มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่สาเร็จการศึกษา
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ลำดับที่

1

1
1

รหัสประจำตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับปริญญาเอก
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
56299120002 นำยนันทชัย นวลสอำด
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชา ชีวภาพการแพทย์
56199120017 นำยณัฏฐ์ปวิตร แก้วหนูนวล
สาขาวิชา จิตวิทยาประยุกต์
58199150039 นำงนพมำศ ปลัดกอง

ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมำยเหตุ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่สาเร็จการศึกษา
ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ลำดับที่

1

1

1
1
1

1
1

รหัสประจำตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมำยเหตุ

ระดับปริญญาโท
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
59199130198 นำงสำวฐมำพร เชี่ยวชำญ
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
สาขาวิชา การตลาด
59199130038 นำงสำวณิชำ อยู่ประเสริฐ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
58199130343 นำยบรรจง สิงห์ถิ่น
สาขาวิชา เคมี
59199110041 นำงสำวชำริณี โทนทอง
สาขาวิชา กายภาพบาบัด
58199110140 นำงสำวสุรพินิจ สำยสถิตย์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชา การจัดการกีฬาและนันทนาการ
58199130186 นำยธีรวัฒน์ ผิวขม
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
60199130107 นำงสำวณิชกำนต์ ห่อเพชร
มีหน้าต่อ

ลำดับที่

1

รหัสประจำตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมำยเหตุ

สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
60199110064 นำงสำวริญญรัตน์ ธีระชวำลสิทธิ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
โดยอนุมัติของสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นำยกสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562
ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563)

ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

วันส่ง
ปีที่ ฉบับ
ผลกำร
ปริญญำ บัณฑิตฯ
ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน ที/่ วันที่
ประเมิณ
ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)
นิพนธ์/ ตอบรับ
ประชุมวิชำกำร นำเสนอ
กำรสอบ
สำร บทควำม
ผลงำน
ปำกเปล่ำ
นิพนธ์

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ระดับปริญญำเอก
คณะวิทยำศำสตร์ (ป.เอก จำนวน 1 รำย)
1 56299120002 นายนันทชัย นวลสอาด

คณะแพทยศำสตร์ (ป.เอก จำนวน 1 รำย)
1 56199120017 นายณัฏฐ์ปวิตร แก้วหนูนวล

สถำบันวิจยั พฤติกรรมศำสตร์ (ป.เอก จำนวน 1 รำย)
1 58199150039 นางนพมาศ ปลัดกอง

คณะวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้เรขาคณิตโดย
การบูรณาการแบบเชื่ม
โยงเนือ้ หากับสถานการณ์
ในชีวิตจริงสาหรังนัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

The development of
geometrical learning
activities by
connection with reallife situations for
grade eight students

คณะแพทยศาสตร์ ชีวภาการแพทย์ ผลของตารับยาเบญจ
อามฤตต่อการรักษา
มะเร็งตับในหนู

Effect of Benjaummarit Dispensatory
for Treatment of
Hepatocellular
Carcinoma in Rat

สถาบันวิจยั
จิตวิทยาประยุกต์ การพัฒนาการเรียนรู้
พฤติกรรมศาสตร์
ด้วยการนาตนเองของ
ผู้เรียนในระบบ
การศึกษาทางไกลโดยใช้
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ดว้ ยเทคนิคนัง่ ร้าน
เสริมเรียนรู้

Developing Learning
Model Using
Scaffolding
Technique to
Encourage SelfDirected Learning of
the Students in
Distance Education
System

การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้เรขาคณิตโดย
การบูรณาการแบบเชื่ม
โยงเนือ้ หากับสถานการณ์
ในชีวิตจริงสาหรังนัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การศึกษาการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ดว้ ย
เทคนิคนัง่ ร้านเสริมเรียนรู้
เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยการนาตนเองของ
ผู้เรียนในระบบ
การศึกษาทางไกล

The development of ครุศาสตร์
geometrical learning อุตสาหกรรม
activities by
connection with reallife situations for
grade eight students

Anti-angiogenic and
anti-proliferative
effects of Benjaummarit extract in
rats carring a
hepatocelluar
carcinoma

Biomedical
Reports

THE STUDY ON
APPLYING
SCAFFOLDING
STRATEGY TO
PROMOTE SELFDIRECTED LEARNING
FOR LEARNERS IN THE
DISTANT LEARNING
SYSTEM

วารสารวิจยั ทางการ
ศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ

19/1/ม.ค. 6 ธ.ค. 62 23 ม.ค. 61 คะแนน อ.ดร.สุกญ
ั ญา หะยีสา
- เม.ย. 63
63
ระดับ ผ่าน และ

2 พ.ค. 62 17 ม.ค. 71 คะแนน รศ.ดร.วิสุทธิ์
63
ระดับ ดี
ประดิษฐ์อาชีพ

ปีที่ 14
ฉบับที่ 1
ก.ค.-ธ.ค.
62

24 ม.ค. 14 ก.พ. 66 คะแนน ผศ.ดร.ปิยดา สมบัติ
63
63
ระดับผ่าน วัฒนา
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เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563)

ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

วันส่ง
ปีที่ ฉบับ
ผลกำร
ปริญญำ บัณฑิตฯ
ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน ที/่ วันที่
ประเมิณ
ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)
นิพนธ์/ ตอบรับ
ประชุมวิชำกำร นำเสนอ
กำรสอบ
สำร บทควำม
ผลงำน
ปำกเปล่ำ
นิพนธ์

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ระดับปริญญำโท
คณะพลศึกษำ (ป.โท จำนวน 3 รำย)
1 59199130198 นางสาวฐมาพร เชี่ยวชาญ

คณะพลศึกษา

สุขศึกษาและพล ประสิทธิผลของการสอนด้วย
ศึกษา
ชุดสื่อวีดิทัศน์เรื่องการเช็ด
ตัวลดไข้ โดยประยุกต์ทฤษฎี
แรงจูงใจในการป้องกันโรค
ของผู้ดูแลเด็กป่วยแผนก
ศัลยกรรมเด็กโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

The Effectiveness of
Teaching With Video
Set,Tepid Sponge, by
Applying the Protection
Motivation Theory for
Caregivers of Febrile
Children, Pediatric
Surgery King
Chulalongkorn Memorial
Hospital

ประสิทธิผลของการสอนด้วย
ชุดสื่อวีดิทัศน์เรื่องการเช็ด
ตัวลดไข้ โดยประยุกต์ทฤษฎี
แรงจูงใจในการป้องกันโรค
ของผู้ดูแลเด็กป่วยแผนก
ศัลยกรรมเด็กโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

The Effectiveness of
Teaching With Video
Set,Tepid Sponge, by
Applying the Protection
Motivation Theory for
Caregivers of Febrile
Children, Pediatric
Surgery King
Chulalongkorn Memorial
Hospital

การประชุมสวนสุนันทา วันศุกร์ที่ 8 28 ส.ค.
วิชาการด้าน
พฤศจิกายน 62
วิทยาศาสตร์และ
2562
เทคโนโลยี ระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 2
“วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน”

2 58199130186 นายธีวฒั น์ ผิวขม

คณะพลศึกษา

การจัดการกีฬา ผลของการใช้โปรแกรม
และนันทนาการ นันทนาการที่มตี ่อการเห็น
คุรค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
ชมรมผู้สูงอายุด่านแม่คามัน
จังหวัดอุตรดิตถ์

The effective of
recreation program on
selt-esteem of agine in
the elderly club of
danmekhmmon
subdistrict uttaradit
province

ผลของการใช้โปรแกรม
นันทนาการที่มีต่อการเห็น
คุรค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
ชมรมผู้สูงอายุด่านแม่คามัน
จังหวัดอุตรดิตถ์

The effective of
recreation program on
selt-esteem of agine in
the elderly club of
danmekhmmon
subdistrict uttaradit
province

ACPES 2019.
volume 9
Promoting Equitable
Quality no Physical
Education,Sport,
Health and
Environment for
Sustainable future
unnes journal of
public health

3 58199130343 นายบรรจง สิงห์ถิ่น

คณะพลศึกษา

วิทยาศาสตร์การ ผลของการฝึกกล้ามเนื้อ
กีฬาและการออก แกนกลางลาตัวแบบแค
กาลังกาย
ลิสฌธนิคส์ และแบบพิลาสิส
ที่มีต่อความคล่องแคล่ว
ว่องไวของนักฟุตบอลอาชีพ

Effects of calisthenics
and pilates core muscle
training on agility in
professional soccer
players

ผลของการฝึกกล้ามเนื้อ
แกนกลางลาตัวแบบแค
ลิสฌธนิคส์ และแบบพิลาสิส
ที่มีต่อความคล่องแคล่ว
ว่องไวของนักฟุตบอลอาชีพ

Effects of calisthenics
and pilates core muscle
training on agility in
professional soccer
players

ACPES 2019.
2019/09/11- 25 ก.ย.
Promoting Equitable 12
62
Quality no Physical
Education,Sport,
Health and
Environment for
Sustainable future
unnes journal of
public health

23 ม.ค. 66.28
ผศ.ดร.กมลมาลย์ วิ
63
คะแนน
รัตน์เศรษฐสิน
ระดับ ผ่าน

24 มิ.ย. 23 ม.ค. 66.65
อ.ดร.สุมนรตรี นิม่
62
63
คะแนน
เนติพันธ์
ระดับ ผ่าน

17 ม.ค. 62 คะแนน ผส.ดร.สนธยา สีละ
63
ระดับ ผ่าน มาด
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ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะมนุษยศำสตร์ (ป.โท จำนวน 2 รำย)
1 60199130107 นางสาวณิชกานต์ ห่อเพชร

2 60199110064 นางสาวริญญรัตน์ ธีระชวาลสิทธิ์

คณะวิทยำศำสตร์ (ป.โท จำนวน 1 รำย)
1 59199110041 นางสาวชาริณี โทนทอง

คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม (ป.โท จำนวน 1 รำย)
1 59199130038 นางสาวณิชา อยูป่ ระเสริฐ

คณะ

สำขำวิชำ

คณะมนุษยศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

การใช้โปรแกรม
โทรศัพท์มือถือเพื่อพัฒนา
ความรู้ทางด้านคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ กรณีศึกษา
ของพนักงานไทยในบริษัท
ต่างชาติ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

SING MOBILE GAMES TO
ENHANCE ENGLISH
VOCABULARY
KNOWLEDGE: A CASE
STUDY OF THAI
EMPLOYEES IN AN
INTERNATIONAL
WORKPLACE

วันส่ง
ปีที่ ฉบับ
ผลกำร
ปริญญำ บัณฑิตฯ
ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน ที/่ วันที่
ประเมิณ
ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)
นิพนธ์/ ตอบรับ
ประชุมวิชำกำร นำเสนอ
กำรสอบ
สำร บทควำม
ผลงำน
ปำกเปล่ำ
นิพนธ์
การใช้โปรแกรม
โทรศัพท์มือถือเพื่อพัฒนา
ความรู้ทางด้านคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ กรณีศึกษา
ของพนักงานไทยในบริษัท
ต่างชาติ

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

SING MOBILE GAMES TO The Asian
ENHANCE ENGLISH
Conference on
VOCABULARY
Education 2019
KNOWLEDGE: A CASE
STUDY OF THAI
EMPLOYEES IN AN
INTERNATIONAL
WORKPLACE

ปี2563
ฉบับที่ 11
เดือน ม.ค.
หน้า
779-788

20 ม.ค. 23 ม.ค. 89 คะแนน ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิม้
63
63
ระดับ ดี
วิลัย

คณะมนุษยศาสตร์ จิตวิทยาพัฒนาการ ผลของโปรแกรมการฝึ กร้อง EFFECT OF SINGING
ผลของโปรแกรมการฝึ กร้อง
เพลงที่มีต่อความใส่ใจของวัย PRACTICE PROGRAM ON เพลงที่มีต่อความใส่ใจของวัย
เด็กตอนปลาย
ATTENTION OF LATE
เด็กตอนปลาย
CHILDHOOD

EFFECT OF SINGING
PRACTICE PROGRAM ON
ATTENTION OF LATE
CHILDHOOD

วารสารวิชาการเครือ
ข่างบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ

10/1/
มกราคม มิถุนายน
2563

18 ธ.ค.
62

23 ม.ค. 75.51
63
ระดับ ดี

ผศ.ดร. วิธัญญา วัณโณ

คณะวิทยาศาสตร์

เคมี

การออกแบบโมเลกุลด้วย
ระเบียบวิธคี อมพิวเตอร์ของ
อนุพันธ์ลูกผสมระหว่าง
donepezil-coumarin ชนิด
ใหม่ และการสังเคราะห์ เพื่อ
ยับยัง้ เอนไซม์อะเซทิลโคลีน
เอสเทอร์เรส

COMPUTER-AIDED DRUG
DESIGN OF NOVEL
DONEPEZIL–COUMARIN
HYBRID
DERIVATIVES SYNTHESIZE
D AS
ACETYLCHOLINESTERASE
INHIBITORS

MOLECULAR DOCKING
STUDIES OF DONEPEZILCOUMARIN HYBRID AS
NOVEL MULTI TARGET
hAChE AND hMAO-B
INHIBITORS

The 45 th Congress October 7- 10 ม.ค.
on Science and
9, 2019
63
Technology of
Thailand (STT45)

29 ต.ค. 77.2
62
คะแนน
ระดับ ดี

อ.ดร.พรทิพย์ บุญศรี

คณะบริหารธุรกิจ
เพื่อสังคม

การตลาด

พฤติกรรมการใช้บริการ
Mobile Wallet สาหรับผู้ใช้
สมาร์ทโฟนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

CONSUMER&#39;S
BEHAVIOR ON MOBILE
WALLET FOR
SMARTPHONE USERS IN
BANGKOK
METROPOLITAN AREA

CONSUMER&#39;S
BEHAVIOR ON MOBILE
WALLET FOR
SMARTPHONE USERS IN
BANGKOK
METROPOLITAN AREA

http://mba.swu.ac.t
h

พฤติกรรมการใช้บริการ
Mobile Wallet สาหรับผู้ใช้
สมาร์ทโฟนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

22 ม.ค. 23 ม.ค. 66.32
อ.ดร.ญาณพล แสง
63
63
คะแนน
สันต์
ระดับ ผ่าน
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ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562
ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2563
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563)

ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะกำยภำพบำบัด (ป.โท จำนวน 1 รำย)
1 58199110140 นางสาวสุรพินิจ สายสถิตย์

คณะ

สำขำวิชำ

คณะกายภาพบาบัด

กายภาพบาบัด

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ เดือน กุมภำพันธ์ 2563 ทัง้ หมด จำนวน 11 รำย
คณะ / สถำบัน / สำนัก
ป.บัณฑิต
1 คณะวิทยำศำสตร์
2 คณะแพทยศำสต์
3 คณะพลศึกษำ
4 คณะมนุษยศำสตร์
5 คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม
6 สถำบันวิจยั พฤติกรรมศำสตร์
8 คณะกำยภำพบำบัด
รวม

โท
1

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

EFFECTS OF WALKING
MEDITATION ON
BALANCE PERFORMANCE
IN INDIVIDUALS WITH
PERIPHERAL
NEUROPATHY FROM
TYPE 2 DIABETES

เอก
1
1

3
2
1
1
1
8

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

3

วันส่ง
ปีที่ ฉบับ
ผลกำร
ปริญญำ บัณฑิตฯ
ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน ที/่ วันที่
ประเมิณ
ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)
นิพนธ์/ ตอบรับ
ประชุมวิชำกำร นำเสนอ
กำรสอบ
สำร บทควำม
ผลงำน
ปำกเปล่ำ
นิพนธ์
ความสอดคล้องระหว่างความ
เสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า
เมื่อคัดกรองด้วยแบบ
ประเมินเท้าเบาหวานของ
กระทราวงสาธารณสุขกับ
แบบประเมิน Michigan
Neuropathy sorcening
Instrument ในเบาหวาน
ชนิดที่ 2 : กรณีศึกษาเบื่องต้น

การประชุมวิชาการ
ิ
ระดับชาติสวนดุสต
2018 ครัง้ ที่ 3
"งานวิจัยสร ้างมูลค่า
บูรณาการสหสาขา

2561/ก.ค. / 6 ม.ค. 63 17 ม.ค.
หน้าที่
63
222-228

70.18
คะแนน
ระดับ ดี

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

ผศ.ดร.สายธิดา ลาภ
อนันตสิน

รวม
2
1
3
2
1
1
1
11
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