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๑. นายโสรธัส ปุ่นสวุรรณ   

 
 

ค.ม.การบริหารการศึกษา การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขและความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนเครือข่ายขุนทะเล 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ 

๕,๓๐๐ 

๒. 
 

 

นางสาวกุณฑลี สุเวช  
 

ค.ม.การบริหารการศึกษา การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลงานธุรการชั้นเรียนส าหรับครูประจ าชั้น 
ประถมศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายอ าเภอคุระบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

๕,๓๐๐ 

๓. นายรณกร พรหมอุบล  
 

ค.ม.การบริหารการศึกษา การพัฒนารูปแบบการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา             
สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

๕,๓๐๐ 

๔. นางสาวอทิตยา มีมัสสุ   
 

ค.ม.การบริหารการศึกษา การพัฒนาคู่มือครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการพูดส าหรับ           
เด็กปฐมวัย ของโรงเรียนในเครือข่ายขุนทะเล สังกัดส านักงาน                        
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ 

๕,๓๐๐ 

๕. นายปิยวัชร อักษรสม  
 

ค.ม.การบริหารการศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารงานสภานักเรียนของโรงเรียนในเครือข่าย
อ าเภอละแม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  
เขต ๒ 

๕,๓๐๐ 

๖. นายวรยุทธ วงศ์ประเสริฐ  
 

ค.ม.การบริหารการศึกษา การพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน           
ในจังหวัดพังงา 

๕,๓๐๐ 

๗. นางสาวเด่นฤดี เครือเหล่า  ค.ม.การบริหารการศึกษา การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพ ของโรงเรียนในเครือข่าย
วิภาวดี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ 

๕,๓๐๐ 
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๘. นายฤทธิชัย ศรีโพธิอมรพงษ์  ค.ม.การบริหารการศึกษา รูปแบบการสร้างความสุขในการท างานของครูในสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง 
๕,๓๐๐ 

๙. นายเปรม เดชแก้ว  
 

ค.ม.การบริหารการศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา           
ของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

๕,๓๐๐ 

๑๐. นางสาวกุลิสรา แก้วทิพย์  
 

ค.ม.การบริหารการศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารสู่การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้          
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดชุมพร ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

๕,๓๐๐ 

๑๑. นางสาวภรณ์ทิพย์ พรหมมาตร  
 

ค.ม.การบริหารการศึกษา รูปแบบการจัดการความเสี่ยงในสถานศึกษาของโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๕,๓๐๐ 

๑๒. นางสาวปพิชญา เรืองศรี  
 

ค.ม.การบริหารการศึกษา การพัฒนากิจกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนส าหรับครูในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

๕,๓๐๐ 

๑๓. นายนิพนธ์ ยอดศรี  
 

ค.ม.การบริหารการศึกษา การพัฒนาครูด้านทักษะภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์สมรรถนะทางวิชาชีพ               
ของโรงเรียนในเครือข่ายอ าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๕,๓๐๐ 

๑๔. นายธิรพงษ์ คงด้วง  
 

ค.ม.การบริหารการศึกษา รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด            
เชิงสร้างสรรค์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี               
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

๕,๓๐๐ 

๑๕. นางสาวนฤมล รตันพันธ ์ 
 

ค.ม.การบริหารการศึกษา การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในด้วยกระบวนการชี้แนะและระบบพ่ีเลี้ยง
ส าหรับโรงเรียนในเครือข่ายฉนวนนิพันธ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีเขต ๓ 

๕,๓๐๐ 

๑๖. นางสาวจุฑามาศ โสมกลิ้ง  
 

ค.ม.การบริหารการศึกษา การพัฒนาคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๕,๓๐๐ 
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๑๗. นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ  
 

ค.ม.การบริหารการศึกษา รูปแบบการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ 

๕,๓๐๐ 

๑๘. นายณัฐนนท์ จันทร์พิทักษ์  
 

ค.ม.การบริหารการศึกษา การพัฒนาคู่มือผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ในโรงเรียนเครือข่ายท่าชนะ ๒ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ 

๕,๓๐๐ 

๑๙. พระมหาปริวัตน ์ญาณิสฺสโร  
(จอดนอก)  
 

ศศ.ม.การจัดการชุมชน
ท้องถิ่น 

รูปแบบการด ารงชีวิตภายหลังการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ของประชาชน 
บ้านใหม่จัตวา หมู่ที่ ๑๐ ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๕,๓๐๐ 

๒๐. นางสาววีริศ ฤกษ์ดี  
 

ศศ.ม.การจัดการชุมชน
ท้องถิ่น 

การจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                
กรณีศึกษาชุมชนบ้านบ่อกรัง หมู่ที่ ๒ ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๕,๓๐๐ 

๒๑. นางสาวฉันท์ชนก เทพสุทธิ์   
 

ศศ.ม.การจัดการชุมชน
ท้องถิ่น 

รูปแบบการจัดการเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง             
ศูนย์เรียนรู้บ้านทอนอม ต าบลช่องไม้แก้ว อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

๕,๓๐๐ 

๒๒. นางสาวชนาภา เบี้ยวสถิต  
 

ศศ.ม.การจัดการชุมชน
ท้องถิ่น 

การจัดการความรู้ทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนบ้านในกริม                  
ต าบลหาดยาย อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

๕,๓๐๐ 

๒๓. นางสาวเมธาพร ด าอรุณ ศศ.ม.การจัดการชุมชน
ท้องถิ่น 

การจัดการวิสาหกิจชุมชนบ้านพันวาล ๔ ต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร 

๕,๓๐๐ 

๒๔. นายอนัคฆ์ ใจสมุทร 
 

ร.ม.การเมืองการปกครอง รูปแบบการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของนักบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๕,๓๐๐ 
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๒๕. นายณัฐพงษ์ แผ้วชนะ 
 

ร.ม.การเมืองการปกครอง อิทธิพลของกระบวนการกล่อมเกลาคุณธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านการแสดงหนัง
ตะลุงภาคใต้ 

๕,๓๐๐ 

๒๖. ว่าที่ร้อยตรีปฏิพัทธ์ เพชรศรี 
 

ร.ม.การเมืองการปกครอง เฟคนิวส์กับสภาพความชอบธรรมของรัฐบาลผ่านสื่อสังคมออนไลน์               
ทีส่่งผลกระทบต่อการรับรู้ข่าวสารของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๕,๓๐๐ 

๒๗. นางสาวศศินา หิ้นเตี้ยน 
 

ร.ม.การเมืองการปกครอง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ : องค์การบริหาร
ส่วนต าบล อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

๕,๓๐๐ 

๒๘. นางวันจุรี สุวรรณรัตน์ 
 

ร.ม.การเมืองการปกครอง การบทบาทสตรีต่อการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน อยา่งยั่งยนื กรณีศึกษา  
ต าบลท่าเคย อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๕,๓๐๐ 

๒๙. นางสางธาราภรณ์ นาคสงค์ 
 

ร.ม.การเมืองการปกครอง การพัฒนาการจัดการภายในชุมชนของบุคลากรอาสาสมัคร 
ด้านสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์การเกิดโรคอุบัติใหม่ : กรณีศึกษา  
โรคโควิด ๑๙ ในพ้ืนที่อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

๕,๓๐๐ 

๓๐. นายธีรชัย คงแพทย์ 
 

ร.ม.การเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน                               
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ยั่งยืน 

๕,๓๐๐ 

๓๑. นายเสกศักดิ์ อยู่ดี 
 

ร.ม.การเมืองการปกครอง การประยุกต์ธัมมิกสังคมนิยมตามทัศนะเชิงวิพากษ์ทางปรัชญาของพุทธ
ทาสภิกขุในการจัดการปกครองท้องถิ่นส าหรับผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๕,๓๐๐ 
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๓๒. นายธนิสร ตาทิสุนทร 
 

ร.ม.การเมืองการปกครอง วาทกรรมทางการเมืองและปฏิบัติการวาทกรรมของพรรคการเมืองพ้ืนที่
ภาคใต้ : การประกอบการสร้างนวัตกรรมทางภาษา อ านาจและ              
ความรู้ผ่านสนามการเลือกตั้งร่วมสมัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๕,๓๐๐ 

๓๓. นายรัชตะ มารัตน์ 
 

ร.ม.การเมืองการปกครอง การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษา เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่ และจังหวัดพัทลุง 

๕,๓๐๐ 

๓๔. นางสาวจณิสตา ชูช่วย  
 

บธ.ม.บริหารธุรกิจ การจัดการสวัสดิการในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงแรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๕,๐๐๐ 

๓๕. นางสาวสุวรรณรัตน์ พยัคฆา  บธ.ม.บริหารธุรกิจ ศักยภาพการจัดการธุรกิจและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรภาคใต้ 

๕,๐๐๐ 

รวม ๑๘๔,๙๐๐  
 

 


