
 
 

 

(สําเนา) 

ประกาศโครงการภาคพิเศษ 
เรื่อง  ผลการคดัเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 
หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ ๘ 

  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยรามคําแหงรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาช้ันปริญญาโท ภาคพิเศษ 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ น้ัน 

  ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัด       
สุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามรายช่ือที่แนบท้ายประกาศน้ี  ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม ๒๕๕7 
เวลา ๐๙.3๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยให้ชําระค่าขึ้นทะเบียนและค่าลงทะเบียนเรียน (งวดท่ี ๑) เป็นตั๋วแลกเงิน 
(ดร๊าฟ) สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็นจํานวนเงิน 26,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนหกพันบาทถ้วน) พร้อม
นําเอกสารหลักฐานตามแนบท้าย มาประกอบการขึ้นทะเบียนด้วย ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วไม่มีสิทธิ        
ขอเงินคืน 
  เปิดเรียน    สิงหาคม ๒๕๕7 
  เวลาเรียน       วันเสาร์    เวลา  ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 

   วันอาทิตย์ เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  
 

ประกาศ    ณ   วันที่     29    กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕7    
    

  
 

ลงช่ือ            สาธิน  สุนทรพันธ์ุ 
      (อาจารย์สาธิน  สุนทรพันธ์ุ) 
         ผู้อํานวยการบัณฑิตศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

     รองประธานกรรมการบริหารโครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องนําเอกสารมาเพ่ิมเติมในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ดังน้ี 

๑.  รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด ๑ น้ิว แต่งกายสุภาพ  สวมเสือ้มีปกมีแขน ไม่สวมแว่นตากันแดด
       ถ่ายรูปมาแล้วไม่เกิน  ๖ เดือน จํานวน ๔ รูป 

๒.  สําเนาปริญญาบัตร หรอืใบรับรองสภามหาวิทยาลัย  จํานวน ๒ ฉบับ 
๓..  สาํเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  จํานวน ๒ ฉบับ                                               
๔.   สําเนาใบเปลี่ยนคํานําหน้าช่ือ ,ช่ือ, ช่ือสกุล  (ถ้ามี)  จํานวน ๒ ฉบับ 
๕.   ใบรับรองแพทย์  จํานวน  ๑  ฉบับ    
๖.   สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  ๒  ฉบับ 

- สําหรับธนาคาร  ๑  ฉบับ 
- สําหรับบัณฑิตวิทยาลัย  ๑  ฉบับ 

๗.   สําเนาบัตรประชาชน  หรือบัตรประจําตัวที่หน่วยราชการออกให้  จาํนวน ๒ ฉบับ 
 
 

 
หมายเหตุ   :   โดยให้ชําระค่าขึ้นทะเบียนและค่าลงทะเบียนเรียน (งวดที่ ๑) เปน็ตั๋วแลกเงิน (ดร๊าฟ)          
        สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปน็จํานวนเงิน 26,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนหกพนับาทถ้วน) 



ลําดับที่ สกุล
1 นาย จารุพงษ์ ศรีตะกุก
2 นาย อุบล คําเพ็ง
3 นาย พีระวุฒิ คุ้มสุวรรณ
4 นาย ปวีณ นิลเอก
5 นาย ชยันต์ มคพิทักษ์
6 นางสาว ลําดวน สงคง
7 นาย ปราโมทย์ เรืองเวช
8 นางสาว จุฑารี คงวรรณ
9 ์ ํ ป

 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษาช้ันปริญญาโท
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   โครงการพิเศษจังหวัดสุราษฎร์ธานี  รุ่นที่  8

ปีการศึกษา 2557
ช่ือ  

9 นางสาว สายสุดา วงษ์จําปา
10 นางสาว ตรีชฎา นิลทจันทร์
11 นางสาว ญนน ธนารัชญานนท์
12 นางสาว ธาลิณี สุเวช
13 นางสาว ฐยมล นวลขาว
14 นางสาว ปริชญา ไทยสม
15 นางสาว ศิริพร สพานทอง
16 นาย กฤตพล ทิพเศษ
17 นางสาว อัญชลี ทิมน้อย
18 นางสาว จิราภรณ์ ด้วงเก้ือ
19 นางสาว เพ็ญนภา ฉิมวารี
20 นางสาว ศุภลักษณ์ หนูกูล

หน้า 2



ลําดับที่
21 นางสาว พจีนันต์ ราบบําเพิง
22 นางสาว วิจิตรา เพชรเรืองตระกูล
23 นาย พีระณัฐ เกิดพะยัด
24 นาย พลากร ทวีกาญจน์
25 นางสาว กัญญา ไวยรัตน์
26 นาย คุณาสิน ไวยรัตน์
27 นางสาว ชุลีวรรณ ปราณีธรรม
28 นางสาว นุตนลิน โสมะเกิด
29 นางสาว ดวงใจ นุ่นสังข์
30 นาย สิทธิพร ทองเฝือ
31 นางสาว สายใจ ดําเกาะสมุย
32 จ่าสิบตํารวจ อุดมพร ทองชู
33 จ่าสิบตํารวจ ศักดิ์สิทธิ์ สงทองแก้ว
34 นางสาว สายบัว อิสโร
35 นางสาว อรอนงค์ อําลอย

ช่ือ-นามสกุล

35 นางสาว อรอนงค อาลอย
36 นางสาว สุนิสา ศุภลักษณ์
37 นางสาว เพ็ญศิริ ล้ิมวิชิต
38 นางสาว รัชนีกร จงหมาย
39 นางสาว อมรรัตน์ ทองเกล้ียง
40 นางสาว พัชรินทร์ ภาคอารีย์
41 นาย กิตติศักดิ์ วุฒิพงศ์
42 นาย จรูญศักดิ์ หนูศรีแก้ว
43 นาย วันปิยะ รุ่งเรือง
44 นางสาว ดารารัตน์ ยิ้มสุด
45 ร้อยตํารวจโท ยงยุทธ สมัยสงค์
46 นางสาว รุ่งนภา เพชรชู

หน้า 3



ลําดับที่
47 นาย เฉลิมพล เมืองน้อย
48 นางสาว บุญฑริกา พงษ์น้อย
49 นาง พิรญาณ์ รัตน์น่วม
50 นางสาว สุภานี ฟุ้งเฟื่อง
51 นางสาว นิตยา ขุนวิช่วย
52 นางสาว อุษณีย์ เพชรรัตน์
53 นางสาว สุธิศา จิตดํารงชัย
54 นางสาว อัญรินทร์ หิรัณย์ตันติกร
55 นาง สุกัญญา สุขใส
56 นางสาว จิราภรณ์ รู้จัก
57 นางสาว วิลาวัณย์ บุญรักษ์
58 นางสาว สิริจันทร์ จ่าแก้ว
59 ดาบตํารวจ บุญเลิศ ทรัพย์เกิด
60 นางสาว ชุติมน พวงธาตุ
61 นางสาว ศภลักษณ์ ปล้ืมอารมย์

ช่ือ-นามสกุล

61 นางสาว ศุภลกษณ ปลมอารมย
62 นาง สุภาพร ทองขวิด
63 นางสาว จุธาพร สมบุญ
64 นางสาว จริยา วิสัยจร
65 นางสาว จุรีภรณ์ เล้ียงสกุล
66 นาย ธนกร วงศ์ปู่บัว
67 นาย สุริยะเทพ ฉายาพิทักษ์กุล
68 นางสาว ปานไพลิน สุริย์พิทักษ์
69 นางสาว วิไลวรรณ ไกรละเมียด
70 นาย มนต์เศก สพานทอง
71 นางสาว ปัจมาพร มีแก้วน้อย
72 นางสาว เรืองศิลย์ เนียมมูสิก

หน้า 4



ลําดับที่
73 นาย สุรเชษฐ์ ชุมสังข์
74 นาง รจิวัลย์ ศรีทองกุล
75 นางสาว จิตราพันธุ์ ถาวโรฤทธิ์
76 นางสาว ประภัสสร เพชรหับ
77 นาย บัณฑิต นพรัตน์มาโนชญ์
78 นาง จรีพร ศิริรัตนานุกูล
79 นางสาว สุชาดา ศิริปัญญา
80 นาย เอกพจน์ เสือดาว
81 นางสาว ลักขณา มากบุญ
82 นาย ปฐภพ สุคนธจร
83 นางสาว กธนันท์ พันธ์สวัสดิ์
84 นางสาว สุนิสา ปานดี
85 ร้อยตํารวจตรี นิพนธ์ จันทร์งาม
86 นาง ชลธิชา ทรัพย์ประมูล
87 นาย วัชรพงษ์ วิจักขณ์รัตนะ

ช่ือ-นามสกุล

87 นาย วชรพงษ วจกขณรตนะ
88 นาย สันทวุฒน์ ไชยสุภา
89 นาย โกมินทร์ อ่ิมเอิบ
90 นาง กวินนา พัฒน์มาก
91 นางสาว ปัทมา รักษายศ
92 นางสาว พัชรี ทิพย์รัตน์
93 นางสาว ศศิมาพร จันทร์แจ่มใส
94 นางสาว พัชรธิดา เขียวแดง
95 นาย ธีรภัทร์ ศาสนัส
96 นาย ธนพล คงดี
97 นาย กฤษณ์พงษ์ แก้วอ่อน
98 นาย ชนินทร ใจสุด

หน้า 5



ลําดับที่
99 นาย ฉัตรชัย ศุภกาญจน์กุล
100 นาย อรรถพล ศุภกาญจน์กุล
101 นางสาว อัจฉรพรรณ หอมรส
102 นางสาว ณัฏฐกันย์ ศรีสังข์ทอง
103 นาง อัจฉราพร สัจจพงศ์พันธุ์
104 นางสาว สุภาภรณ์ บุตรศรี
105 นาย สําราญ พรหมทอง
106 นาย อมรินทร์ ชูเพชร

ช่ือ-นามสกุล


	ประกาศ _ตัวจริง_
	ผลการสอบสุราษฎร์ รุ่น 8

