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 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง   ผลการประเมินเพื่อยกเวนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ตามที่มีผูผานการคัดเลอืกเขาศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ น้ัน โดยขอกําหนด

เฉพาะของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สําหรับผูที่ไมไดศึกษา             

ในรายวิชาทางการศึกษามากอน คือ รายวิชา EDP๐๑๐๓ ปรัชญาการศึกษาและหลักการจัดการ

เรียนรู และรายวิชา EDP๐๑๐๔ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จะตองสอบผาน

ความรูพื้นฐานทางการศึกษาใหไดตามเกณฑที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนด กรณีสอบไมผานเกณฑ

จะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกลาวขางตนเพิ่มเติมตามขอกําหนด 

 บัดน้ี คณะกรรมการไดดําเนินการประเมินเพื่อยกเวนการเรียนในรายวิชาขางตน

เรียบรอยแลว ปรากฏผลผูไดรับการยกเวน ดังรายช่ือแนบทายประกาศฉบับน้ี 

   

 จึงประกาศมาเพื่อใหทราบโดยทั่วกัน 

 

 

 ประกาศ  ณ วันที่  ๑๑  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

                                                           
      (ดร.วัฒนา รัตนพรหม) 

      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 



          ~ 2 ~      เอกสารแนบ 

รายชื่อผูไดรับยกเวนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2561 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

โดยการแสดงหลักฐานความรู  : รุน 24 (แผน ก) ศูนยสุราษฎรธานี 

 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 

1 61052503001  นางสาวศุภมาศ   คงคาชวย 

2 61052503002  นางสาวธนิษราพร   ทองเนียม 

3 61052503003  นายอภิรักษ   ขนอม 

4 61052503004  นางอุบล   หนูฤกษ 

5 61052503005  นางสาวหน่ึงฤทัย   เพ็งบุญ 

6 61052503006  นายธรรมรัตน   กลั่นดวง 

7 61052503007  นายณัฐวัตร   บัวพรหม 

8 61052503008  นางสาวอลิษา   สงสุข 

9 61052503009  นางชุตินันท   เทือกสุบรรณ 

10 61052503010  นายกิติยา   แกวผุดผอง 

11 61052503011  นางสาวอารีรัตน   ดิษฐปาน 

12 61052503012  นายณฐพัฒน   ถุงพลอย 

13 61052503013  นายสนธิเดช   จันทรนวล 

14 61052503014  นางสาวเจียราณี   ชัยสุวรัตน 

15 61052503015  นางสาวมัลลิกา   พริ้งสกุล 

16 61052503016  นางสาวกษมา   ชวยย้ิม 

17 61052503017  นางสาวนริศรา   เพชรชู 

18 61052503018  นายเกริกฤทธ์ิ   นิลอุบล 

19 61052503019  นางสาวอุมาพร   ทองมาก 

20 61052503020  นางสาวธันยาลักษณ   มากคงแกว 

21 61052503021  นางสายเพญ็   บุญทองแกว 

22 61052503022  นางสาวเกวลิน   เพชรศร 

23 61052503023  นางสาวนุชนาฏ   ขันทองคํา 



          ~ 3 ~      เอกสารแนบ 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 

24 61052503024 นางสาวภัคจิรา   เพชรกรด 

25 61052503025 นางสาวนํ้าฝน   ใสหลวง 

26 61052503026 นางสาวออนพิไลย   พรหมมันชู 

27 61052503027 นางสาวศุภรัตน   จิระโสภา 

28 61052503028 นางสาวเบญจมาศ   แซหวอง 

29 61052503029 นางสาวจุฑามาศ   เมืองมวง 

30 61052503030 นางนฤมล   ฤทธิกาญจน 

 



          ~ 4 ~      เอกสารแนบ 

รายชื่อผูไดรับยกเวนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2561 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

โดยการแสดงหลักฐานความรู  : รุน 23 (แผน ข) ศูนยสุราษฎรธานี 

 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 

1 61052511001  นางกัญญารัตน   ภักดี 

2 61052511002  นายสิทธิพงษ   คงบันนึก 

3 61052511004  นายณัฐฐิพันธุ   พรหมประสิทธ์ิ 

4 61052511005  นางกิตติมา   กลบีโกมทุ 

5 61052511006  นางจันทรา   พิชัยยุทธ์ิ 

6 61052511008  นางสาวอานีตา   ศรีสุข 

7 61052511009  นางสาวศิรินันต   รัตนพันธ 

8 61052511010  นางสาวนัจนันท   ทิ้งนํ้ารอบ 

9 61052511011  นายศุภโชค   จิตเขมน 

10 61052511012  นายกอบเกียรติ   ยังเจรญิ 

11 61052511013  นางสาวปรญิา   เพชรชู 

12 61052511014  วาที่รอยตรีประทปี   กลีบโกมุท 

13 61052511015  นางสาวภัทรวดี   จําใบรัตน 

14 61052511016  สิบเอกวราไพร   รมพฤกษ 

15 61052511017  นางปวีณา   ลิ้มสุวัฒนกุล 

16 61052511018  นางสาวบุปผา   รื่นรวย 

17 61052511019  นางสาวปริตา   พืชผล 

18 61052511020  นายสงกรานต   รัตนแสงสร 

19 61052511021  นางสาวณัฐิกานต   ปงศรีวงศ 

20 61052511022  นายสุริยัน   ถ่ินบานใหม 

21 61052511023  นางสาววันวิสา   ชูสม 

22 61052511024  นางสาวสุรียวัลย   สุขสลัก 

23 61052511025  นายชนาธิป   ทัฬหกจิ 



          ~ 5 ~      เอกสารแนบ 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 

24 61052511026  นายกิตติพันธ   สุวรรณนอย 

25 61052511027  นางสาวสุมณฑา   แกวยะรัตน 

26 61052511028  นางสาววรารัตน   นาพิรุณ 

27 61052511029  นายจรัส   การดี 

28 61052511030  นางสาวพรสุดา   แกวสุวรรณ 

29 61052511031 นางชนิตา พันคง 

 

โดยการแสดงแฟมสะสมงาน ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการสอน การบริหารหรืองานท่ีเก่ียวของ

กับการศึกษา : รุน 24 (แผน ข) ศูนยสุราษฎรธานี 

  

ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 

1 61052511003  นางสาวชลันพร   สังขสงิห 

 


