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 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง   ผลการประเมินเพื่อยกเวนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 

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

 ตามที่มีผูผานการคัดเลอืกเขาศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 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  ๒๕  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

                                                           

 

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนห บุญกําเนิด) 

      รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 



          ~ 2 ~      เอกสารแนบ 

รายชื่อผูไดรับยกเวนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2563 

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

โดยการแสดงหลักฐานความรู  : รุน 26 (แผน ก) ศูนยสุราษฎรธานี 

 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 

1 63052503001  นางสาวกุณฑล ี  สุเวช 

2 63052503002  นางสาวกุลสิรา   แกวทิพย 

3 63052503003  นางสาวเกศกมล   ทองจีน 

4 63052503004  นางสาวจิรประภา   มีหนู 

5 63052503005  นางสาวจุฑามาศ   มีเจย 

6 63052503006  นางสาวจุฑามาศ   โสมกลิ้ง 

7 63052503007  นางสาวชุติกาญจน   แมนเมฆ 

8 63052503008  นายณัฐนนท   จันทรพทิักษ 

9 63052503009  นายณัฐวัชร   โปณะทอง 

10 63052503010  นางสาวณิชกุล   ชุมแกว 

11 63052503011  นางสาวเดนฤดี   เครือเหลา 

12 63052503012  นายธิรพงษ   คงดวง 

13 63052503013  นางสาวนฤมล   รัตนพันธ 

14 63052503014  นางสาวนลินี   บัวออน 

15 63052503015  นางสาวนารีรัตน   ศรีชาย 

16 63052503016  นายนิตินัย   บุญนรากร 

17 63052503017  นายนิพนธ   ยอดศร ี

18 63052503018  นางสาวปพิชญา   เรืองศร ี

19 63052503019  นางสาวปรียากมล   รักชนะ 

20 63052503020  นางสาวปรียากรณ   เกตุมาก 

21 63052503021  นายปยวัชร   อักษรสม 

22 63052503022  นายเปรม   เดชแกว 

23 63052503023  นางสาวพรรษชนม   สุดลึก 



          ~ 3 ~      เอกสารแนบ 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 

24 63052503024  นางสาวพิริยาพร   สายชวย 

25 63052503025  นางสาวภรณทิพย   พรหมมาตร 

26 63052503026  นายฤทธิชัย   ศรีโพธิอมรพงษ 

27 63052503027  นายวรยุทธ   วงศประเสริฐ 

28 63052503028  นางสาวสวนีย   ศรเกษตริน 

29 63052503029  นายโสรธัส   ปุนสุวรรณ 

30 63052503030  นางสาวอทิตยา   มีมสัส ุ

31 63052503031  นางสาวอักษรวดี   มณีพรหม 

32 63052503032  นายรณกร   พรหมอบุล 

 



          ~ 4 ~      เอกสารแนบ 

รายชื่อผูไดรับยกเวนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2563 

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

โดยการแสดงหลักฐานความรู  : รุน 26 (แผน ข) ศูนยสุราษฎรธานี 

 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 

1 63052511001  นายพันธุธัช   ศรีไสยเพชร 

2 63052511002  วาที่รอยตรีสเุมธ   ไทยกลาง 

3 63052511003  นางสาวสุนันทา   ศรีพุฒ 

4 63052511004  นายธีระพล   ศรีแสง 

5 63052511005  วาที่รอยตรีวโรดม   ทิมบํารุง 

6 63052511006  นางสาวอรทัย   คําสงฆ 

7 63052511007  นางสาวชนมพิชา   กิตติญาณกุล 

8 63052511008  นางสาวอรณิช   ภาสกรกลุ 

9 63052511009  นางสาวสิชาภัทร   พูลใหญ 

10 63052511010  นางสาวศันสนีย   เชาวนกุล 

11 63052511011  นายชวณัฐ   หาญโสดา 

12 63052511012  วาที่รอยตรีอุดมศักด์ิ   ภิรมย 

13 63052511013  นายเกรียงศักด์ิ   อุไรโรจน 

14 63052511014  นายจีราวุฒ   กกใหญ 

15 63052511015  นายเปนตน   จินะกลุ 

16 63052511016  นายศรัณยพงษ   เกื้อบุตร 

17 63052511017  นางสาวณัฐพร   นิลโกสีย 

18 63052511018  นางประภาภรณ   พรหมมณี 

19 63052511019  นางสาวนันทิดา   ทิพยสุวรรณ 

20 63052511020  นางสาวรวิกานต   ทวีนันท 

21 63052511021  นายพงศราญ   ไกรดํา 

22 63052511022  นายสัญชัย   ทองสารไตร 



          ~ 5 ~      เอกสารแนบ 

 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 

23 63052511023  นางสาวพัชร ี  เอียดวงศ 

24 63052511024  นายปรัชญา   ชวยเจรญิ 

25 63052511025  นายธันวา   รุกขา 

26 63052511026  นางสาวสุภาวิณี   สีหาพงษ 

27 63052511027  นายจตุรงค   ขุนปกษี 

28 63052511028  นางสาวรัชชภา   ต้ังฐานานุศักด์ิ 

29 63052511029  นางสาวสุธาสินี   สุทธินุย 

30 63052511030  นายณรงคชัย   แซเต้ีย 

31 63052511031 นางสาวพรทิพย  ยองอั้น 

 

 


