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ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561   

                                                                          

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 
 

 
ระดับปริญญาเอก 

 

  

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)   

 สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์   
1 56199150038 นำงสำริณีย์ จินดำวุฒิพันธ์   

2 56199150028 นำยรัฐพล พรหมสะอำด   

 สาขาวิชา อณูชีววิทยา   
1 54299120006 นำงสำวสุพิชฌำย์ อัครวริศวงษ์   

 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย   
1 59199120021 นำงสำวรุ่งกำนต์ แซ่แด้   

 
 

 
ระดับปริญญาโท 

 

  

 การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)   

 สาขาวิชา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  
(วิทยาศาสตร์) 

  

1 59199130290 นำยเดชำ จันทร์น้ ำใส   

 สาขาวิชา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  
(คณิตศาสตร์) 

  

1   59199130285 นำงสำวกันตพร ขำวแพร   

2   59199130286 นำงสำววิมลพันธ์ ทรำยทอง   

3 59199130113 นำยพิพำกษำ บุญฤทธิ์   

4 59199130111 นำยกฤตนุ วิเศษประสิทธิ์   

 
  

  
มีหน้าต่อ 

 



 
 

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 สาขาวิชา ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)   
1 57199130384 นำงสำวประภำกร กิตติยำยำม   

2 57199130370 นำยจิรวินท์ ทองเทวินทร์   

 สาขาวิชา ศิลปศึกษา (ศิลปะการแสดงศึกษา)   
1 58199130226 ว่ำที่ร้อยตรีจักรวัฒน์  เพ็ชรเรือง   

 สาขาวิชา คณิตศาสตร์   
1 58199110015 นำงสำวกนกวรรณ จันทร์ลำม   

 สาขาวิชา เคมี   
1 59199110143 นำงสำวสุวิสำ บุญน้อย   

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)   

 สาขาวิชา การจัดการ   
1 59199130056 นำงสำวกำญจน์ กุลวิทย์นรำกรณ์   

2 59199110029 นำยวิชัย ยุ่นกระโทก   

3 59199110060 นำงสำวรัชนี จันทร์แก้ว   

 สาขาวิชา การตลาด   
1 59199110053 นำงสำวพิไลลักษณ์ ไกรรัตน์   

2 59199110096 นำงสำวนันท์นภัส ภู่ทรัพย์   

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)   

 สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศ   
1 57199130476 นำยยุทธนำ ชำวนำ   

2 58199130147 นำงสำววรรณำภรณ์ ศรีชูเปี่ยม   

 สาขาวิชา ฟิสิกส์   
1 58199110113 นำงสำวอรนภำ เกลำฉีด   

2 58199110034 นำยพงษ์กำนต์ ทองครบุรี   

    มีหน้าต่อ 

 
 



 
 

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 สาขาวิชา วัสดุศาสตร์   
1 59199110011 นำงสำวภคินี ทองฤทธิ์   

 สาขาวิชา กายภาพบ าบัด   
1 58199110141 นำงสำวอุสำ ชินอะโร   

 สาขาวิชา การวิจัยและพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์   
1 57199130420 นำยสุภัคสิริ ด่ำนถำวรเจริญ   

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)   

 สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์สาธารณะ   
1 57199130488 นำงสำวดวงพร หำญณรงค์พำณิชย์   

2 57199130490 นำยสุทธิชัย สิริวรกุล   

     

 
 
    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  14 พฤษภำคม  2562 
 

โดยอนุมัติของสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

     

                                              นำยกสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



ล ำดบั
รหัสประจ ำตวั

นิสติ
ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)
ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน

ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

คณะบริหำรธุรกิจเพ่ือสงัคม (ป.โท จ ำนวน 5 รำย)
1 59199130056 นางสาวกาญจน์ กลุวิทยน์รากรณ์ คณะบริหารธุรกจิ

เพือ่สังคม
การจดัการ ปัจจยัทีม่คีวามสัมพันธ์

ต่อการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิชั่นโมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชั้นน าของ
เจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร์

Factors related to 
service uage decision 
on mobile banking 
application of the 
top five banks for the 
baby boomer  
generation

ปัจจยัทีม่คีวามสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจใช้บริการ
แอพพลิชั่นโมบายแบงก์
กิง้ 5 ธนาคารชั้นน าของ
เจเนอเรชั่น เบบีบู้มเมอร์

Factors related to 
service uage decision 
on mobile banking 
application of the 
top five banks for the 
baby boomer  
generation

http:mba.swu.ac 
.th

2 เม.ย. 
62

22 เม.ย.
 62

67.35 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ.ดร.ธิตินันธุ์ ชาญ
โกศล

2 59199110029 นายวิชัย ยุน่กระโทก คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การจดัการ ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการและ
คุณค่าตราสินค้าทีม่ี
ความสัมพันธ์กบัการ
ตัดสินใจซ้ือขนมมาการ
องร้าน ราดูร์เร่ ของ
ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Sevice marketing mix 
and brand equity 
relating to 
consumers'purchasing 
decising in macaroon 
at laduree shop in 
bangkok 
metropolitan area

ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการและ
คุณค่าตราสินค้าทีม่ี
ความสัมพันธ์กบัการ
ตัดสินใจซ้ือขนมมาการ
องร้าน ราดูร์เร่ ของ
ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

Sevice marketing mix 
and brand equity 
relating to 
consumers'purchasing 
decising in macaroon 
at laduree shop in 
bangkok 
metropolitan area

10 เม.ย.
 62

28 ม.ีค. 
62

63.66 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

รศ.ดร.ณักษ์ กลิุสร์

3 59199110060 นางสาวรัชนี จนัทร์แกว้ คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การจดัการ แรงจงูใจในการท างาน 
วัมนธรรมองค์กรและ
ความพึงพอใจการ
ปฏบิัติงานทีม่ผีลต่อ
ความจงรักภกัดีต่อ
องค์กรของพนักงาน
ระดับปฏบิัติการกลุ่มเจ
เนอเรชั่น Y บริษัท 
มหาชน จ ากดั ในเขต
กรุงเทพมหานคร

job performance 
motivtion cultube 
and satisfaction 
affecting 
orgnizational loyalty 
of generation y 
operational 
employees for 
limited public 
company in the 
bangkok metrpolitan 
area

แรงจงูใจในการท างาน 
วัมนธรรมองค์กรและ
ความพึงพอใจการ
ปฏบิัติงานทีม่ผีลต่อ
ความจงรักภกัดีต่อ
องค์กรของพนักงาน
ระดับปฏบิัติการกลุ่มเจ
เนอเรชั่น Y บริษัท 
มหาชน จ ากดั ในเขต
กรุงเทพมหานคร

job performance 
motivtion cultube 
and satisfaction 
affecting 
orgnizational loyalty 
of generation y 
operational 
employees for 
limited public 
company in the 
bangkok metrpolitan 
area

10 เม.ย.
 62

9 เม.ย. 
62

65.33 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร.วรินร าไพ 
รุ่งเรืองจติต์

4 59199110053 นางสาวพิไลลักษณ์ ไกรรัตน์ คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การตลาด ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุน
ต่ า

The factors 
influencing customers 
behavior in choosing 
service of low cost 
airlines

ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุน
ต่ า

The factors 
influencing customers 
behavior in choosing 
service of low cost 
airlines

Veridian 
E-Journal, 
Silpakorn 
University 
ภาษาไทย

ปีที ่12 
ฉบับที ่1 
เดือน
มกราคม-
กมุภาพันธ์
 หน้าที ่
149-167

11 เม.ย.
 62

22 เม.ย.
 62

83.01 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.ล่ าสัน เลิศกลู
ประหยดั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 6/2562 (วนัที ่14 พฤษภำคม 2562)
ประจ ำเดอืน พฤษภำคม 2562
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ล ำดบั
รหัสประจ ำตวั

นิสติ
ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)
ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน

ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 6/2562 (วนัที ่14 พฤษภำคม 2562)
ประจ ำเดอืน พฤษภำคม 2562

5 59199110096 นางสาวนันท์นภสั ภูท่รัพย์ คณะบริหารธุรกจิ
เพือ่สังคม

การตลาด การวิเคราะหเ์นือ้หาวิดีโอ
เพือ่การส่ือสารการตลาด
ทีม่อีทิธิพลต่อการ
ตอบสนองต่อวิดีโอโพสต์
บนเฟสบุค๊ แฟนเพจ ตรา
สินค้าเคร่ืองส าอาง

The video content 
analysis for marketing 
communication 
influences responses 
to video post on 
facebook cosmetics 
brand fanpage

การวิเคราะหเ์นือ้หาวิดีโอ
เพือ่การส่ือสารการตลาด
ทีม่อีทิธิพลต่อการ
ตอบสนองต่อวิดีโอโพสต์
บนเฟสบุค๊ แฟนเพจ ตรา
สินค้าเคร่ืองส าอาง

The video content 
analysis for marketing 
communication 
influences responses 
to video post on 
facebook cosmetics 
brand fanpage

การประชุมวิชาการ
คร้ังที ่57 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศ
าสตร์

30 
มกราคม-1
 กมุภาพันธ์
 2562

4 เม.ย. 
62

23 เม.ย.
 62

74.32 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.อนิทกะ พิริยะกลุ

คณะศึกษำศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 5 รำย และ ป.เอกจ ำนวน 2 รำย)
6 56199150038 นางสาริณีย ์จนิดาวุฒิพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ การวิจยัและ

พัฒนาศักยภาพ
มนุษย์

การเสริมความสุขของ
ผู้ป่วยมะเร็งโดยรูปแบบ
การใหค้ าปรึกษา
รายบุคคลแบบบูรณาการ

The enhancement of 
cancer's patients 
happiness through 
the integrative 
individual counseling 
model

การเสริมความสุขของ
ผู้ป่วยมะเร็งโดยรูปแบบ
การใหค้ าปรึกษา
รายบุคคลแบบบูรณาการ

The enhancement of 
cancer's patients 
happiness through 
the integrative 
individual counseling 
model

วารสาร
มหาวิทยาลัยคริส
เตียน

ปีที ่25 
ฉบับที ่1 
เดือน
มกราคม-
มนีาคม 
2563

4 ม.ค. 62 26 เม.ย.
 62

80 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ศรี
สวัสด์ิ

7 56199150028 นายรัฐพล พรหมสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ การวิจยัและ
พัฒนาศักยภาพ

มนุษย์

การพัฒนารูปแบบการ
ดูแลใหค้ าปรึกษาแนะน า
เพือ่พัฒนาสมรรถนะ
ด้านการจดัการเรียนรู้
ของนักศึกษา ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูกต็

A Development of 
Mentoring Modelfor 
Enhance Instructional 
Competency of Pre-
Service Teachers In 
Phuket Rajabhat 
University

การพัฒนาตัวบ่งชี้
สมรรถนะด้านการจดัการ
เรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูกต็

A Development of 
indicators for learning 
management 
competencies of pre-
service teachers in 
faculty of education 
at Phuket rajabhat 
University

วารสารการวัดผล
การศึกษา 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ปีที ่24 
ฉบับที ่1 
กรกฎาคม
 2561

30 เม.ย.
 62

23 เม.ย.
 62

85 คะแนน 
ระดับ ดีมาก

ผศ.ดร.สุรชัย มชีาญ
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ล ำดบั
รหัสประจ ำตวั

นิสติ
ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)
ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน

ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 6/2562 (วนัที ่14 พฤษภำคม 2562)
ประจ ำเดอืน พฤษภำคม 2562

8 59199130290 นายเดชา จนัทร์น้ าใส คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการ
ทางการศึกษา
และการจดัการ

เรียนรู้ 
(วิทยาศาสตร์)

การพัฒนาชุดกจิกรรมสะ
เต็มศึกษาเร่ืองกงัหนัน้ า
ชัยพัฒนาส าหรับ
นักเรียนมธัยมศึกษา
ตอนต้นโดยใช้รูปแบบ
ค่ายวิทยาศาสตร์เพือ่
ส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทศา
สตร์ขัน้บูรณาการและ
ความสามารถในการ
แกป้ัญหาทางวิทยาศาสตร์

DEVELOPMENT OF A 
STEM EDUCATION 
ACTIVITY PACKAGE 
FOR "CHAIPATTANA 
AERATOR" USING A 
SCIENCE CAMP TO 
PROMOTE 
INTERGRATED SCINCE 
PROCESS SKILL AND 
ABILITY IN SCIENTIFIC 
PROBLEM-SOLVING 
FOR LOWER 
SECONDARY SCHOOL 
STUDENTS 

ผลของกจิกรรม
วิทยาศาสตร์ "กงัหนัน้ าไม้
ไอติม" ทีไ่ด้จากการถอด
บทเรียนโครงการ
พระราชด าริ "กงัหนัน้ า
ชัยพัฒนา" ต่อ
ความสามารถในการคิด
แกป้ัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น

Effects of science 
activity "Ice cream 
sticks Aerator" lesson 
learnt from royal 
initiated project 
"Chaipattana aerator" 
on Scientific Problem-
solving thinking 
ability of lower 
secondary school 
students

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
"การศึกษาเพือ่
พัฒนาการเรียนรู้ 
คร้ังที ่2 ประจ าปี 
2561"

25-พ.ค.-61 22 เม.ย.
 62

22 เม.ย.
62

78.5 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.สนอง ทองปาน

9 59199130285 นางสาวกนัตพร ขาวแพร คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการ
ทางการศึกษา
และการจดัการ

เรียนรู้ 
(คณิตศาสตร์)

การศึกษาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหท์าง
คณิตศาตร์ แล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ือง สถติิของนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 ที่
ได้รับการจดัการเรียนรู้
โดยใช้วัฏจกัรการสืบ
เสาะหาความรู้

study of 
mathematical 
anlytical thinking 
ability and learning 
achievement 
statistics among ninth 
grade students 
through the inquiry 
cycle learning 
menagement

การศึกษาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหท์าง
คณิตศาตร์ แล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ือง สถติิของนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 ที่
ได้รับการจดัการเรียนรู้
โดยใช้วัฏจกัรการสืบ
เสาะหาความรู้

study of 
mathematical 
anlytical thinking 
ability and learning 
achievement 
statistics among ninth 
grade students 
through the inquiry 
cycle learning 
menagement

Veridian E-
Journal, Silpakorn 
University 

12/2/
มนีาคม - 
เมษายน

16 ก.พ. 
62

9 เม.ย. 
62

76.67 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ชมนาด เชื้อ
สุวรรณทวี

หน้า 3



ล ำดบั
รหัสประจ ำตวั

นิสติ
ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)
ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน

ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 6/2562 (วนัที ่14 พฤษภำคม 2562)
ประจ ำเดอืน พฤษภำคม 2562

10 59199130286 นางสาววิมลพันธ์ ทรายทอง คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการ
ทางการศึกษา
และการจดัการ

เรียนรู้ 
(คณิตศาสตร์)

การศึกษาความสามารถ
ในการแกป้ัญหาทาง
คณิตศาสตร์และความ
ยดึมัน่ผูกพันในการเรียน
ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที ่5 ที่
ได้รับการจดัการเรียนรู้
โดยการสอนแนะใหรู้้คิด
ร่วมกบัการใหข้อ้มลู
ยอ้นกลับเพือ่ส่งเสริมการ
เรียนรู้

The study of 
mathematical 
problem-solving and 
student engagment 
of eleventh grade 
students through 
learning management 
by using congnitively 
guided instruction 
and providing 
feedback to enhance 
learning

การศึกษาความสามารถ
ในการแกป้ัญหาทาง
คณิตศาสตร์และความ
ยดึมัน่ผูกพันในการเรียน
ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที ่5 ที่
ได้รับการจดัการเรียนรู้
โดยการสอนแนะใหรู้้คิด
ร่วมกบัการใหข้อ้มลู
ยอ้นกลับเพือ่ส่งเสริมการ
เรียนรู้

The study of 
mathematical 
problem-solving and 
student engagment 
of eleventh grade 
students through 
learning management 
by using congnitively 
guided instruction 
and providing 
feedback to enhance 
learning

Veridian 
E-Journal, 
Silpakorn 
University สาขา
มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และ
ศิลปะ

12/2 
มนีาคม-
เมษายน 
2563

9 เม.ย. 
62

22 เม.ย.
 62

91 คะแนน 
ระดับ ดีมาก

ผศ.ดร.ชมนาด เชื้อ
สุวรรณทวี

11 59199130113 นายพิพากษา บุญฤทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการ
ทางการศึกษา
และการจดัการ

เรียนรู้ 
(คณิตศาสตร์)

การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์และ
ความคิดทางเรขาคณิต 
เร่ืองวงกลม ของนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 ที่
ได้รับการจดักจิกรรมดาร
รียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม The 
Geometer's 
sketechped (GSP) 
ร่วมกบัแนวคิดหอ้งเรียน
กลับด้าน

A study of 
mathematics learning 
achievement and 
geometric thinking on 
circular of 
mathayomsuksa 3 
students learning by 
using the geometer's 
sketchpad program 
(GSP) with concept of 
flipped classroom 
activies

การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์และ
ความคิดทางเรขาคณิต 
เร่ืองวงกลม ของนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 ที่
ได้รับการจดักจิกรรมดาร
รียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม The 
Geometer's 
sketechped (GSP) 
ร่วมกบัแนวคิดหอ้งเรียน
กลับด้าน

A study of 
mathematics learning 
achievement and 
geometric thinking on 
circular of 
mathayomsuksa 3 
students learning by 
using the geometer's 
sketchpad program 
(GSP) with concept of 
flipped classroom 
activies

วารสารครุศาสตร์
อตุสาหกรรม

18/1 
มกราคม-
เมษายน 
2562

16 ก.พ. 
62

9 เม.ย. 
62

86.67 
คะแนน 
ระดับ ดีมาก

อ.ดร.สุณิสา สุมรัิตนะ

12 59199130111 นายกฤตนุ วิเศษประสิทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาการ
ทางการศึกษา
และการจดัการ

เรียนรู้ 
(คณิตศาสตร์)

ผลการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้วิธีการแบบเปิดบูรณา
การแนวคิดหอ้งเรียน
กลับด้านทีม่ต่ีอการรู้
เร่ืองคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที ่2

EFFECTS OF THE 
INTEGRATED OPEN – 
APPROACH METHOD 
AND FLIPPED 
CLASSROOM 
CONCEPTS ON 
MATHEMATICAL 
LITERACY AMONG 
EIGHTH GRADE 
STUDENTS

ผลการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้วิธีการแบบเปิดบูรณา
การแนวคิดหอ้งเรียน
กลับด้านทีม่ต่ีอการรู้
เร่ืองคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที ่2

EFFECTS OF THE 
INTEGRATED OPEN – 
APPROACH METHOD 
AND FLIPPED 
CLASSROOM 
CONCEPTS ON 
MATHEMATICAL 
LITERACY AMONG 
EIGHTH GRADE 
STUDENTS

Veridian E-
Journal, Silpakorn 
University 

12/2/
มนีาคม - 
เมษายน

16 ก.พ. 
62

9 เม.ย. 
62

83.67 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ชมนาด เชื้อ
สุวรรณทวี

คณะเศรษฐศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 2 รำย) หน้า 4



ล ำดบั
รหัสประจ ำตวั

นิสติ
ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)
ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน

ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 6/2562 (วนัที ่14 พฤษภำคม 2562)
ประจ ำเดอืน พฤษภำคม 2562

13 57199130488 นางสาวดวงพร หาญณรงค์
พาณิชย์

คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ความไมแ่น่นอนทีส่่งผล
ต่อการท่องเทีย่ว

Uncertainty and 
Tourism

ความไมแ่น่นอนทีส่่งผล
ต่อการท่องเทีย่ว

Uncertainty and 
Tourism

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์คร้ังที ่4

18-20 
กรกฎาคม
 2562

15 ก.พ. 
62

9 เม.ย. 
62

61.02 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร.วรรณสินท์ สัต
ยานุวัตร์

14 57199130490 นายสุทธิชัย สิริวรกลุ คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การศึกษาระหว่าง
ประเทศและความเหล่ี
อมล้ าของการกระจาย
รายได้

Trade and income 
inequality

การศึกษาระหว่าง
ประเทศและความเหล่ี
อมล้ าของการกระจาย
รายได้

Trade and income 
inequality

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์คร้ังที ่4

18-20 
กรกฎาคม
 2563

15 ก.พ. 
62

9 เม.ย. 
62

61.02 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร.วรรณสินท์ สัต
ยานุวัตร์

คณะสงัคมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 2 รำย)
15 57199130476 นายยทุธนา ชาวนา คณะสังคมศาสตร์ ภมูสิารสนเทศ การประยกุต์ใช้ระบบ

สารสนเทศภมูศิาสตร์
เพือ่คาดการณ์การใช้
ทีดิ่นในการค านวณอตัรา
การไหลของน้ าท่าสูงสุด

Application of 
geographicinformation 
 system to predict 
land use change for 
maximum flow rate 
calculation

Application of 
geographicinformation 
 system to predict 
land use change for 
maximum flow rate 
calculation

springer 
geography

vol.1 
page 87-
94

11 ต.ค. 
61

9 เม.ย. 
62

70 คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.ธีรเวทย ์ลิม
โกมลวิลาศ

16 58199130147 นางสาววรรณาภรณ์ ศรีชูเปีย่ม คณะสังคมศาสตร์ ภมูสิารสนเทศ การวิเคาะหก์ราฟชีพ
ลักษณ์ขา้วเพือ่ประมาณ
การช่วงเวลาเพราะปลูก 
จงัหวัดสระแกว้

RICE PHENOLOGY 
ANALYSIS FOR 
ESTIMATE 
GROWTHING SEASON, 
SAKEO PROVINVE

comparison of rice 
phenology from 
MODIS and ground 
Image date in sakaeo 
province Thailand

springer 
geography

vol.1 
page 76-
87

10 ก.ย. 
61

9 เม.ย. 
62

63 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร.สุธาทิพย ์ชว
นะเวสสกลุ

คณะศิลปกรรมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 3 รำย)
17 57199130384 นางสาวประภากร กติติยายาม คณะศิลปกรรม

ศาสตร์
ศิลปศึกษา 

(ดนตรีศึกษา)
กจิกรรมดนตรีทีม่ผีลต่อ
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายลพฤติกรรมการ
เขา้สังคมของนักเรียนชั้น
อนุบาล 2 โรงเรียนสัจจ
ศึกษา อ าเภอบ้านฉาง 
จงัหวัดระยอง

The musical activity 
affecting of physical 
and social behavior 
of two kindergarten 
students sajjasukesa 
school, banchang 
district, rayong 
province

กจิกรรมดนตรีทีม่ผีลต่อ
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายลพฤติกรรมการ
เขา้สังคมของนักเรียนชั้น
อนุบาล 2 โรงเรียนสัจจ
ศึกษา อ าเภอบ้านฉาง 
จงัหวัดระยอง

The musical activity 
affecting of physical 
and social behavior 
of two kindergarten 
students sajjasukesa 
school, banchang 
district, rayong 
province

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "มศว 
วิจยั" คร้ังที ่13

20-21 
มนีาคม 
2563

10 ส.ค. 
61

26 เม.ย.
 62

68.5 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ.ดร.สิชฌน์เศก 
ยา่นเดิม
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ล ำดบั
รหัสประจ ำตวั

นิสติ
ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)
ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน

ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 6/2562 (วนัที ่14 พฤษภำคม 2562)
ประจ ำเดอืน พฤษภำคม 2562

18 57199130370 นายจริวินท์ ทองเทวินทร์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปศึกษา 
(ดนตรีศึกษา)

การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยโดยการจดั
ประสบการณ์ทางดนตรี
ตามแนวโซลตาน โคดาย

A study of the 
mathematical 
learning achivement 
of young children 
experienced through 
zoltan kodaly style 
music activities

การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยโดยการจดั
ประสบการณ์ทางดนตรี
ตามแนวโซลตาน โคดาย

A study of the 
mathematical 
learning achivement 
of young children 
experienced through 
zoltan kodaly style 
music activities

การประชุมวิชาการ
และน าเสนอ
ผลงานวิจยั
ระดับชาติและ
นานาชาติ คร้ังที ่12

29-ม.ีค.-62 7 ม.ีค. 62 26 เม.ย.
 62

75.7 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ประพันธ์ศักด์ิ 
พุม่อนิทร์

19 58199130226 นายจกัรวัฒน์ เพ็ชรเรือง คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ศิลปศึกษา การฟืน้ฟูการแสดงโนรา
บันเทิงแบบโบราณ
จงัหวัดพัทลุง

The restoration of 
ancient norafor 
entertainment in 
phatthalung

การฟืน้ฟูการแสดงโนรา
บันเทิงแบบโบราณ
จงัหวัดพัทลุง

The restoration of 
ancient norafor 
entertainment in 
phatthalung

การประชุมวิชาการ
ด้านศิลปกรรม
ระดับชาติคร้ังที ่1 
ศิลปกรรมศาสตร์
กบัสังคม และ
วัฒนธรรมร่วมสมยั

28-29 
มนีาคม 
2562

22 ม.ีค. 
62

22 เม.ย.
 62

65 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ.ดร.กติติกรณ์ นพ
อดุมพันธุ์

คณะวทิยำศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 5 รำย)
20 58199110113 นางสาวอรนภา เกลาฉดี คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ สมบัติทางกายภาพของ

เส้นใยไทเทเนียเจอืด้วย
ทองจากการปัน่เส้นใย
ด้วยไฟฟ้าสถติ

Physical Properties of 
Gold-Doped Titania 
Electrospun Fibers

Properties of gold-
doped titanium 
dioxide fibers 
prepared by 
electrospinning 
technique

Conference 
Proceeding 
Kyoto, Japan

March 27-
29, 2019

8 พ.ค. 62 7 พ.ค. 62 72 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.อารียา เอีย่มบู่

21 58199110034 นายพงษ์กานต์ ทองครบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ การศึกษาความลึกซาบ
ซึมได้ของตัวน ายวดยิง่ที่
ขึน้กบัทิศทางชนิดคล่ืน
เวสด้วยทฤษฎกีนิซ์เบิร์
กแลนดาว

The study on 
penetration depth of 
anisotropic two-band 
superconductors by 
ginzburg-landau 
approach

The study on 
penetration depth of 
anisotropic two-band 
superconductors by 
ginzburg-landau 
approach

Physica C: 
superconductivity 
and its 
applications

2019/561/
june/45-
49

1 เม.ย. 
62

9 เม.ย. 
62

71 คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร.พงษ์แกว้ อดุม
สมทุรหรัิญ

22 58199110015 นางสาวกนกวรรณ จนัทร์ลาม คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การศึกษาลักษณะ
โครงสร้างทางความคิด
เร่ืองเศษส่วนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที ่5

A study of fractional 
schemes of 
prathomsuksa v 
students

การศึกษาลักษณะ
โครงสร้างทางความคิด
เร่ืองเศษส่วนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที ่6

A study of fractional 
schemes of 
prathomsuksa v 
students

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คร้ังที ่7 
ประจ าปี 2561 
หวัขอ้ 
Gastronomy, 
Hospitality and 
Culture in ASEAN

07-ก.ย.-61 13 ก.ค. 
61

26 เม.ย.
 62

65 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร.ขวัญ เพียซ้าย

หน้า 6



ล ำดบั
รหัสประจ ำตวั

นิสติ
ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)
ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน

ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 6/2562 (วนัที ่14 พฤษภำคม 2562)
ประจ ำเดอืน พฤษภำคม 2562

23 59199110143 นางสาวสุวิสา บุญน้อย คณะวิทยาศาสตร์ เคมี การพัฒนาบทเรียนเชิง
รุกแบบใช้ทีมเป็นฐานวิชา
เคม ีเร่ือง ปริมาณสาร
สัมพันธ์เพือ่ส่งเสริม
ทักษะในศตวรรษที ่21 
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย

Development of 
active learning in 
chmistry using team-
based lerning in 
stoichoimetry topic 
yo enhance 21st 
century skills for high 
school students

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคม ี
เร่ือง ปริมาณสารสัมพันธ์
 โดยใช้บทเรียนเชิงรุก
ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
แบบใช้ทีมเป็นฐาน ของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย

Development of 
chemistry learning 
achievement in 
stolchiometry by an 
active learing lesson 
using team-based 
learning for high 
school students

วารสารวิทยาศาตร์ 
มศว

ปีที ่35/
ฉบับที่1 
ม.ิย. 2563

29 ม.ค. 
62

9 เม.ย. 
62

71 คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดร
บัณฑิต

24 59199110011 นางสาวภคินี ทองฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การศึกษาขึน้รูปและ
สมบัติไพอโิซเล็กทริก
จากผลของการเจอืแลน
ทานัมในพีซีทีทีข่ึน้รูปโดย
เทคนิคหล่อแผ่นบาง

The study of 
fabrication and 
piezoelectric 
properties with 
lanthanum doping in 
PZT by Tape casting

การศึกษาขึน้รูปและ
สมบัติไดอเิล็กทริกจาก
ผลของการเจอืแลนทานัม
ในพีซีทีทีข่ึน้รูปโดย
เทคนิคหล่อแผ่นบาง

The study of 
fabrication and 
dielectric properties 
with lanthanum 
doping in PZT by 
Tape casting

การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจยั
ระดับบัณฑิตศึกษา
แหง่ชาติ คร้งที ่21

16-ม.ีค.-62 5 เม.ย. 
62

9 เม.ย. 
62

64.5 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ.ดร.ปัทมาศ บิณฑ
จติต์

คณะแพทยศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)
25 54299120006 นางสาวสุพิชฌาย ์อคัรวริศวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ อณูชีววิทยา  การพัฒนาวิธีการตรวจ

วินิจฉยัแบบรวดเร็ว
ส าหรับตรวจคัดกรองเชื้อ
ไวรัสตับอกัเสบบี

Development of 
rapid diagnostic test 
for screening of the 
hepatitis B virus

Comparatively rapid 
screening tests for 
diagnosis of hepatitis 
of hepatitis B virus 
infection using loop-
mediated isothermal 
amplification (LAMP) 
paired with lateral 
flow dipstick (LFD), 
gold nanoparticles 
(AuNPs) and real-time 
turbidimetry

Science and 
Technology Asia

vol.24,no.
2, Api-Jun 
2020

30 พ.ค. 
60

23 เม.ย.
 62

ผ่าน รศ.ดร.โกสุม จนัทร์ศิริ

คณะกำยภำพบ ำบัด (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
26 58199110141 นางสาวอสุา ชินอะโร คณะ

กายภาพบ าบัด
กายภาพบ าบัด ผลของการออกก าลังกาย

เพือ่ลดภาวะไหล่งุ้มต่อ
การขยายตัวของทรวงอก
ความแขง็แรงของ
กล้ามเนือ้หายใจ และ
สมรรถภาพปอดในผู้ป่วย
โรคปอดอดุกัน้เร้ือรัง

Effect of exercise for 
reducing rounded 
shoulder on chest 
expansion, respiratory 
muscle strenght, and 
pulmonary function 
in COPD patients

ผลของการออกก าลัง
กายต่อท่าทางไหล่ง้ม
และการขยายตัวของ
ทรวงอกในผู้ป่วยโรค
ปอดอดุกัน้เร้ือรัง: 
การศึกษาน าร่อง

Effect of exercise on 
forward shoulder 
posture and chest 
expansion in COPD 
patients: A 
prelimnary study

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติสวนดุสิต 
2018 คร้ังที ่4

01-ส.ค.-61 19 เม.ย.
 62

21 ก.พ. 
62

81.5 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.กนกวรรณ ทอง
โชติ

สถำบันวจิยัพฤตกิรรมศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย) หน้า 7



ล ำดบั
รหัสประจ ำตวั

นิสติ
ชือ่-สกุล คณะ สำขำวชิำ

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำไทย)

ชือ่ปริญญำนิพนธ์ 
(ภำษำอังกฤษ)

ชือ่บทควำม (ภำษำไทย) ชือ่บทควำม (English)
ชือ่วำรสำร/ชือ่งำน

ประชมุวชิำกำร

ปีที ่ฉบับ
ที/่วนัที่
น ำเสนอ

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2561

เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 6/2562 (วนัที ่14 พฤษภำคม 2562)
ประจ ำเดอืน พฤษภำคม 2562

27 57199130420 นายสุภคัสิริ ด่านถาวรเจริญ สถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์

วิจยัและ
พฤติกรรม

ศาสตร์ประยกุต์

ปัจจยัทางจติและสังคมที่
มอีทิธิต่อพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างาน
ของพนักงานผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ในนิคม
อตุสาหกรรมบางปู

Psychosocial factors 
influence responsible 
work behavior of 
auto parts 
manufacturing 
process workers in 
bangboo industrial 
estate

ปัจจยัทางจติและสังคมที่
มอีทิธิต่อพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างาน
ของพนักงานผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ในนิคม
อตุสาหกรรมบางปู

Psychosocial factors 
influence responsible 
work behavior of 
auto parts 
manufacturing 
process workers in 
bangboo industrial 
estate

การประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจยั
ระดับบัณฑิตศึกษา 
symposium คร้ังที่
 12

31-ม.ีค.-62 2 พ.ค. 62 7 พ.ค. 62 72.75 
คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิ
วัทน์

คณะพลศึกษำ (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)
28 59199120021 นางสาวรุ่งกานต์ แซ่แด้ คณะพลศึกษา วิทยาศาสตร์

การกฬีาและ
ออกก าลังกาย

ผลของการฝึกชิกงร่วมกบั
โยคะและการฝึกชิกง
อยา่งเดียวทีม่ต่ีอความ
กลัวการล้มและสุขภาพ
องค์รวมของผู้สูงอายุ

Effects of combined 
Qigong with Yoga 
practive and Qigong 
practice upon fear of 
falling and holistic 
health of elderty

ผลการฝึกชิกงร่วมกบั
โยคะทีม่ต่ีอสุขภาพและ
ความกลัวการล้มของ
ผู้สูงอายุ: การศึกษาเชิง
คุณภาพ

Effects of combined 
qigong and yoga 
practice on health 
and fear of falling in 
older adults: a 
qualitative study

วารสารคณะพล
ศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที ่21 
เล่มที ่2 
กรกฎาคม-
ธันวาคม 
2562

24 เม.ย.
 62

26 เม.ย.
 62

71.5 
คะแนน 
ระดับ ดี

ศ.ดร.สาล่ี สุภาภรณ์

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เดอืน พฤษภำคม 2562 ทัง้หมด จ ำนวน 28 รำย

ป.บัณฑิต โท เอก รวม
1 คณะบริหำรธุรกิจเพ่ือสงัคม 5 5
2 คณะศึกษำศำสตร์ 5 2 7
3 คณะเศรษฐศำสตร์ 2 2
4 คณะสงัคมศำสตร์ 2 2
5 คณะศิลปศำสตร์ 3 3
5 คณะวทิยำศำสตร์ 5 5
6 คณะแพทยศำสตร์ 1 1
7 คณะกำยภำพบ ำบัด 1 1
8 สถำบันวจิยัพฤตกิรรมศำสตร์ 1 1
9 คณะพลศึกษำ 1 1

24 4 28รวม

คณะ / สถำบัน / ส ำนัก
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