มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่สาเร็จการศึกษา
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ลำดับที่

1
1

1
2

1

รหัสประจำตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับปริญญาเอก
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชา กายภาพบาบัด
57199120045 นำงสำวอัมพำ พุ่มโพธิ์
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
57199120086 นำงสำวอัมภิณี ลำภสมบูร์ดี
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
56299150003 นำยวัชรพล เคนศรี
56299150002 นำยธนัช ยอดดำเนิน
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)
สาขาวิชา ศิลปวัฒนธรรม
56299150018 นำงสำวธัญญรัตน์ ประดิษฐ์แท่น

ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมำยเหตุ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่สาเร็จการศึกษา
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ลำดับที่

1
2
1

1

1
2
1
1
1

รหัสประจำตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมำยเหตุ

ระดับปริญญาโท
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาวิชา ศิลปศึกษา
60199130228 นำงสำวลภัสรดำ ไววิลำ
60199130439 นำงสำวพัชรำภรณ์ แพทย์เกำะ
สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
60199130250 นำยประเดิมชัย เถำแก้ว
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
สาขาวิชา การจัดการ
59299130027 นำงสำวลีลินทร์ธร วนิชพันธุ์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชา ทันตกรรมคลินิก
60199110061 นำงสำวสิริรัตน์ มโนภินิเวศ
60199110057 นำยกิตติธร เลิศสุริยกำญจน์
สาขาวิชา วิทยาการเภสัชภัณฑ์
61199130499 นำงสำวภิญญำภัทร ธัญญ์สิน
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
60199110006 นำยวทัญญู คำรส
สาขาวิชา กายภาพบาบัด
59199110085 นำงสำวพิชญำ สุขไพบูลย์
มีหน้าต่อ

ลำดับที่

1

1

รหัสประจำตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมำยเหตุ

สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
60199110024 นำยธนบูรณ์ พลำกุลมณฑล
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)
สาขาวิชา นวัตกรรมการออกแบบ
61199130490 นำงสำวณัชชำ ศิริขวัญชัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนำยน 2563
โดยอนุมัติของสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นำยกสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ชื่อ-สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

ชื่อปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชื่อปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

ชื่อบทควำม
(ภำษำไทย)

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

วันส่ง
ปีที่ ฉบับ
ผลกำร
ปริญญำ บัณฑิตฯ
ชื่อวำรสำร/ชื่อ ที่/วันที่
ประเมิณ อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ชื่อบทควำม (English)
นิพนธ์/ ตอบรับ
งำนประชุมวิชำกำร นำเสนอ
กำรสอบ ปริญญำนิพนธ์หลัก
สำร บทควำม
ผลงำน
ปำกเปล่ำ
นิพนธ์

ระดับปริญญำเอก
คณะเศรษฐศำสตร์ (ป.เอก จำนวน 1 รำย)
1
57199120086 นางสาวอัมภิณี ลาภสมบูร์ดี คณะ
เศรษฐศาสตร์

คณะกำยภำพบำบัด (ป.เอก จำนวน 1 รำย)
1
57199120045 นางสาวอัมพา พุ่มโพธิ์

คณะ
กายภาพบําบัด

คณะศิลปกรรมศำสตร์ (ป.เอก จำนวน 1 รำย)
1
56299150018 นางสาวธัญญรัตน์ ประดิษฐ์ คณะศิลปกรรม
แท่น
ศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์แนว
ทางการประกันการ
ดูแลระยะยาวสําหรับ
ผู้สูงอายุในเชิง
เศรษฐศาสตร์

ECONOMIC ANALYSIS
OF LONG-TERM
CARE INSURANCE
FOR THE ELDERLY

กายภาพบําบัด

Types of cognitive
task used in dul-task
paradigm and its
effect on balance
and gait in stroke

ศิลปวัฒนธรรม กระบวนการทางการ THE ACTING
แสดงของนักแสดงไทย PROCESS OF THAI
ACTORS

การเปรียบเทียบระบบ
การดูแลระยะยาว
สําหรับผู้สูงอายุประเทศ
เยอรมนี ญี่ปุ่น สิงคโปร์
และประเทศไทย

A Comparative
Study of Long Term
Care for Elderly in
Germany, Japan,
Singapore and
Thailand

วารสาร
บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และ
การสื่อสาร

seletion of the
frontier in
better dual-timed neurology
up and go cognitive
task to be use in
patients with stroke
characterized by
subtraction
operation difficulties

นักแสดงไทยและ
วิธีการสร้างตัวละคร

THAI ACTORS AND MANUSAYA:
THEIR METHOD OF Journal of
CHARACTERIZATION Humanities

15/1/
17 เม.ย. 1 พ.ค.
มกราคม- 63
63
เมษายน
2563

20 ส.ค. 7 พ.ค.
63
63

80.5
คะแนน
ระดับ ดี

อ.ดร.ศิวลาภ สุข
ไพบูลย์วัฒน์

81 คะแนน รศ.ดร.รัมภา บุญสิน
ระดับ ดี สุข

MANUSAY 6 ธ.ค. 63 23 เม.ย. 67 คะแนน รศ.พฤทธิ์ ศุภ
A,Volume
63
ระดับ ผ่าน เศรษฐศิริ
24
Number
2 (July
2021)
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ชื่อ-สกุล

คณะพลศึกษำ (ป.เอก จำนวน 3 รำย)
1
56299150003 นายวัชรพล เคนศรี

2

56299150002 นายธนัช ยอดดําเนิน

คณะ

สำขำวิชำ

ชื่อปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชื่อปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

ชื่อบทควำม
(ภำษำไทย)

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

วันส่ง
ปีที่ ฉบับ
ผลกำร
ปริญญำ บัณฑิตฯ
ชื่อวำรสำร/ชื่อ ที่/วันที่
ประเมิณ อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ชื่อบทควำม (English)
นิพนธ์/ ตอบรับ
งำนประชุมวิชำกำร นำเสนอ
กำรสอบ ปริญญำนิพนธ์หลัก
สำร บทควำม
ผลงำน
ปำกเปล่ำ
นิพนธ์

คณะพลศึกษา

สุขศึกษาและ หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
พลศึกษา พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา
สําหรับครูโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน

THE TRAINING
CURRUCULUM
DEVELOPING
PRIMARY SCHOOLS
LEVEL’S PHYSICAL
EDUCATION
INSTRUCTION FOR
BORDER PATROL
POLICE TEACHERS

สภาพ ปัญหา และ
ความต้องการจําเป็นใน
การจัดการเรียนรู้พล
ศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา สําหรับครู
โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน

Situations, Problems
and Needs of
Primary Schools’
Learning
Management in
Physical Education
for Border Patrol
Police Teacher

คณะพลศึกษา

สุขศึกษาและ การพัฒนาหลักสูตร
พลศึกษา ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอน
รายวิชากรีฑาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ

Development of
athletics instructor
training course of
Rajabhat University

การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอน
รายวิชากรีฑาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ

Development of
วารสารวิจัยราชภัฏ
athletics instructor เชียงใหม่
training course of
Rajabhat University

ประจําปีที่ 29 ธ.ค. 2 เม.ย. 67.5
รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้ม
21 ฉบับ 62
63
คะแนน
สําราญ
ที่ 2
ระดับ ผ่าน
พฤษภาคม
–
สิงหาคม
2563

A Research on Basic
การประชุมวิชาการ
Thai Singing Teaching ระดับชาติ “มศว
Strategy of Kru Surang วิจัย” ครั้งที่ 13
Duriyabhan(Thai
National Artist)

25-26
มีนาคม
2563

วารสารวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร
ของบัณฑิต
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ

ปีที่10
6 ธ.ค. 63 2 เม.ย. 62 คะแนน รศ.ดร.สุปราณี ขวัญ
ฉบับที่1
63
ระดับ ผ่าน บุญจันทร์
เดือน
มกราคม
-มิถุนายน
2563

ระดับปริญญำโท
คณะศิลปกรรมศำสตร์ (ป.โท จำนวน 2 รำย)
1 60199130228 นางสาวลภัสรดา ไววิลา

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปศึกษา การสร้างคูม่ ือการขับร้อง
(ดนตรีศกึ ษา) เพลงไทยเบื้องต้น สําหรับ
ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตามแนวทางของครูสุรางค์
ดุริยพันธุ์ (ศิลปินแห่งชาติ)

Creation of basic thai แนวทางการสอนขับร้อง
traditional voice
เพลงไทยขั้นพื้นฐานของครู
handbook for
สุรางค์ ดุริยพันธุ์ (ศิลปิน
secondary students : แห่งชาติ)
case study of national
artist kru Surang
Duriyabhan

24 ม.ค. 27 เม.ย. 73.6
63
63
คะแนน
ระดับ ดี

ผศ.ดร.นัฏฐิกา
สุนทรธนพล
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2

60199130439

ชื่อ-สกุล

นางสาวพัชราภรณ์ แพทย์เกาะ

คณะทันตแพทยศำสตร์ (ป.โท จำนวน 2 รำย)
1 60199110061 นางสาวสิริรัตน์ มโนภินิเวศ

2

60199110057

นายกิตติธร เลิศสุริยกาญจน์

คณะ

สำขำวิชำ

ชื่อปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชื่อปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

ชื่อบทควำม
(ภำษำไทย)

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

วันส่ง
ปีที่ ฉบับ
ผลกำร
ปริญญำ บัณฑิตฯ
ชื่อวำรสำร/ชื่อ ที่/วันที่
ประเมิณ อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ชื่อบทควำม (English)
นิพนธ์/ ตอบรับ
งำนประชุมวิชำกำร นำเสนอ
กำรสอบ ปริญญำนิพนธ์หลัก
สำร บทควำม
ผลงำน
ปำกเปล่ำ
นิพนธ์

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธิ์
(ดนตรีศกึ ษา) ทางการเรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะแซกโซโฟน เรื่อง
การตัดลิ้นและการกดนิ้ว
สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพมหานคร

THE STUDY OF MUSIC
LEARNING
ACHIEVEMENT BY
SAXOPHONE
EXERCISES TO
TONGUING AND
FINGERING
TECHNIQUES FOR
STUDENTS, ST. JOSEPH
CONVENT SCHOOL,
BANGKOK

การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะแซกโซโฟน เรื่อง
การตัดลิ้นและการกดนิ้ว
สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพมหานคร

THE STUDY OF MUSIC การประชุมระดับชาติ
LEARNING
“มศว วิจัย” ครั้งที่
ACHIEVEMENT BY
13
SAXOPHONE
EXERCISES TO
TONGUING AND
FINGERING
TECHNIQUES FOR
STUDENTS, ST. JOSEPH
CONVENT SCHOOL,
BANGKOK

วันที่ 25 - 24 ม.ค. 24 เม.ย. 68.3
ผศ.ดร.สิชฌน์เสก
26 มีนาคม 63
63
คะแนน
ย่านเดิม
2563
ระดับ ผ่าน
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินท
รวิโรฒ

คณะทันต
แพทยศาสตร์

ทันตกรรมคลินิก ผลของวิธที ําความสะอาด
(ทันตกรรมบูรณะ) น้ํายาห้ามเลือดต่อค่าแรง
ยึดติดเฉือนระหว่างเรซิน
ซีเมนต์และเซรามิกลิเทียม
ไดซิลิเกต

THE EFFECT OF
CLEANSING METHODS
OF HAEMOSTATIC
AGENT TO SHEAR
BOND STRENGTH
BETWEEN RESIN
COMPOSITE
ANDLITHIUM
DISILICATE CERAMIC

ผลของชนิดน้ํายาห้าม
เลือดที่แตกต่างกันต่อ
ค่าแรงยึดติดเฉือน
ระหว่างเรซินคอมโพสิท
และเซรามิกลิเทียมไดซิลิ
เกต

THE EFFECT OF
DIFFERENT
HEMOSTATIC AGENTS
ON SHEAR BOND
STRENGTH BETWEEN
RESIN COMPOSITE AND
LITHIUM DISILICATE
CERAMIC
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