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 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง   ผลการประเมินเพ่ือยกเวนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 

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

 ตามท่ีมีผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ นั้น โดยขอกําหนดเฉพาะของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สําหรับผูท่ีไมไดศึกษาในรายวิชาทางการศึกษามากอน คือ รายวิชา 

EDP๐๑๐๓ ปรัชญาการศึกษาและหลักการจัดการเรียนรู และรายวิชา EDP๐๑๐๔ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จะตองสอบผานความรูพ้ืนฐานทางการศึกษาใหไดตามเกณฑ                  

ท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนด กรณีสอบไมผานเกณฑจะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกลาว

ขางตนเพ่ิมเติมตามขอกําหนด 

 บัดนี้ คณะกรรมการไดดําเนินการประเมินเพ่ือยกเวนการเรียนในรายวิชาขางตน

เรียบรอยแลว ปรากฏผลผูไดรับการยกเวน ดังรายชื่อแนบทายประกาศฉบับนี้ 
   

 จึงประกาศมาเพ่ือใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

 

 ประกาศ  ณ วันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

                                                           

 

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน ชูพันธ อรรถพลพิพัฒน) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



          ~ 2 ~      เอกสารแนบ 

รายช่ือผูไดรับยกเวนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 

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

โดยการแสดงหลักฐานความรู  : รุน 28 (แผน ก) ศูนยสุราษฎรธาน ี

 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 65052503001  นางสาวพรรณิภา   ทับทิมทอง  

2 65052503002  นางสาวสุกัญญา   จันทรพาส  

3 65052503003  นางสาวสราวดี   สุขหม่ืน  

4 65052503004  นายพชรดนัย   รื่นพานิช  

5 65052503005  นายธนาดล   อินทรชู  

6 65052503006  นางสาวแพรวนภา   สมทรัพย  

7 65052503007  นายบดินทร   ถาวร  

8 65052503008  นางสาวสุกัญญา   บํารุงภักดิ์  

9 65052503009  นางสาวปริตตา   วาณิชยปกรณ  

10 65052503010  นางสาวจารุวรรณ   พันธมิตร  

11 65052503011  นายวิศณุ   ชัยแกว  

12 65052503012  นางสาวครรธรัตน   กวั่งซวน  

13 65052503013  นายธนพจน   ยาวสง  

14 65052503014  นางสาวจุฑาภรณ   ไพสิฐสกุลธาดา  

15 65052503015  นางสาวขนิษฐา   ทองปรีชา  

16 65052503016  นางสาวอาทิตยา   โพธิ์อุดม  

17 65052503017  นางนิติยา   ชูมณี  

18 65052503018  นางสาวธนนันท   นุนจํานงค  

19 65052503019  นางสาวสุนิษา   ชูมณี  

20 65052503020  นางสุกัลยา   ชูดํา  

21 65052503021  นางสาววรัญรัตน   เพชรชํานาญ  

22 65052503022  นางสาวภณิดา   ดําฝาย  

23 65052503023  นายกิตติพัฒน   บุญฤทธิ์  



          ~ 3 ~      เอกสารแนบ 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

24 65052503024  นางสาวศิวรยา   วงศพิทักษ  

25 65052503025  นายธนภัทร   ขวัญชวย  

26 65052503026  นายณรงคศักดิ์   อุตรา  

27 65052503027  นางสาวอัมพวรรณ   โอมี  

28 65052503028  นายอับดุลเลาะ   ดาระเซาะ  

29 65052503029  นายบุญฤทธิ ์  มวงทอง  

30 65052503030  นางสาววรรณพร   เสวกจันทร  

 

 



          ~ 4 ~      เอกสารแนบ 

รายช่ือผูไดรับยกเวนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 

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

โดยการแสดงหลักฐานความรู  : รุน 28 (แผน ข) ศูนยสุราษฎรธาน ี

 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 65052511001  นางสาวชอชฎา   ดิษณะ  

2 65052511002  นายเชาวลิต   สินสถิตพร  

3 65052511003  นางสาวพรพิมล   วิมัติ  

4 65052511004  นายนัฐการ   อุปมัย  

5 65052511005  นายวรรณศักดิ์   บุญชู  

6 65052511006  นางสาวน้ําเพชร   เภาวิเศษ  

7 65052511007  นายธเนศ   คุณามาศปกรณ  

8 65052511008  นางสาวเสมอใจ   นวลศรี  

9 65052511009  นางสาวจันทิมา   จอมชัยฤทธิ์  

10 65052511010  นางสาวกนกกาญจน   หนูทอง  

11 65052511011  นางสาวภิษชา   ไทยาพงศสกุล  

12 65052511012  นางสาวอรอุมา   เกิดเกลื่อน  

13 65052511013  นางสาวอรทัย   ทองพงษ  

14 65052511014  นางสาววัชรีพร   สมพงษ  

15 65052511015  นางสโรชา   ปรางทอง  

16 65052511016  นางสาวนริสา   ฉิมเรือง  

17 65052511017  นางสาวนิจสุภา   หลักซุม  

18 65052511018  นางสาวกัญญชยาวีร   กลอมกลั่น  

19 65052511019  นางสาวระวิวรรณ   เฮงนุย  

20 65052511020  นายสถาพร   เสือเดช  

21 65052511021  นางสาววันทนา   เกาเอ้ียน  

22 65052511022  นายณัฐวุฒ ิ  สุทิน  

23 65052511023  นางสาวนันทิกานต   แสงวิเชียร  



          ~ 5 ~      เอกสารแนบ 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

24 65052511024  นางสาวศวิตา   รัตนะ  

25 65052511025  นางธัญชนก   ธาวุฒิสกุล  

26 65052511026  นางสาวเมริสา   เสลาคุณ  

27 65052511027  นางสาวสุกัญญา   อนันตกระจาย  

28 65052511028  นางรังษิยา   บินสามะแอ  

29 65052511029  นางสาววิภาดา   สรรเพชร  

30 65052511030  นายสิรวิชญ   เฉียบแหลม  
 


	จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
	ประกาศ  ณ วันที่  ๒๗  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕


