
ล ำดั
บ

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

คณะมนุษยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 57199110187 GUANGYI WU มนุษยศาสตร์ การสอน

ภาษาไทยใน
ฐานะ
ภาษาต่างประเท
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THE COMMUNICATION 
ETIQUETTE FOR CHINESE 
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GUIDE BOOKS
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TYPE OF THANACHART BANK 
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สังคมผู้สูงอายบุ้านบาง
ละมงุ จงัหวัดชลบุรี

The operation of 
banglamung social 
welfare delelopment 
center for older 
persons, Chonburi 
Province.

การประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ คร้ังที ่11

10 ส.ค. 
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อาจารย ์ดร.จริภา 
พฤกษ์พาดี
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เชื้อจลิุนทรียท์นร้อน

การแยกและการศึกษา
คุณสมบัติของเอนไซม์
เบต้า 1,3-ไซโลซิเดสที่
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แบคทีเรียแกรมบวกสาย
พันธุ์เตรปโตมยัซิส มศว10

identification and 
characterization of 
the first 1,3-D-
xylosidase from gram-
positive becterium, 
Streptomyces sp. 
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Enzyme and 
microbial 
technology
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วินิชบางแคปานข า ปี
การศึกษา 2560

THE EFFECTS OF 
COMPLEX TRANNING 
PROGRAM ON THE 
FOOTBALL SHOOTING 
ACCURACY OF MALE 
STUDENTS AT 
RAJWINITBANGKAEPHA
NKUM SCHOOL IN 
YEAR 2017
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สารละลายโดยใช้วัสดุ
เชิงประกอบมอนด์มอริล
โลไนต์/แอลจเินต

ADSRPTION OF GOLD 
ION FROM A 
SOLUTION USING 
MOMTMORILLONITE 
COMPOSIITE

การดูดซับไอออนทอง
จากสารละลายใช้วัสดุ
เชิงประกอบมอนต์มอริล
โลไนต์/แอลจเินต

ADSRPTION OF GOLD 
ION FROM A 
SOLUTION USING 
MOMTMORILLONITE 
COMPOSIITE

The 3rd 
international 
Conference on 
Applied Physics 
and Material 
Applications

Volume 
5, Issue 
Part 1, 
2018, 
Pages 
14786-
14792

31 ก.ค. 
2561
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2561

ระดับ ดี 
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2 คณะวศิวกรรมศำสตร์ 1 1
3 คณะสงัคมศำสตร์ 2 2
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