มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่สาเร็จการศึกษา
ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

ระดับปริญญาโท
ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชา ประวัติศาสตร์
1

58199130150

นำงสำวTing He

3.56

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
1

57199130425

นำงสำวปำรีณำ ธรโรจนกุล

3.88

หมำยเหตุ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่สาเร็จการศึกษา
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ - ชื่อสกุล

ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม

หมำยเหตุ

ระดับปริญญาเอก
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชา เศรฐศาสตร์
1

54199120066

3.53

นำยยุทธนำ คล้ำยอยู่
ระดับปริญญาโท

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (การจัดการเรียนรู้พลศึกษา)
1

57199110164

3.70

นำยทินกร นันทะไสย

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
สาขาวิชา การจัดการ
1

57199130202

นำงสำวบุษญำรักษ์ นักเสียง

3.36

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชา ทันตกรรมทั่วไป
1

59199110079

นำงสำววีร์ศิริ สกุลรัตนะ

3.69

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562
โดยอนุมัติของสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นำยกสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2561
ประจำเดือน มีนำคม 2562
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 12 มีนำคม 2562)
ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะ

สำขำวิชำ

คณะวัฒนธรรมสิง่ แวดล้อมและกำรท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ (ป.โท จำนวน 1 รำย)
1 57199130425 นางสาวปารีณา ธนโรจนกุล วัฒนธรรม
เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมและ สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเทีย่ วเชิง
การจัดการ
นิเวศ
ทรัพยากร

คณะสังคมศำสตร์ (ป.โท จำนวน 1 รำย)
2 58199130150 นางสาว Ting He

สังคมศาสตร์

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ เดือน มีนำคม 2562 ทัง้ หมด จำนวน 2 รำย
คณะ / สถำบัน / สำนัก
ป.บัณฑิต
1 คณะวัฒนธรรมสิง่ แวดล้อมและกำรท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
2 คณะสังคมศำสตร์
รวม

ประวัติศาสตร์

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)
สั่งคมพืชไม้ป่าระยะเริ่ม
พัฒนาและการใช้
ประโยชน์ทรัพยาการใน
พืน้ ทีป่ ่าชุมชน 3 แห่ง ใน
จังหวัดปราจีณบุรี
และสรัแก้ว

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่ บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่ บทควำม (English)

ชือ่ วำรสำร/ชือ่ งำน
ประชุมวิชำกำร

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

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ

FOREST PLANT
สั่งคมพืชไม้ป่าระยะเริ่ม
COMMUNITY IN THE พัฒนาในพืน้ ทีป่ ่าชุมชน 3
INITIATIVE STAGE OF แห่ง ในจังหวัดปราจีณ
DEVELOPMENT AND บุรีและสรัแก้ว
RESOURCES
UTILIZATION THREE
COMMUNITY FOREST
AREAS IN
PRACHINBURI
PROVINCE AND SA
KAEO PROVINCE

FOREST PLANT
COMMUNITY IN THE
INITIATIVE STAGE OF
DEVELOPMENT AT
THE THREE
COMMUNITY FOREST
AREAS IN
PRACHINBURI
PROVINCE AND SA
KAEO PROVINCE

การประชุมวิชาการ หน้า
ของมหาวิทยาลัย 875-883
เกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 55

12 ธ.ค.
61

75.50
คะแนน
ระดับ ดี

สถานภาพและบทบาทผู้หญิง THE STATUS AND ROLE สถานภาพและบทบาทผู้หญิง
ในสมัยราชวงศังตอนต้น
OF WOMEN IN THE
ในสมัยราชวงศังตอนต้น
(ค.ศ. 618-754)
EARLY TANG CHINA,618- (ค.ศ. 618-754)
754

THE STATUS AND ROLE
OF WOMEN IN THE
EARLY TANG CHINA,618754

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ SMARTS
ครั้งที่ 8 ณ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

12 ธ.ค.
61

20 ก.ค. 71.43
61
คะแนน
ระดับ ดี

โท
1
1

เอก

2

0

วันที่ 22
มิถุนายน
2561

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก
ผศ.ดร.วิรงรอง ดวงใจ

ผศ.ดร.ศิริพร ดาบ
เพชร

รวม
1
1
2

หน้า 1

หน้า 2

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561
ประจำเดือน มีนำคม 2562
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 12 มีนำคม 2562)

ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะเศรษฐศำสตร์ (ป.เอก จำนวน 1 รำย)
1 54199120066 นายยุทธนา คล้ายอยู่

คณะทันตแพทยศำสตร์ (ป.โท จำนวน 1 รำย)
2 59199110079 นางสาววีร์ศิริ สกุลรัตนะ

คณะพลศึกษำ (ป.โท จำนวน 1 รำย)
3 57199110164 นายทินกร นันทะไสย

คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม (ป.โท จำนวน 1 รำย)
4 57199130202 นางสาวบุษญารักษ์ นักเสียง

คณะ

เศรษฐศาสตร์

สำขำวิชำ

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

เศรษฐศาสตร์ แนวทางการเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต
ปาล์มน้ามัน

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

บริหารธุรกิจเพือ่ การจัดการ
สังคม

อำจำรย์ทปี่ รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลัก

A PAVEMENT FOR
การศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ล
ENHANCING
ต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพ
PRODUCTION
การผลิตปาล๋มน้ามัน
EFFICENCY OF PALM
OIL

Factors Affecting the Veridian E-Journal, ปีที่ 11 15 ก.พ. 7 ก.พ. 62 70.8
Silapakorn University ฉบับที่ 3 62
Enhoncement of
คะแนน
กันยายนPlam Oil Production
ระดับ ดี
ธันวาคม
Efficiesing

อ.ดร.วรรณสินท์ สัต
ยานุวัตร์

TWO-BODY WEAR
RESISTANCE OF
DENTAL CAD/CAM
RESTORATIVE
MATERIALS IN VITRO

ความต้านทานการสึก
เหตุวัตถุ 2 ชนิดของวัสดุ
บูรณะฟันทีข่ นรู
ึ ปด้วยแค
ดแคมเมือ่ พบกับสาร
เคลือบฟัน

TWO-BODY WEAR
RESISTANCE OF
DENTAL CAD/CAM
RESTORATIVE
MATERIALS and
opposing Enamel

มหาวิทยาลัยศรีนค 11822
13 ก.ค. 21 ก.พ. 96.33
รินทรวิโรฒ (สาขา ก.ค. -ธ.ค. 62
62
คะแนน
วิทยาศาสตร์และ 62
ระดับ ดี
เทคโนโลยี)

ผศ.ทพญ.ดร.ภาวิณีย์
ปฏิพัทธ์วุฒิกลุ ดิ
ดรอน

ผลการฝึกความแข็งแรง
ของกล้ามเนือและ
ความสามารถในการ
เสิร์ฟชลูกมือบนของกีฬา
วอลเลย์บอล
ส้าหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น

THE EFFECT OF
TRAINNING
APLYPLYING ELASTIC
BAND ON MUSCLE
STRENGH AND
OVERHEAD
VOLLEYBALL SERVING
ABILITY FOR LOWER
SECONDARY SCHOOL
STUDENT

ผลการฝึกความแข็งแรง
ของกล้ามเนือและ
ความสามารถในการ
เสิร์ฟชลูกมือบนของกีฬา
วอลเลย์บอล
ส้าหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น

THE EFFECT OF
TRAINNING
APLYPLYING ELASTIC
BAND ON MUSCLE
STRENGH AND
OVERHEAD
VOLLEYBALL SERVING
ABILITY FOR LOWER
SECONDARY SCHOOL
STUDENT

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติดา้ น
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครังที่ 3

พฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านกาแฟขนาดย่อมของ
ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

CUSTOMER' SERVICE การจัดการ
USAGE BEHAVIOR AT
STAND-ALONE
COFFEE SHOP IN
BANGKOK
METROPOLITAN AREA

ทันแพทยศาสตร์ ทันตกรรมทัว่ ไป ความต้านทานการสึก
เหตุวัตถุ 2 ชนิดของวัสดุ
บูรณะฟันทีข่ นรู
ึ ปด้วยแค
ดแคมในห้องปฏิบัตกิ าร

พลศึกษา

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

2561 หน้า
2458-2472

พฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านกาแฟขนาดย่อมของ
ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

วันที่
4 ม.ค. 62 11 มีค.
18-19
62
ม.ค. 2562
ISSN:
978-974-6
25-833-3
หน้า
589-597

81 คะแนน อ.ดร.อนันต์ มาลารัตน์
ระดับ ดี

11 มี.ค. 11 ม.ค. 61 คะแนน รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์
62
62
ระดับ ผ่าน

หน้า 1

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561
ประจำเดือน มีนำคม 2562
เข้ำทีป่ ระชุม คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 12 มีนำคม 2562)

ลำดับ

รหัสประจำตัว
นิสติ

ชือ่ -สกุล

คณะ

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ เดือน มีนำคม 2562 ทัง้ หมด จำนวน 4 รำย
คณะ / สถำบัน / สำนัก
ป.บัณฑิต
1 คณะเศรษฐศำสตร์
2 คณะทันตแพทยศำสตร์
3 คณะพลศึกษำ
4 คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม
รวม

สำขำวิชำ

โท

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำไทย)

ชือ่ ปริญญำนิพนธ์
(ภำษำอังกฤษ)

เอก
1

รวม
1
1
1
1
4

1
1
1
3

1

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

หน้า 2

