มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่สาเร็จการศึกษา
ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ลำดับที่

1

1
1
1

1
2

รหัสประจำตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับปริญญาโท
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
สาขาวิชา การจัดการ
60199110118 นำงสำวณภัทร ศักดินำเกียรติกุล
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
60199110025 นำยธนพนธ์ สุนทรสีมะ
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
58199130034 นำยรัฐสิทธิ์ เสริมสัย
สาขาวิชา วิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
60199110008 นำงสำวขวัญหทัย อำรีวิจิตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชา ภาษาไทย
(การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ)
59199130152 นำยShu Ping Feng
58199130395 นำงสำวYinfei Chen

ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมำยเหตุ

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562
ประจำเดือน ธันวำคม 2562
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 13/2562 (วันที่ 11 ธันวำคม 2562)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม (ป.โท จำนวน 1 รำย)
1 60199110118 นางสาวณภัทร ศักดิน์ า
เกียรติตกิ ลุ

คณะวิทยำศำสตร์ (ป.โท จำนวน 2 รำย)
1 60199110025 นายธนพนธ์ สุนทรสีมะ

2 58199130034 นายรัฐสิทธิ์ เสริมสัย

คณะมนุษยศำสตร์ (ป.โท จำนวน 2 รำย)
1 59199130152 นาย Shu Ping Feng

คณะ
คณะ
บริหารธุรกิจ
เพือ่ สังคม

คณะ
วิทยาศาสตร์

คณะ
วิทยาศาสตร์

สำขำวิชำ
การจัดการ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

คุณภาพการบริการทีม่ ี
ผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการร้านคาเฟ่สัตว์
เลี้ยงลิตเติล้ ซู (Little
Zoo Café)

Service Quality
Affecting The
Decision To
Choosing Pet Café
(Little Zoo Café)

คุณภาพการบริการทีม่ ี
ผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการร้านคาเฟ่สัตว์
เลี้ยงลิตเติล้ ซู (Little
Zoo Café)

SERVICE QUALITY
AFFECTING THE
DECISION TO
CHOOSING PET
CAFÉ (Little Zoo
Café)

Development of
Monoclonal
antibody specific to
Immunoglobulin M
of Asian sea bass,
Lates calcarifer for
monitoring immune
response after
vaccination

การผลิตโมโนโคลนอล
แอนติบอดีทจี่ าเพาะ
ต่ออิมมูโนโกลบูลินของ
ปลากะพงขาว

Production of
วารสาร
monoclonal
วิทยาศาสตร์บูรพา
antibody specific to
immunoglobulin of
Asian sea bass Lates
calcarifer

ปีที่ 24 6 พ.ย.
ฉบับที่ 3 62
กันยายนธันวาคม
2562

Analysis and
Prediction of
Temporal Twitter
Popularity

การวิเคราะห์และ
ทานายความนิยมเชิง
เวลาของทวิตเตอร์โดย
ใช้ Dynamic Time
Warping

Analysis and
Prediction of
Temporal Twitter
Popularity Using
Dynamic Time
Warping

2019 - 16th
International
Joint
Conference on
Computer
Science and
Software
Engineering
(JCSSE)

10-12
15 พ.ย. 22 พ.ย. 72 คะแนน อ.ดร.ศิริสรรพ เหล่า
ก.ค. 62 62
62
ระดับ ดี หะเกียรติ
หน้า
176-180

A supplementary
reading book about
thai studies on
currency in circulation,
banknotes of king rama
IX, for chinese students

การเรียนการสอนไทย
ศึกษาจากธนบัตร
หมุนเวียนสมัยรัชกาลที่ 9
สาหรับผู้เรียนชาวจีน

Learning and teaching
thai studies to chinese
students: using series
of circulating
banknotes printed
during the reign of king
rama IX

The 7th
27-29 ส.ค. 20 พ.ย. 24 ต.ค. 79.63
International
62 หน้า
62
62
คะแนน
Symposium on
177-182
ระดับ ดี
Education,
Psychology and
Social, August 2729/2019,Tokyo,Japa
n

เทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาโมโน
โคลนอลแอนติบอดีที่
จาเพาะต่ออิมมูโน
โกลบูลินชนิด M ของ
ปลากะพงขาวสาหรับ
การติดตามการ
ตอบสนองของ
ภูมคิ ุ้มกันหลังจากการ
ได้รับวัคซีน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การวิเคราะห์และ
ทานายความนิยมของ
ทวิตเตอร์

คณะมนุยศาสตร์ ภาษาไทย (การสอน หนังสืออ่านเพิ่มเติม
ภาษาไทยในฐานะ เกีย่ วกับไทย ศึกษาจากะน
ภาษาต่างประเทศ) บัตรหมนุเวียนสมัยรัชกาลที่
9 สาหรับ้เรียนชาวจีน

ชือ่ บทควำม
(ภำษำไทย)

ปีที่ ฉบับ วันส่ง บัณฑิตฯ ผลกำร
ชือ่ วำรสำร/ชือ่
อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ที/่ วันที่ ปริญญำ ตอบรับ ประเมิณ
งำนประชุมวิชำกำร
ปริญญำนิพนธ์หลัก
นำเสนอ นิพนธ์/ บทควำม กำรสอบ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ บทควำม (English)

การประชุม
วิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต ครั้งที่
12: 2562 “การ
วิจยั สหวิทยาการ
บนพืน้ ฐานยุค 5.0”

ครั้งที่ 12 22 ต.ค. 22 พ.ย. 64.8
อ.ดร.รสิตา สังขุญ
์
/ตุลาคม/ 62
62
คะแนน
นาค
62 หน้า
ระดับ ผ่าน
3-11

24 ต.ค. 86.4 ระดับ รศ.ดร.ศิวาพร ลง
62
ดี
ยันต์

ผศ.ดร.นิธิอร พร
อาไพสกุล

หน้า 1

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562
ประจำเดือน ธันวำคม 2562
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 13/2562 (วันที่ 11 ธันวำคม 2562)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสติ

ชือ่ -สกุล

2 58199130395 นางสาว YINFEI CHEN

คณะมนุษยศำสตร์ (ป.โท จำนวน 2 รำย)
1 60199110008 นางสาวขวัญหทัย อารีวจิ ิตร

ปีที่ ฉบับ วันส่ง
ชือ่ วำรสำร/ชือ่
ที/่ วันที่ ปริญญำ
งำนประชุมวิชำกำร
นำเสนอ นิพนธ์/
คณะมนุยศาสตร์ ภาษาไทย (การสอน สภาพการเรียนภาษาไทย The learning situation สภาพการเรียนภาษาไทย The learning situation การประชุมวิชาการ วันที่ 25 – 6 พ.ย.
ภาษาไทยในฐานะ ของนักศึกษาชาวจีน
of undergraduate
ด้านหลักสูตรของนักศึกษา regarding the
นานาชาติเกาหลี
27
62
คณะ

คณะทันต
แพทยศาสตร์

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ เดือน ธันวำคม 2562 ทัง้ หมด จำนวน 6 รำย
คณะ / สถำบัน / สำนัก
ป.บัณฑิต
1 คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม
2 คณะวิทยำศำสตร์
3 คณะมนุษยศำสตร์
4 คณะทันตแพทยศำสตร์
รวม

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่ บทควำม
(ภำษำไทย)

ภาษาต่างประเทศ) สาขาวิชาภาษาไทยระดับ
ปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย
ณ มณฑลยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

chinese students
majoring in thai
language at universities
in yunnan province,
China

ชาวจีน สาขาวิชา
ภาษาไทยระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัย ณ มณฑล
ยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

curriculum of
undergraduate chinese
students majoring in
thai language at
universities in yunnan
province, China

ศึกษา-ไทยศึกษา
กรกฎาคม
ครั้งที่ ๖ เรื่อง “ไทย- 2562 หน้า
เกาหลี พหุลักษณทาง 125-145
วัฒนธรรมในบริบท
สังคมดิจิทัล

วิทยาการช่องปาก การศึกษาความเข้ากันได้
และแม็กซิลโลเฟชัยล ทางชีวภาพของไฮโดรเจ
ลจากกรดไฮยาลูโรนิกแบบ
ฉีดที่ดัดแปลงแล้วร่วมกับ
สารแมนนิทอลและบีเอส
เอต่อเซลล์กระดุกเบ้าฟัน
เพื่อพัฒนาเป็นระบบนาส่ง
ยา

Biocompatibility study
of modified injectable
hyaluronic acid
hydrogel with
mannitol/BSA to
alveolar bone cells for
drug delivery system
development

ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ
ของเมทาคริเลตไฮยาลูโร
นิกไฮโรเจลในเซลล์กระดูก
เบ้าฟันมนุษย์

Biocompatibility of
methacrylated
hyaluronic acid
hydrogel to alveolar
bone cells

วิทยาสารทันต
แพทยศาสตร์ มศว

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

โท
1
2
2
1

เอก

รวม
1
2
2

6

0

6

ชือ่ บทควำม (English)

บัณฑิตฯ ผลกำร
อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ตอบรับ ประเมิณ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
บทควำม กำรสอบ
2 ก.ย. 62 68.3
ผศ.ดร.ภารุพงศ์
คะแนน
อุดมศิลป์
ระดับ ผ่าน

ปีที่ 12
14 พ.ย. 22 พ.ย. 91.1
ฉบับที่ 2
62
62
คะแนน
เดือน ก.ค. ระดับ ดี
ธ.ค.

รศ.ทพ.ดร.สรสัณห์
รังสิยานนท์

หน้า 2

