
 
 
 
 

 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายช่ือนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563   

                                                                          

ล ำดับที่ รหัสประจ ำตัว ชื่อ - ชื่อสกุล 
ค่ำระดับ
ขั้นเฉลี่ย
สะสม 

หมำยเหตุ 

 
 

 
ระดับปริญญาโท 

  

 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)   

 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย   

1 60199130198 ว่ำที่ร้อยตรีหฤษฎ์ อภิเดช   
 สาขาวชิา เคมี   
1 59199110008 นำงสำวพิชญ์จิรำ สุขนวล   
 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)   

 สาขาวิชา ภาษาไทย   

1 60199130288 นำงสำวNguyen Thi Loan Phu   
    

   
                                     ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  8 ธันวำคม 2563 
 

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
ผลงำน

วนัสง่
ปริญญำ
นิพนธ์/
สำร
นิพนธ์

บัณฑิตฯ
ตอบรับ
บทควำม

ผลกำร
ประเมิณ
กำรสอบ
ปำกเปลำ่

อำจำรยท์ีป่รึกษำ
ปริญญำนิพนธ์หลกั

คณะวทิยำศำสตร์ (ป.โท จ ำนวน 1 รำย)
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SYNTHESIS AND 

BIOLOGICAL ACTIVITY OF 

CHALCONE-TRIAZOLE 

AND COUMARIN-

TRIAZOLE DERIVATIVES

Synthesis and 

neuroprotective effects 

of novel chalcone-

triazole hybrids

Bioorganic Chemistry 2020/-/
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IN FUTSAL PLAYERS

JURNAL SAINS 

SUKAN DAN 
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edition
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