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 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง   ผลการประเมินเพื่อยกเวนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 

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

 ตามที่มีผูผานการคัดเลอืกเขาศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 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  ๒  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

                                                           

 

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนา รัตนพรหม) 

      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 



          ~ 2 ~      เอกสารแนบ 

รายชื่อผูไดรับยกเวนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2562 

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

โดยการแสดงหลักฐานความรู  : รุน 25 (แผน ก) ศูนยสุราษฎรธานี 

 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 

1 62052503001  นายอลงกรณ   ไกรสินธุ 

2 62052503002  นางสาวสุธิดา   ดาวสุวรรณ 

3 62052503003  นายภัทราวุฒ ิ  บุญทองใหม 

4 62052503004  นางสาวสุนิสา   สุวรรณรัตน 

5 62052503005  นายวิชา   พรหมโชติ 

6 62052503006  นางสาวฤทัยรัตน   ทองนวน 

7 62052503007  นายธีระพงศ   ศักดา 

8 62052503008  นายศุภวัฒน   แยมจรสั 

9 62052503009  นางสาวปภัสรา   โยงราช 

10 62052503010  นายมนพ   การกลา 

11 62052503011  นางสาวศิราณี   ชูม ี

12 62052503012  วาที่รอยตรีศรายุทธ   พงคทองเมือง 

13 62052503013  นายอนุสรณ   ผิวผอง 

14 62052503014  นายพรอนันต   ลือสกลุ 

15 62052503015  นางสาววริศรา   สุทธิรักษ 

16 62052503016  นางสาวณัฐกฤตา   ทองพงษ 

17 62052503017  นายกีรติ   พรหมนรา 

18 62052503018  นางสาวรุงทพิย   ศรีหรัญ 

19 62052503019  นายอติพงศ   ใบงาม 

20 62052503020  นายวิทยา   สริขา 

21 62052503021  นางสาวธิมาพร   หลาแหลง 

22 62052503022  นางสาวศศิวรรณ   มุสิก 

23 62052503023  นางสาวชนิกานต   พุทธารักษ 



          ~ 3 ~      เอกสารแนบ 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 

24 62052503024  นายจัตุพร   อินทนาคม 

25 62052503025  นางสาวปรีดา   บัวยก 

26 62052503026  นางสาวศศิภา   ทองชัย 

27 62052503027  นางสาวจิราวรรณ   เอียดชุม 

28 62052503028  นายกองภพ   จรญูพงศ 

29 62052503029  นายกิจติพงศ   บูหลง 

30 62052503030  นางสาวจุฑารัตน   จิตซื่อ 

 



          ~ 4 ~      เอกสารแนบ 

รายชื่อผูไดรับยกเวนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2562 

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

โดยการแสดงหลักฐานความรู  : รุน 25 (แผน ข) ศูนยสุราษฎรธานี 

 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 

1 62052511001  นางสาวจิราพร   ยมสงค 

2 62052511002  นายพรศักด์ิ   พัฒนะ 

3 62052511003  นางวรรณพลอย   แจงเพชร 

4 62052511004  นางจิรฐา   มาพะเนาว 

5 62052511005  นางสุดา   เองฉวน 

6 62052511006  นางนาฏยาณี   เทพนรินทร 

7 62052511007  นางสาวสิเรมอร   ฤทธยานนท 

8 62052511008  นางณัฐิญา   คาโส 

9 62052511009  นางสาวกมลพร   เพชรกาฬ 

10 62052511010  นายประวิทย   หมั่นมา 

11 62052511011  นางสาวทิพยชนก   มณีนวล 

12 62052511012  นางสาวจินตนา   ลิ้มป 

13 62052511013  นายอิศรา   นุรักษ 

14 62052511014  นายบุญเลิศ   ดังใจปอง 

15 62052511015  นางจารุวรรณ   อินทะเสม 

16 62052511016  นางสาวอมรรัตน   สายชนะพันธ 

17 62052511017  นายเฉลิมพร   นนทฤทธ์ิ 

18 62052511018  นางสาวสุธิดา   ศรีภักดี 

19 62052511019  นางสาวสุภาวดี   จิ๋วสุวรรณ 

20 62052511020  นางยูรีตา   ดุลยาภรณ 

21 62052511021  นายวิษณุ   ขวัญเพชร 

22 62052511022  วาที่รอยตรีหญงิสุนิสา   คงเจริญ 



          ~ 5 ~      เอกสารแนบ 

 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 

23 62052511023  นายกฤษฐาปณัฐ   แกวชัด 

24 62052511024  นางสาวโศจิรัตน   แกววิจิตร 

25 62052511025  นางเพชรรัตน   บัวอินทร 

26 62052511026  นายกุลวิชญ   ตันจะโข 

27 62052511027  นายอภิเดช   พงศแผว 

28 62052511028  นางอรทัย   เกตุเผือก 

29 62052511029  นางสาววรลักษณ   สุขเมือง 

30 62052511030  นางศริมา   เสนย้ิม 

 

 


