 นางสาว พัชรินทร์ ภาคอารีย์
46 นางสาว พัทธนันท์ หนูแป้น
47 นางสาว พิลาวรรณ อินทปัน
48 นางสาว พีรญา มุสิตัง
49 นาย พูนชิด คําลุน
50 นาง เพ็ญศรี บุญประกอบ
51 นางสาว ภัทรธาลดา นาคบํารุง
52 นางสาว ภัทราวดี ไชยศรีมาลย์
53 นาย ภูนันท์ บุญสีทอง
54 พระมหา กิตติ กิตติปญโญ
55 นางสาว เมตตา เพียรดี
56 นางสาว ยุภาวดี กิจวิจิตร
57 นางสาว รัชนีกร เพชรคง
58 นางสาว รัชนีกร เพชรคง
59 นางสาว รัชนีวรรณ เพ่งพินิจ
60 นางสาว รัตติมัย แพทอง
61 นางสาว รุ่งนภารัตน์ ชมภูนุช
62 พระมหา วชิรา ทาราปา
63 นาง วรวรรณ บุญรังษี



64 นางสาว วรัญญา ฟักทอง
65 นางสาว วศินี ศมาวรรตกุล
66 นาย วัชรงค์ ชํานาญ
67 นางสาว วันดี สมบุญ
68 นางสาว วาสนา เรือนสูง
69 นางสาว วิกานดา กมลวิจิตร
70 นางสาว แวววิสา อินทองปาน
71 นาย ศราวุฒิ ขุทรานนท์
72 นาย ศราวุฒิ ดุษฎี
73 พระมหา ศราวุธ สุขขะวรรณ
74 นางสาว ศิริพร เหล่ากูล
75 นางสาว ศิวพร วงศ์พานิช
76 นาย สมเกียรติ เพชรานันท์
77 พระมหา สมรักษ์ จงจิตต์
78 นาย สราวุธ ภักดี
79 นาย สําราญศักด์ิ ขวัญเก้ือ
80 ร้อยตํารวจโท สุชาติ เพ็งชัย
81 นางสาว สุดารัตน์ ภารา
82 นาย สุทธิ์ บุญปิยะสุวรรณ
83 นาย สุทธิเจตน์ มหาวงศ์ทอง
84 นางสาว สุธาทิพย์ วิเชียรวงค์
85 นางสาว สุภาพร ดวงเพชรรัตน์
86 นางสาว สุภาพร มาเขาม่วง
87 นาย สุเมธี แก้วทับทิม
88 นาย สุรยุต ปุริมา
89 นาย สุริณัณย์ รักบํารุง
90 นางสาว สุวรรณา จันทรศรี
91 นางสาว สุวลี เทพภักดี
92 นางสาว สุวิมล เมืองแมน
93 นางสาว เสาวลักษณ์ หนูศรีแก้ว
94 นางสาว โสพิศ ช่วยเจริญ
95 นางสาว หนึ่งฤทัย วัตฏิสุ
96 นางสาว เหมือนไหม ผลเหม
97 นาย อชิระ โกศโยดม



98 ร้อยตํารวจโท อดิเทพ ศรีเทพ
99 ร้อยตํารวจโท อดิศักด์ิ ชูประเสริฐ
100 นางสาว อมลวรรณ สุวรรณศักด์ิ
101 นางสาว อรวรรณ ช่วยด้วง
102 จ่าอากาศโท อริสต์ เหล่ายัง
103 นาย อัครพงศ์ นวลมี
104 นาย อัครวุฒิ ปล้องคง
105 นาย อัศมน เพ็ชรมาเกิด
106 นางสาว อาภรศรี โสภาปิยะกุล
107 นางสาว อุมาพร โกละกะ
108 นางสาว อุมาลิน ลัภนาเคนทร์
109 นางสาว อุรวี ยางทอง
110 นาย เอกสิทธิ์ สุขการณ์
111 นาย ธนพงศ์ ทองสุข
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