มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่สาเร็จการศึกษา
ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ลำดับที่

1

1

1
1

รหัสประจำตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมำยเหตุ

ระดับปริญญาเอก
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
56199150005 นำงสำวมณทกำนต์ เมฆรำ
ระดับปริญญาโท
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
สาขาวิชา การจัดการ
59199110025 นำยปรัญชัย จุลธีระ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชา สารสนเทศศึกษา
58199130031 นำงสำวลัดดำวัลย์ อู่แสงทอง
สาขาวิชา จิตวิทยาพัฒนาการ
60199110069 นำงสำวสิรภัทร สถิรนันท์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยำยน 2561
โดยอนุมัติของสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นำยกสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562
ประจำเดือน กันยำยน 2562
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 10/2562 (วันที่ 10 กันยำยน 2562)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม (ป.โท จำนวน 1 รำย)
1 59199110025 นายปรัญชัย จุลธีระ

คณะมนุษยศำสตร์ (ป.โท จำนวน 2 รำย)
1 58199130031 นางสาวลัดดาวัลย์ อูแ่ สงทอง

คณะ

สำขำวิชำ

คณะบริหารธุรกิจ
เพือ่ สังคม

การจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์

2 60199110069 นางสาวสิรภัทร สถิรนันท์

คณะศึกษำศำสตร์ (ป.เอก จำนวน 1 รำย)
1 56199150005 นางสาวมนทกานต์ เมฆรา

รวม

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
พฤติกรรมการลงทุนของ
มุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร

Factors Influencing
Investment Behavior
Of Muslims In The
Bangkok Metropolitan
Area

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
พฤติกรรมการลงทุนของ
มุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร

Factors Influencing วาสารบริหารธุรกิจ
Investment Behavior มศว
Of Muslims In The
Bangkok Metropolitan
Area

ปีที่ 10/ 8 พ.ค. 62 2 ก.ย. 62 88 คะแนน อ.ดร.ศุภณ
ิ ญา ญาณ
ฉบับที่ 1/
ระดับ ดีมาก สมบูรณ์
ม.ค.-มิ.ย./
129-144

Information literacy skills
assessment of
bunditpatanasilpa
intitute's undergradute
students

การประเมินทักษะการรู้
สารสนเทศของนักศึกษ
ระดับปริญญาตรี
สถาบันพัฒนศิลป์

Evaluation of
วารสารวิจัย สมาคม
information literacy skill ห้องสมุดแห่งประเทศ
among undergraduate ไทย
syudents of
bunditpatanssilpa
institute

ปีที่ 12
ฉบับที่ 1
(ม.ค.-มิ.ย.
62)

Appropriate Weight-Loss International
Approaches of
Confercenc on
Adolescents
Economics,
management and
tecnology 2018

2018,Nove 14 ส.ค.
mber 20- 62
22/p134141

29 พ.ค. 82 คะแนน รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิศิร
62
ระดับ ดี
อรรถ

A Development of
วารสารมหาวิทยาลัย
Measurement Grit
ราชภัฏมหาสารคาม
characteristic model of
the vacational college in
the Northern 1 Chiangmai

ปีที่ 13
13 ก.ค.
ฉบับที่ 3
62
(พ.ค.-ส.ค.62)

5 ส.ค. 62 65 คะแนน อ.ดร.นฤมล พระใหญ่
ระดับ ผ่าน

สารสนเทศศึกษา การประเมินทักษะการรู้
สารสนเทศของนักศึกษ
ระดับปริญญาตรี
สถาบันพัฒนศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์ จิตวิทยาพัฒนาการ การศึกษาปัจจัยทางจิตสังคม
ที่เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมการ
ลดน้าหนักที่เหมาะสมของ
วัยรุ่น

A Study of Psychosocial
Factors Related to
Weght-Loss Behaviors of
Adolescenta

คณะศึกษาศาสตร์

Study and development
of a psychological
learning model to
enhance the
characterisitics of GRIT in
a vocational college in
northern 1 Chiangmai

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ เดือน กันยำยน 2562 ทัง้ หมด จำนวน 4 รำย
คณะ / สถำบัน / สำนัก
ป.บัณฑิต
1 คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม
2 คณะมนุษยศำสตร์
3 คณะศึกษำศำสตร์

การวิจัยและ การศึกษาและพัฒนารูปแบบ
พัฒนาศักยภาพ การจัดการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา
มนุษย์
เพื่อเสริมสร้าง Grit ของ
นักเรียนสายอาชีพ ในสังกัด
สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ
1 จังหวัดเชียงใหม่

โท
1
2

เอก

1
3

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

1

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

การพัฒนาโมเดลการวัด
คุณลักษณะ Grit ของ
นักเรียนสายอาชีพในสังกัด
สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ
1 จังหวัดเชียงใหม่

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

ปีที่ ฉบับ วันส่ง บัณฑิตฯ
ที/่ วันที่ ปริญญำ ตอบรับ
นำเสนอ นิพนธ์/ บทควำม

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

17 ส.ค. 2 ก.ย. 62 79.25
62
คะแนน
ระดับ ดี

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

รศ.ดร.แววตา เตชา
ทวีวรรณ

รวม
1
2
1
4

หน้า 1

