
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
เรื่อง  การเทียบโอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
กรณีคุรุสภาไม่อนุมัติให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพ 

ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา 
.......................................................................................................... 

   

 ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในการประชุมครั้งท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติแผนเทียบโอนความรู้นักศึกษาในกรณีตามท่ีหนังสือคุรุสภา  
ท่ี ศธ 51.1.2/1660 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2561 เรื่อง การรับรองปริญญาทางการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้ ง ท่ี 4/2561 เมื่อวัน ท่ี               
31 พฤษภาคม 2561 มีมติไม่รับรองปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556 ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นคุณวุฒิในการขอใบประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาของนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 2558 และ 2559 ไม่สามารถขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา ได้นั้น 
 บัดนี้  ทางมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2561 เรียบร้อยแล้ว 
มหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งให้บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 2558 
และ 2559 มารายงานตัวในวันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 5 ช้ัน 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ส่วนอินโดจีน ถ้าบัณฑิตศึกษาท่านใดไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่า         
สละสิทธิ์และจะเรียกรายช่ือส ารองรายต่อไปข้ึนมาแทน ดังรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้  
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  19  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ  รักเล้ียง) 
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

  
    
    รายชื่อบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 1/2561 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 นายโกวิทย์ ไชยสิทธิ์   
2 นายสุเทพ อินถา   
3 นางสาวกนกอร แดงแม่พูล   
4 นางสาวรัชติกาล โปธา   
5 นางวิยดา อรรคราช   
6 นางวชิรา อินลี   
7 นางจันทร์เพ็ญ วิมู   
8 นางอ้อย สุนทรียภาพ   
9 น.ส.วัชรีภรณ์ กันทะวงค์   

10 นางสาวกิริยาภรณ์ สิทธิขันแก้ว   
11 นางสาวอริสยาภรณ ์ เชียงไตร   
12 นางรัชนา เจดีย์วุฒิ   
13 นางวิภา ปรางทอง   
14 นางณัฏฐ์สิริ เครือค า   
15 นางบุษบาภรณ์ วังสมบัติ   
16 นางสาวชลธิชา ทองหมู ่   
17 นายกานต์ ช่วงบุญศรี   
18 นางตะวัน บุญศรี   
19 นางสาวระพีพรรณ ตาเห็น   
20 นางกันทิมา อัมรนันท์   
21 นางสไบแพร อินทรปราง   
22 นางชบาไพร ศรีสุข   
23 นางสุภาภรณ์ จันทร์พงษ ์   
24 นางสาวปุริมปรัชญ์  นุ้ยมิน   
25 นายวัชรชัย อรรคราช   
26 นางสาวสาวิตรี เกิดเจริญ   
27 นายกีรติ วิมลเศรษฐ   
28 นายสุทธิพงษ์ พงศ์ศิริวรรณ   
29 นางสาวชนันธร อาคะมานนท์   

 



 
 

 

30 นางสาวดวงพร จันทะคัด   
31 นางพิศมัย ราชมณี   
32 นางสาวสมฤทัย ผูกทอง   
33 นางราตร ี จันทะคุณ   
34 นางสาววัชรี พงษ์พิชิต   
35 นางสาวพาฝัน พระเห็นศร   
36 นางวิไลวรรณ พรามวิชัย   
37 นายมนูญ บุบผาพ่วง   
38 นายฉัตรดนัย ใยญาติ   
39 นายประสิทธิ์ จ าปาหาญ   
40 นายวัชรพันธ ์ มีศรี   
41 นายโสภณกฤษฏิ์ แคแดง   
42 นายสรศักด์ิ ธงหิมะ   
43 นายธนาวัฒน ์ ปาลอภิไตร   
44 ว่าท่ีร้อยตรีธนวัฒน ์ ปาลอภิไตร   
45 นายสมเกียรติ มั่นดี   
46 นายฤทธิชัย วิชาเหล็ก   
47 นางยุพิน เกษโสภา   
48 นางวิรากานต์ อยู่ยัง   
49 นายอนันต์ มีสุข   
50 นางกรรณิการ ์ เมฆประดับ   
51 นางวิภาดา สีหะสิงห ์   
52 นางกฤติกา ทองริ้ว   
53 นางสาวสมฤทัย ผูกทอง   
54 นายสยาม บุญมา   
55 นางวิภาวรรณ ช่ืนอยู่   
56 นางสาวสุชานันท์ ลีจา   
57 นายไพบูลย์   ปิ่นจุไร   
58 นางสาวกาญจนี ครองแก้ว   
59 นางสาวอภิชญา  ทาเปรียว   
60 นายธีรพล วิชินโรจน์จรัล   
61 นางสาวอภิรนันท์ อภิวัฒนโชคชัย   
62 นางสุวลี กองผล   

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

63 นางสุภา สุขป้อม   
64 นายสุทธิ ต๊ะสุ   
65 นางวิไลพร ต๊ะสุ   
66 นางสาวณัฐธิดา ยิ่งยวด   
67 นางสาวกุลศิริ นิยมไทย   
68 นางสาวศิริรักษ์ หอมรื่น   
69 นายณัฐกรณ์ เคนค า   
70 นางสาวติรวดี งามทรง   
71 นางสาวพรพิลา มาลัย   
72 นายวินัย สันติสุข   
73 นางสาวกุสุมา ฤทธิ์บ ารุง   
74 นางณัฐธยาน์ บุตโรบล   
75 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีจันทร์   
76 นายชัยวัฒน ์ ขาวทุ่ง   
77 นางสาวณัฐชา โคยามา   
78 นายคมสัน พิมพ์ทุม   
79 นายสมพร มีเพชร   
80 นางสาวนภชนก ป้อมสาหร่าย   
81 นางสาวสายฝน ศิริตัน   
82 นายธนเทพ รักปล้ืม   
83 นางสาววิชุตา ขวัญอ่อน   
84 นางจุฑามาศ โตพงษ์   
85 นางวลัยลักษณ์ ชัยสิทธิ์   
86 นายมหาชัย นุ่มมาก   
87 นายเดชา ชัยสิทธิ์   
88 นางวรางคณา สังข์โชติ   
89 นางพิชญ์สิน ี มีเจ้   
90 นางศรีสุดา  โลลุวัฒนา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายชื่อส ารอง รุ่น 1/2561 

    ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 นายวาทิต   ไพโรจน์องัสุธร   
2 นายมาณพศักด์ิ   เป็งค า   
3 นางสาวปุณณาสา   พึ่งเนียม   
4 นายภาคภูมิ   ดาดี   
5 นายทวนทอง   บุญช ู   
6 นายรุ่งกมล พะโยม   
7 นางวิภาวัณ พานิช   
8 นายณัฐพล  จันทร์แว่น   
9 นายวีรยุทธ ขอบเมืองฮาบ   

10 นางกันย์ยา ค าพา   
11 นายยอดรัก ดิษฐ์ข า   
12 นายนิกร ชัยชนะพงษ ์   
13 นางอบลรัตน์ สารหงษ์   
14 นางอรพนิ อุ่นสืบ   
15 นายวสุพล ค าเหล็ก   
16 น.ส.วนิดา แก้วนาหอ   
17 นายมาตรา ยอดจันทร์   
18 นายสาวิตร เกดิเจริญ   
19 นายอรรถพร เอี่ยมละออ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

หลักฐานทีต่้องเตรียมมาในวนัรายงานตัว (3 พฤศจิกายน 2561) 
 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านนวน 2   ชุด 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน   2   ชุด 
3. รูปถ่ายชุดสุภาพ  (ขนาด 1 นิ้ว) จ านวน      4   รูป 
4. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปริญญาโท) จ านวน 2   ชุด 
5. หนังสือขออนุญาตศึกษาต่อจากต้นสังกัด จ านวน 1   ชุด 
 
 
 
หมายเหต ุ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่ยังไม่มีรายชื่อ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการ
เทียบโอนอย่างเร่งด่วนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


