
 
 
 
 
 

 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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รายช่ือนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563  

                                                                          

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมายเหตุ 

 
 

 
ระดับปริญญาเอก 

  

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)   

 สาขาวิชา เคมีประยุกต์   

1 56299120004 นางสาวเบญจวรรณ จิตยุติ   
 สาขาวิชา จิตวิทยาประยุกต์   

1 58199150032 นางกันยารัตน์ เมืองแก้ว   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายช่ือนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563  

                                                                          

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมายเหตุ 

 
 

 
ระดับปริญญาโท 

  

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ม.)   

 สาขาวิชา คณิตศาสตร์   

1 61199110170 นางสาวสาวิทตรี อุ่นทองศิริ   
 สาขาวิชา เคมี   

1 61199110178 นางสาวCHANTHALANGSONE KONGKA   
2 61199110179 นายSOULIYANH PHIMMASONE   
 สาขาวิชา วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   

1 59199130289 นางสาวชุติมา อันชนะ   
 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)   

 สาขาวิชา การจัดการ   

1 60199130385 นางสาวปพิชญา ศรีจันทรา   
2 60299130036 นางสาววารุณี โง้วสกุล   
 ปริญญาวิทยาศาสตรมาหบัณฑิต (วท.ม.)   

 สาขาวิชา วิทยาการเภสัชภัณฑ์   

1 59199130343 นางสาวปัณรส แช่มชมดาว   
 สาขาวิชา ตจวิทยา   

1 60199110043 นางสาวณพิศ เฉลิมสุวิวัฒนาการ   
 สาขาวิชา กายภาพบ าบัด   

1 60199110135 นางสาววลีรัตน์ สันส ี   
 สาขาวิชา วิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล   

1 60199110007 นางสาวกัลติมาศ แผวผาลา   
     



 
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมายเหตุ 

 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)   

 สาขาวิชา การจัดการกีฬาและนันทนาการ   

1 61199130473 นางสาวชญาณี ขวัญชูนุช   
    

   
                                     ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  12 มกราคม 2564 
 

โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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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
ผลงำน

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/
สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปลำ่

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

คณะวทิยำศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)
1 56299120004 นางสาวเบญจวรรณ จิตยติุ วทิยาศาสตร์ เคมีประยกุต์ การศึกษาเคมีแสงและเคมี

ความร้อนของสารประกอบ

อนิทรียแ์ละสารประกอบ

เชิงซ้อนชนิดใหม่ในการ

เกดิปฏิกริิยากบัโปรตีน

STUDY OF 

PHOTOCHEMISTRY AND 

THERMAL CHEMISTRY OF 

NEWLY DESIGNED 

ORGANIC COMPOUNDS 

AND METAL COMPLEX 

TOWARDS INTERACTIONS 

WITH PROTEINS

Selective protein 

photoclevage by 

fluorescein derivatives

Jouranl of 

photochemistry and 

photobiology 

B:Biology

2020/Volu

me 

212/page11

2027

4 ธ.ค.62 24 พ.ย. 
63

79.4 ระดับ
 ดี

รศ.ดร.อภญิญา ชัยวิ
สุทธางกรู

สถำบันวจิยัพฤตกิรรมศำสตร์ (ป.เอก จ ำนวน 1 รำย)
1 58199150032 นางกนัยารัตน์ เมืองแกว้ สถาบันวจิัย

พฤติกรรมศาสตร์

จิตวทิยาประยกุต์ การพัฒนาสมรรถนะการ

ปรึกษาเชิงจิตวทิยาแนว

มนุษยนิยมเพื่อสร้างความ

เป็นธรรมทางสังคมโดยมี

ความสอดคล้องกลมกลืนใน

ตนของนักศึกษาจิตวทิยา

เป็นตัวแปรส่งผ่าน

DEVELOPMENT OF 

HUMANISTIC 

COUNSELING 

COMPETENCIES FOR 

SOCIAL JUSTICE, 

CONGRUENCE OF 

PSYCHOLOGY STUDENTS 

AS A MEDIATOR VARIABLE

การพัฒนาและศึกษา

คุณลักษณะทางจิตมิติของ

แบบวดัสมรรถนะการปรึกษา

เชิงจิตวทิยาแนวมนุษยนิยม

เพื่อสร้างความเป็นธรรมทาง

สังคมของนักศึกษาจิตวทิยา

Development and Study 

Psychometric Properties 

of the Humanistic 

Counseling 

Competencies for Social 

Justice Scale of 

Psychology Students

มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 21/

ฉบับที2่/

พ.ค.-ส.ค. 

63/หน้าที่ 

139-154

15 พ.ย. 
63

6 ต.ค. 63 87 คะแนน
 ดีมาก

ผศ.ดร.นันท์ชัตสัณห ์
เมอืงแกว้

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2563

ประจ ำเดอืน ธันวำคม 2563
เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 12/2563 (วนัที ่8 ธันวำคม 2563)

ระดบัปริญญำโท

ระดบัปริญญำเอก

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

หน้า 1



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
ผลงำน

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/
สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปลำ่

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2563

ประจ ำเดอืน ธันวำคม 2563
เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 12/2563 (วนัที ่8 ธันวำคม 2563)

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

คณะวทิยำศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 3 รำย)
1 61199110170 นางสาวสาวทิตรี อุน่ทองศิริ วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การศึกษาความสามารถใน

การพิสูจน์ทางเรขาคณิต 

เร่ืองการให้เหตุผลทาง

เรขาคณิตผ่านการจัดการ

เรียนรู้โดยเทคนิคผังกราฟิก 

ร่วมกบักระบวนการเรียนรู้

แบบสืบสอบส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี2

A STUDY OF 

MATTHAYOMSUKSA II 

STUDENTS' GEOMETRIC-

PROOF ABILITIES IN A 

TOPIC OF GEOMETRIC 

REASONING THROUGH 

LEARNING ACTIVITIES 

WITH GRAPHIC 

ORGANIZER AND INQUIRY 

PROCESS

การศึกษาความสามารถใน

การพิสูจน์ทางเรขาคณิต 

เร่ืองการให้เหตุผลทาง

เรขาคณิตผ่านการจัดการ

เรียนรู้โดยเทคนิคผังกราฟิก 

ร่วมกบักระบวนการเรียนรู้

แบบสืบสอบส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี2

A STUDY OF 

MATTHAYOMSUKSA II 

STUDENTS' GEOMETRIC-

PROOF ABILITIES IN A 

TOPIC OF GEOMETRIC 

REASONING THROUGH 

LEARNING ACTIVITIES 

WITH GRAPHIC 

ORGANIZER AND INQUIRY 

PROCESS

วารสารมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชพฤกษ์

7/2/พ.ค.- 

ส.ค.
15 ก.ค. 
63

18 พ.ย. 
63

83 คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.สุกญัญา หะยสีา
และ

2 61199110178 นางสาวChanthalangsone 

Kongka

วทิยาศาสตร์ เคมี การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมี 

เร่ือง การหาปริมาณน้ําตาล

โดยใช้อปุกรณ์ตรวจ

วเิคราะห์แบบฐานกระดาษ

ร่วมกบัการวเิคราะห์แบบ

เทียบสีเพื่อส่งเสริมทักษะ

ความคิดสร้างสรรค์และ

นวตักรรมส าหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี

DEVELOPMENT OF 

CHEMISTRY 

LABORATORY ON 

DETERMINATION OF 

SUGAR BY USING PAPER-

BASED ANALYTICAL 

DEVICES WITH 

COLORIMETRIC METHOD 

TO ENHANCE THE 

CREATIVITY AND 

INNOVATIION SKILLS FOR 

UNDERGRADUATE 

STUDENTS

การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมี 

เร่ือง การหาปริมาณน้ําตาล

โดยใช้อปุกรณ์ตรวจ

วเิคราะห์แบบฐานกระดาษ

ร่วมกบัการวเิคราะห์แบบ

เทียบสีเพื่อส่งเสริมทักษะ

ความคิดสร้างสรรค์และ

นวตักรรมส าหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี

DEVELOPMENT OF 

CHEMISTRY 

LABORATORY ON 

DETERMINATION OF 

SUGAR BY USING PAPER-

BASED ANALYTICAL 

DEVICES WITH 

COLORIMETRIC METHOD 

TO ENHANCE THE 

CREATIVITY AND 

INNOVATIION SKILLS FOR 

UNDERGRADUATE 

STUDENTS

RSU National 

Research 

Conference 2020

ปีที่เผยแพร่ 

2563 หน้า 

579-587

24 พ.ย. 
63

3 ธ.ค. 63 76.80 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดร
บัณฑิต

หน้า 2



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
ผลงำน

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/
สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปลำ่

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2563

ประจ ำเดอืน ธันวำคม 2563
เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 12/2563 (วนัที ่8 ธันวำคม 2563)

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

3 61199110179 นายSouliyanh Phimmasone วทิยาศาสตร์ เคมี การพัฒนาวธิกีารวเิคราะห์

ปริมาณเมลามีนในตัวอยา่ง

นมผงด้วยการใช้คาร์บอน

ควอนตัมดอทเป็นตัวตรวจวดั

METHOD DEVELOPMENT 

FOR MELAMINE 

DETERMINATION IN MILK 

POWDER SAMPLES 

USING CARBON 

QUANTUM DOTS AS A 

DETECTION PROBE

การพัฒนาวธิกีารวเิคราะห์

ปริมาณเมลามีนด้วยการใช้

คาร์บอนควอนตัมดอทเป็น

ตัวตรวจวดั

Method Development 

for Melamine 

Determination Using 

Carbon Quantum Dots 

as a Detection Probe

งานประชุมวชิาการ

น าเสนอผลงานวจิัย

ระดับบัณฑิตศึกษา

แห่งชาติ คร้ังที่ 50

6-7 ม.ิย. 63 24 พ.ย. 
63

18 พ.ย. 
63

78.83 
คะแนน
ระดับดี

รศ.ดร.เกรียงศักด์ิ ส่ง
ศรีโรจน์

คณะพลศึกษำ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 61199130473 นางสาวชญาณี ขวญัชูนุช พลศึกษา การจัดการกฬีา

และนันทนาการ

สภาพ ปัญหาและความ

ต้องการ กจิกรรมนันทนาการ

เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี

 4 โรงเรียนสาธติ

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิ

โรมประสานมิตร

Conditions Problem and 

Need for Recreation 

activities on Life skills 

development of 

Mathayom suksa four 

students at the 

demonstration school, 

Srinakharinwirot 

university prasanmit

สภาพ ปัญหาและความ

ต้องการ กจิกรรมนันทนาการ

เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี

 4 โรงเรียนสาธติ

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิ

โรมประสานมิตร

Conditions Problem and 

Need for Recreation 

activities on Life skills 

development of 

Mathayom suksa four 

students at the 

demonstration school, 

Srinakharinwirot 

university prasanmit

รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวชิาการ

ระดับชาติราชมงคลสุริ

นทรื คร้ังที่ 11

2563/ก.ย./

หน้าที่ C-203
27 พ.ย. 
63

18 พ.ย. 
63

74 คะแนน 
ระดับ ดี

อ.ดร.สุมนตรี นิม่เนติ
พันธ์

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
ผลงำน

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/
สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปลำ่

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2563

ประจ ำเดอืน ธันวำคม 2563
เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 12/2563 (วนัที ่8 ธันวำคม 2563)

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

คณะศึกษำศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 59199130289 นางสาวชุติมา อนัชนะ ศึกษาศาสตร์ วทิยาการทางการ

ศึกษาและการ

จัดการเรียนรู้

การพัฒนาชุดกจิกรรมท่ีเน้น

ความคิดเชิงนวตักรรมที่

ส่งเสริมความสามารถในการ

ท าโครงงานวทิยาศาสตร์

และความสามารถในการ

ท างานเป็นทีมของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1

DEVELOPMENT OF 

INNOVATIVE THINKING 

ACTIVITY PACKAGES TO 

PROMOTE SCIENCE 

PROJECT PERFORMING 

AND TEAMWORK 

ABILITIES OF SEVENTH 

GRADE STUDENTS

การพัฒนาชุดกจิกรรมที่เน้น

ความคิดเชิงนวตักรรมท่ี

ส่งเสริมความสามารถในการ

ท าโครงงานวทิยาศาสตร์

และความสามารถในการ

ท างานเป็นทีมของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1

DEVELOPMENT OF 

INNOVATIVE THINKING 

ACTIVITY PACKAGES TO 

PROMOTE SCIENCE 

PROJECT PERFORMING 

AND TEAMWORK 

ABILITIES OF SEVENTH 

GRADE STUDENTS

วารสารครุอตุสาหกรรม

 สจล.

ปีที่ 19 

ฉบับที่ 3 

เดือน ก.ย.-

ธ.ค. 63

3 พ.ย. 63 7 พ.ย. 63 81.67 
คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร.สุนีย ์เหมะ
ประสิทธิ์

คณะเภสชัศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 59199130343 นางสาวปัณรส แช่มชมดาว เภสัชศาสตร์ วทิยาการเภสัช

ภัณฑ์

การพัฒนาวธิสีกดัและวธิี

วเิคราะห์ปริมาณอโิมดินจาก

เถาวลัยเ์หล็ก

DEVELOPMENT OF 

EXTRACTION AND 

VALIDATION METHODS 

FOR THE ANALYSIS OF 

EMODIN IN VENTILAGO 

DENTICULATA

การวเิคราะห์ด้วยโครมาโทก

ราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

และการสกดัด้วยตัวท า

ละลายของสารอโิมดินจาก

เถาวลัยเ์หล็ก

HPLC Analysis and 

Solvent Extraction of 

Emodin from Ventilago 

denticulata Willd

Thai Pharmaceutical

 and Health Science

 Journal – วารสาร

ไทยเภสัชศาสตร์และ

วทิยาการสุขภาพ

Vol.15, 

Number

3,

July-

September,

2020

22 ส.ค. 
63

18 พ.ย. 
63

85.17 
คะแนน 
ระดับ ดี

รศ.ดร.วีระศักด์ิ สามี
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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
ผลงำน

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/
สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปลำ่

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2563

ประจ ำเดอืน ธันวำคม 2563
เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 12/2563 (วนัที ่8 ธันวำคม 2563)

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

คณะแพทยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 60199110043 นางสาวณพิศ เฉลิมสุววิฒันาการ แพทยศาสตร์ ตจวทิยา การศึกษาทางคลินิก

เปรียบเทียบประสิทธภิาพ

ของเลเซอร์ Long pulsed 

Nd:YAG 1064 นาโนเมตร 

และเลเซอร์ Pulsed dye 

595 นาโนเมตร ในการรักษา

สิว

THE COMPARATIVE 

STUDY OF EFFICACY 

BETWEEN LONG PULSED 

ND:YAG LASER 1064 NM 

AND PULSED DYE LASER 

595 NM FOR THE 

TREATMENT OF ACNE 

VULGARIS

The comparative study 

of efficacy between 

1064-nm long-pulsed 

Nd:YAG laser and 595-

nm pulsed dye laser for 

the treatment of acne 

vulgaris

Journal of Cosmetic 

Dermatology
21 เม.ย.
 63

2 ธ.ค. 63 68.76 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

รศ.นพ.มนตรี อดุม
เพทายกลุ

คณะบริหำรธุรกิจเพ่ือสงัคม (ป.โท จ ำนวน 2 รำย)
1 60199130385 นางสาวปพิชญา ศรีจันทรา บริหารธรุกจิเพื่อ

สังคม

การจัดการ แรงจูงใจและประสิทธผิล

การปฏิบัติงานของบริษัท

ขนส่งแห่งหนึ่งในเขต

กรุงเทพมหานคร

WORK MOTIVATION AND 

EFFECTIVENESS OF A 

TRANSPORTATION 

COMPANY IN BANGKOK 

METROPOLITAN

แรงจูงใจและประสิทธผิล

การปฏิบัติงานของบริษัท

ขนส่งแห่งหนึ่งในเขต

กรุงเทพมหานคร

WORK MOTIVATION AND 

EFFECTIVENESS OF A 

TRANSPORTATION 

COMPANY IN BANGKOK 

METROPOLITAN

mba.swu.ac.th 1 ธ.ค. 63 24 พ.ย. 
63

66 คะแนน 
ระดับ ผ่าน

อ.ดร.ศุภณิญา ญาณ
สมบูรณ์

2 60299130036 นางสวาวารุณีย ์โง้วสกลุ บริหารธรุกจิเพื่อ

สังคม

การจัดการ ส่วนประสมการตลาดยคุใหม่

และการยอมรับเทคโนโลยทีี 

มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือวสัดุ

กอ่สร้างประเภทไม้

สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์

ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์

MODERN MARKETING 

MIX AND TECHNOLOGY 

ACCEPTANCE

AFFECTING PURCHASE 

DECISION MAKING ON 

FIBER CEMENT

ARTIFICIAL WOOD VIA 

ONLINE APPLICATIONS

ส่วนประสมการตลาดยคุใหม่

และการยอมรับเทคโนโลยทีี 

มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือวสัดุ

กอ่สร้างประเภทไม้

สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์

ผ่านช่องทางชอปปิงออนไลน์

MODERN MARKETING 

MIX AND TECHNOLOGY 

ACCEPTANCE

AFFECTING PURCHASE 

DECISION MAKING ON 

FIBER CEMENT

ARTIFICIAL WOOD VIA 

ONLINE APPLICATIONS

mba.swu.ac.th 6 ต.ค. 6 7 พ.ย. 63 67.1 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

รศ.สุพาดา สิริกตุตา
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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
ผลงำน

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/
สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปลำ่

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคตน้ ปีกำรศึกษำ 2563

ประจ ำเดอืน ธันวำคม 2563
เขำ้ทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ ครั้งที ่ 12/2563 (วนัที ่8 ธันวำคม 2563)

เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น

คณะกำยภำบ ำบัด (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 60199110135 นางสาววลีรัตน์ สันสี กายภาพบ าบัด กายภาพบ าบัด INFLUENCE OF 

PERSONAL FACTORS ON 

THE ACCURACY OF THE 

PREDICTION OF 

ACROMIAL DISTANCE IN 

SUPINE

Influence of Body Mass 

Index on Acromial 

Distance Evaluated in 

Sitting and Supine 

Positions: A cross-

sectional study

ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 20 

ฉบับที่ 3 

ก.ค.- ก.ย. 63

6 พ.ย. 63 30 ส.ค. 
63

80.67 
คะแนน 
ระดับ ดี

ผศ.ดร.นิตยา วิริยะ
ธารากจิ

คณะทันตแพทยศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
1 60199110007 นางสาวกลัติมาศ แผวผาลา ทันตแพทยศาสตร์ วทิยาการช่องปาก

และแม็กซิลฌลเฟ

เชียล

ผลของวสัดุห้ามเลือดจาก

อนุพันธไ์คโตซานต่อความมี

ชีวติและการท าหน้าท่ีของ

เซลล์สร้างกระดูกของมนุษย์

The effect of a Chitosan-

derived hemostatic 

agent on the viability 

and functions of Human 

osteoblast

Biocompatibility of a 

Chitosan-derived 

Hemostatic Agent with 

Human Alveolar 

Osteoblasts

วทิยาสารทันต

แพทยศาสตร์มหิดล 

(Mahidol Dental 

Journal)

ปีที่  40 

ฉบับที่ 3

เดือน ก.ย. –

 ธ.ค.

1 เม.ย. 
63

2 ธ.ค. 63 68.97 
คะแนน 
ระดับ ผ่าน

ผศ.ดร.ทพญ.มานิสา 
ศรีชลเพ็ชร์

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เดอืน ธันวำคม 2563 ทัง้หมด จ ำนวน 13 รำย

ป.บัณฑิต โท เอก รวม

1 คณะวทิยำศำสตร์ 3 1 4

2 สถำบันวจิยัพฤตกิรรมศำสตร์ 1 1

3 คณะพลศึกษำ 1 1

4 คณะศึกษำศำสตร์ 1 1

5 คณะเภสชัศำสตร์ 1 1

6 คณะแพทยศำสตร์ 1 1

7 คณะบริหำรธุรกิจเพ่ือสงัคม 2 2

8 คณะกำยภำพบ ำบัด 1 1

9 คณะทันแพทยศำสตร์ 1 1

11 2 13รวม

คณะ / สถำบัน / ส ำนัก
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