
2   คน

ภาคปกติ 2   คน

3   คน

ภาคพิเศษ 2   คน

ภาคพิเศษ 1   คน

รวม 5   คน

0  คน

0  คน

0  คน

5  คน

4  คน

1  คน

รวม 5  คน

นักศึกษาต่างชาติ

แผน ข

แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท

ในจํานวนนี�เป็นนักศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

นักศึกษาคนไทย

นักศึกษาต่างชาติ

สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั�งที� 19/2560  เมื�อวันที�   10  พฤศจิกายน  2560

ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาโท

แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรปกติ

นักศึกษาคนไทย





1

ชื�อ GPA สาขา

1 49

2 48

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาเอก  แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท

            กระบวนการผลิตและการเสริมแร่ธาตุของลูกเดือย (Coix lachryma-jobi L.) ที�อบพองด้วย

เทคนิคไมโครเวฟ

            Processing and Mineral Fortifications of Puffed Job's Tears (Coix lachryma-jobi  L.) Puffing 

by Microwave Technique

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  สมชาย    จอมดวง

2 .   ผศ.ดร.  ยุทธนา    พิมลศิริผล

3 .   ผศ.ดร.  ศรีสุวรรณ    นฤนาทวงศ์สกุล

อุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

นาง   อรทัย    บุญทะวงศ์ 551351011 5  ปี   0   เดือน 4.00 4.00

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ผลของคอลลาเจนเปปไทด์จากปลาต่อเมแทบอลิซึมของเมทริกซ์นอกเซลล์

            Effects of Fish Collagen Peptides on Extracellular Matrix Metabolism

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ศ.ดร.  ปรัชญา    คงทวีเลิศ

2 .   รศ.ดร.  ศิริวรรณ    องค์ไชย

3 .   ผศ.ดร.  พีรพรรณ    โปธาเจริญ

แพทยศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี)

น.ส.   กานต์ชนิต    บุญมาลีรัตน์ 540751001 6  ปี   5   เดือน 3.70 3.70

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

รายละเอียดผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั�งที� 19/2560  เมื�อวันที�   10  พฤศจิกายน  2560

ลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม



2

ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

1 41

2 37

1 42

            การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื�องประวัติศาสตร์เมืองลําปาง เพื�อเสริมสร้างจิตสํานึก

วัฒนธรรมท้องถิ�นของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง

            Inquiry Learning Management on Muang Lampang History to Enhance Local Culture 

Consciousness of Students in Assumption College Lampang

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  ชรินทร์    มั�งคั�ง

2 .   อ.ดร.  เชษฐภูมิ    วรรณไพศาล

น.ส.   ณัฎฐวดี    ดวงใจ 580232133 2  ปี   3   เดือน 3.66 3.66

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การพัฒนาตัวบ่งชี�การประเมินหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหาร คณะ

เศรษฐศาสตร์และการท่องเที�ยว มหาวิทยาลัยสุพานุวง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

            Evaluation of Indicator Development for the Bachelor Curriculum in the Business 

Administration Program in Management the Faculty of Economics and Tourism at Souphanouvong 

University, Lao People's Democratic Republic

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ฤตินันท์    สมุทร์ทัย

2 .   ผศ.ดร.  สุนทรพจน์    ดํารงค์พานิช

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษา) วิชาเอกสังคมศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ประเมินผลและวิจัยการศึกษา) แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

นาย  ซื�อลือ  นอตัวลี 570232190 3  ปี   3   เดือน 3.47 3.47

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  วรัท    วินิจ

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาโท  แผน ก แบบ ก 2

ศึกษาศาสตร์

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาโท  แผน ข

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)

นาย   ธนภัทร    ศรีวัฒนะ 581532100 2  ปี   3   เดือน 3.69 3.69

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :
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