
10   คน

ภาคปกติ 5   คน

ภาคปกติ 1   คน

ภาคปกติ 3   คน

ภาคพิเศษ 1   คน

9   คน

ภาคปกติ 8   คน

ภาคพิเศษ 1   คน

69   คน

ภาคปกติ 2   คน

ภาคปกติ 1   คน

ภาคปกติ 28   คน

ภาคพิเศษ 2   คน

ภาคปกติ 6   คน

ภาคพิเศษ 28   คน

ภาคพิเศษ 2   คน

รวม 88   คน

4  คน

1  คน

3  คน

84  คน

80  คน

4  คน

รวม 88  คน

หลักสูตรปกติ

นักศึกษาคนไทย

นักศึกษาต่างชาติ

แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท

แบบ 1.2 ฐานปริญญาตรี

แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท

แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท

แผน ก แบบ ก 2

แบบ 3

ในจํานวนนี�เป็นนักศึกษา

ระดับปริญญาโท

แผน ก แบบ ก 1

นักศึกษาคนไทย

นักศึกษาต่างชาติ

สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั�งที� 13/2561  เมื�อวันที�   6  กรกฎาคม  2561

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั�นสูง

ป.บัณฑิตชั�นสูง

ป.บัณฑิตชั�นสูง

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรนานาชาติ

แบบ 2

แบบ 1

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข



1

1   คน

1   คน

2   คน

1   คน

1   คน

1   คน

1   คน

1   คน

1   คน

ป.บัณฑิตชั�นสูง 8   คน

ป.บัณฑิตชั�นสูง 1   คน

แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ศึกษาศาสตร์

- ทันตแพทยศาสตร์ ภาคพิเศษ

สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั�งที� 13/2561  เมื�อวันที�   6  กรกฎาคม  2561

คณะและสาขาวิชา ภาค/แบบ/แผน จํานวน

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั�นสูง

แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท

แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท

- การวิจัยและพัฒนาการศึกษา ภาคพิเศษ

วิทยาศาสตร์

- วิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม ภาคปกติ

- วัสดุศาสตร์ ภาคปกติ

- จุลชีววิทยาประยุกต์ ภาคปกติ

แพทยศาสตร์

- ชีวเคมี ภาคปกติ

พยาบาลศาสตร์ (นานาชาต)ิ ภาคปกติ

- สรีรวิทยา ภาคปกติ

- นิติวิทยากระดูก ภาคปกติ

เกษตรศาสตร์

- ปฐพีศาสตร์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ภาคปกติ

พยาบาลศาสตร์

-

ทันตแพทยศาสตร์

- ทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ

แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท

แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท

แบบ 1.2 ฐานปริญญาตรี

แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท

แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท

(ลาว)

แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท



2

คณะและสาขาวิชา ภาค/แบบ/แผน จํานวน

แผน ก แบบ ก 2 3   คน

แผน ข 5   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แบบ 3 1   คน

แผน ข 1   คน

1   คน

1   คน

แบบ 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 3   คน

แผน ก แบบ ก 2 2   คน

แผน ก แบบ ก 2 2   คน

1   คน

แผน ก แบบ ก 2 4   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 1 1   คน

แบบ 2 1   คน

แบบ 2 1   คน

แผน ข 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 2   คน

ภาคปกติ

- จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ

ศึกษาศาสตร์

- อาชีวศึกษา ภาคพิเศษ

- การศึกษา ภาคพิเศษ

- หลักสูตรการสอนและเทคโนโลยี

การเรียนรู้

ภาคพิเศษ

วิจิตรศิลป์

- ทัศนศิลป์ ภาคปกติ

สังคมศาสตร์

- ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ

วิทยาศาสตร์

- การสอนคณิตศาสตร์ ภาคปกติ

- เคมี ภาคปกติ

- ชีววิทยา ภาคปกติ

- ธรณีวิทยา ภาคปกติ

- วิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม(นานาชาต)ิ ภาคปกติ

- คณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาคปกติ

วิศวกรรมศาสตร์

- วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ

- วิศวกรรมเครื�องกล ภาคปกติ

- วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ

- วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ

- วิศวกรรมและการบริหารการ

ก่อสร้าง

ภาคพิเศษ

- วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาต)ิ ภาคปกติ

แบบ 1   (พม่า)

แบบ 2  (อเมริกา)

แบบ 2             (South Sudan)

(จีน / สิงคโปร์)

ระดับปริญญาโท

มนุษยศาสตร์

- ปรัชญา
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คณะและสาขาวิชา ภาค/แบบ/แผน จํานวน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ข 1   คน

แบบ 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 2   คน

แผน ข 6   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 3   คน

1   คน

แผน ก แบบ ก 1 1   คน

แผน ข 3   คน

แผน ข 4   คน

แบบ 3 1   คน

แผน ข 3   คน

แผน ข 2   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ก แบบ ก 2 1   คน

แผน ข 2   คน

แพทยศาสตร์

- จุลชีววิทยา ภาคปกติ

เกษตรศาสตร์

- กีฏวิทยา ภาคปกติ

- สัตวศาสตร์ ภาคปกติ

- ธุรกิจเกษตร ภาคพิเศษ

ภาคปกติ

- ปฐพีศาสตร์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ภาคปกติ

เภสัชศาสตร์

- การจัดการเภสัชกรรม ภาคปกติ

อุตสาหกรรมเกษตร

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร

ภาคปกติ

พยาบาลศาสตร์

- การบริหารการพยาบาล ภาคพิเศษ

- การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

สัตวแพทยศาสตร์

- วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ภาคปกติ

บริหารธุรกิจ

- บริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ

- บัญชี ภาคพิเศษ

- บัญชี ภาคพิเศษ

- การเงิน ภาคพิเศษ

เศรษฐศาสตร์

- เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

บัณฑิตวิทยาลัย

- การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม ภาคพิเศษ

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสน

- รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ

การสื�อสารมวลชน

- การสื�อสารศึกษา ภาคพิเศษ

แผน ก แบบ ก 2  (ลาว)

- การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ภาคปกติ





1

ชื�อ GPA สาขา

1 82

1 48

วิทยาศาสตร์

รายละเอียดผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั�งที� 13/2561  เมื�อวันที�   6  กรกฎาคม  2561

ลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยาประยกต์)

น.ส.   แพรธินี    ปัทมยุตานนท์ 540551050 7  ปี   1   เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ฟิงเกอร์ปรินต์ของนํ�าผึ�งไทยเพื�อการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์นํ�าผึ�ง

            Fingerprint of Thai Honeys for Quality Control of Raw Materials and Development of Honey 

Derived Products

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  ภาณุวรรณ    จันทวรรณกูร

4 .   Asst.Prof.Dr. Sergio    Angeli

3 .   ผศ.ดร.  สุขุม    อิสเสงี�ยม

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  นัดดา    เวชชากุล

3 .   ผศ.ดร.  ชนกพร    ไชยวงศ์

2 .   ผศ.ดร.  สุเมธ    สกุลเสริมสุข

2 .   รศ.ดร.  พาณี    ศิริสะอาด

วิทยาศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร)์

น.ส.   สุดารัตน์    อิสระพนาชีวิน 570551037 3  ปี   11  เดือน

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาเอก  แบบ 1.2 ฐานปริญญาตรี

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาเอก  แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท

           การพัฒนาฟิล์มวัสดุผสมที�มีโลหะทังสเตทเป็นฐานสําหรับการย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์

           Development of Metal Tungstate-based Composite Films for Organic Compounds Degradation



2

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

2 48

3 49

4 48

น.ส.   อุมาพร    ลําดับ 570551038 3  ปี   11  เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของวัสดุผสมเฟอร์ไรต์และโลหะวานาเดตสําหรับการย่อย

สลายสารประกอบอินทรีย์

            Development of Ferrite/Metal Vanadate Composite Photocatalysts for Organic Compounds 

Degradation

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  นัดดา    เวชชากุล

3 .   ผศ.ดร.  ชนกพร    ไชยวงศ์

2 .   ผศ.ดร.  สุเมธ    สกุลเสริมสุข

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม)

น.ส.   พิมพ์ชนก    วีรประพันธ์ 530551024 8  ปี   2   เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            นิเวศพิษวิทยาของโลหะหนักต่อความหลากหลาย การเสียรูปและความเข้มข้นธาตุของ        

หนอนริ�นนํ�าจืดในลํานํ�าแม่ตาว อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย

            Ecotoxicology of Heavy Metals on Diversity, Deformity and Elemental Concentrations of 

Non-biting Midge Larvae in Mae Tao Stream, Mae Sot District, Tak Province, Thailand

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ชิตชล    ผลารักษ์

3 .   Prof. Dr. Munetsugu   Kawashima

2 .   ผศ.ดร.  สมพร    จันทระ

แพทยศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยา)

นาย   กฤช    ใจคุ้มเก่า 580751020 2  ปี   11  เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ผลของยายับยั�งการทํางานของตัวขนส่งโซเดียมและกลูโคส ชนิดที� 2 ( เอสจีแอลทีทู             

อินฮิบิเตอร์) ต่อการทํางานของไตในหนูอ้วนที�มีภาวะดื�อต่ออินซูลิน

            Effects of Sodium Glucose Co-transporter Type 2 (SGLT2 inhibitor) on Renal Function in 

Obese-Insulin Resistant Rats

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  อนุสรณ์    ลังกาพินธ์

2 .   ผศ.ดร.  อัญชลี    พงศ์ชัยเดชา

3 .   ศ.ดร.นพ.  นิพนธ์    ฉัตรทิพากร



3

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

5 48

1 58

เกษตรศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาต)ิ

นาย  เตือนใจ   พงศ์คําพัน 580851009 2  ปี   11  เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การติดตามตรวจสอบความหลากหลายชนิดพันธุ์พืชและการกักเก็บคาร์บอนและนํ�าใน          

ป่าผลัดใบ จังหวัดเชียงใหม่

            Monitoring Plant Species Diversity and Carbon-Water Storages in Deciduous Forests, Chiang 

Mai Province

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  สุนทร    คํายอง

2 .   รศ.ดร.  เกรียงศักดิ�    ศรีเงินยวง

3 .   อ.ดร.  นิวัติ    อนงค์รักษ์

ศึกษาศาสตร์

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)

น.ส.   เสาวลักษณ์    ลังการ์พินธ์ 530252011 8  ปี   2   เดือน 3.50 3.56

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            รูปแบบการฝึกอบรมพยาบาลวิชาชีพในการใช้โยคะเพื�อพัฒนาเด็กที�มีความผิดปกติด้าน

พัฒนาการระบบประสาท

            A Training Model for Enabling Registered Nurses to Use Yoga in Developing Children with 

Neurodevelopmental Disorders

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  ฤตินันท์    สมุทร์ทัย

3 .   รศ.  สร้อยสุดา    วิทยากร

2 .   รศ.ดร.  เกียรติสุดา    ศรีสุข

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาเอก  แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท



4

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

2 49

3 48

แพทยศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี)

นาย   จักรกฤษณ์    คณารีย์ 570751034 3  ปี   6   เดือน 4.00 4.00

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            เคมีป้องกันต่อกระบวนการเกิดมะเร็งลําไส้ใหญ่ในระยะเริ�มต้นโดยสารสกัดใบงาม้อน

            Chemoprevention on Initiation Stage of Colon Carcinogenesis by Perilla frutescens              

(Nga-mon) Leaf Extract

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  ธีระ    ชีโวนรินทร์

2 .   ผศ.ดร.  อริยพงษ์    วงษ์นพวิชญ์

3 .   ผศ.ดร.  ศุภชัย    ยอดคีรี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิติวิทยากระดูก)

น.ส.   หทัยชนก    ชมภูพื�น 570751011 3  ปี   11  เดือน 3.50 3.50

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การประมวลผลภาพเพื�อการประมาณอายุและแยกเพศโดยวัดขนาดสัณฐานวิทยาของเนื�อเยื�อ

กระดูกแข็ง โดยใช้เทคนิคการสลายแคลเซียมจากกระดูกในกลุ่มประชากรไทย

            Image Processing Technique for Age Estimation and Sex Determination in Thai Adults by 

Histomorphometry of Decalcified Cortical Bone

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ศ.เชี�ยวชาญพิเศษ พญ.  ผาสุก    มหรรฆานุเคราะห์

4 .   ผศ.ดร.  สุคนธ์    ประสิทธิ�วัฒนเสรี

3 .   รศ.พญ.  กานดา    เมฆใจดี

2 .   รศ.พญ.  จงกลณี    เศรษฐกร



5

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

4 63

1 28

2 28

3 28

4 28 3.40

5 28

6 28

7 28

8 28

9 28

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Ms.  Nootchayong Yaowapanon 521251904 9  ปี   1   เดือน 3.56 3.56

3.06 3.06

น.ส.   กนกกร    สุรพงษ์จินดา

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            องค์ประกอบของการดูแลโดยชุมชนสําหรับผู้ที�รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง

            Components of Community Care for Stroke Survivors

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ประพิมพ์    พุทธิรักษ์กุล

3 .   รศ.  วิลาวัณย์    เสนารัตน์

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั�นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทยศาสตร)์ แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั�นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทยศาสตร)์ แขนงวิชาทันตกรรมทั�วไป

ร.ท.หญิง   จารุวรรณ    ตันบุญ

น.ส.   นุสรา    ศรีแสง

นาย   เอธัส    อําพนนวรัตน์ 600941025 0  ปี   11   เดือน

นาย   ปฐมพงศ์    สงวนชม 590942006 1  ปี   11   เดือน

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั�นสูง

ทันตแพทยศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั�นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทยศาสตร)์ แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

4 .   Prof.Dr. Kathleen    Potempa

5 .   รศ.ดร.  รัตนาวดี    ชอนตะวัน

2 .   ศ.เกียรติคุณ ดร.  วิจิตร    ศรีสุพรรณ

600941017 0  ปี   11   เดือน 3.50 3.50

นาย   ณัฐดนัย    พงศ์สุเสนีย์ 600941018 0  ปี   11   เดือน 3.90 3.90

นาย   กัมพล    รัตตินทิวานนท์ 600941020 0  ปี   11   เดือน 3.36 3.36

600941021 0  ปี   11   เดือน 3.54 3.54

600941024 0  ปี   11   เดือน 3.46 3.46

3.40

น.ส.   ทิฆัมพร    มะลิซ้อน 600941022 0  ปี   11   เดือน 3.58 3.58

600941023 0  ปี   11   เดือน 3.60 3.60

นาย   บัญชา    สินคณารักษ์
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

1 36

2 39

1 36

2  ปี   11  เดือน

1 .   ผศ.นสพ.ดร.  รัชต์    ขัตติยะ

สัตวแพทยศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย)์

น.ส.   อมเรศ    แก้ววิมล 581431016

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาโท  แผน ก แบบ ก 1

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื�องกล)

1 .   ผศ.ดร.  สมชาย    พัฒนา

นาย   พรรณเชษฐ์    ตัณฑกิตติ 560631164 4  ปี   6   เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การเปรียบเทียบสมรรถนะของพัดลมอุตสาหกรรมระหว่างกลุ่มที�ใช้เทคโนโลยีของไทยและ

ต่างประเทศ

            Comparison of Industrial Fan Performance Between Those Using Thai and International 

Technologies

กรรมการที�ปรึกษา

วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ความชุกและปัจจัยของการติดเชื�อฟรานซิสเซลลาในปลานิลแดงที�เลี�ยงในกระชังจังหวัด

เชียงใหม่และลําพูน

            Prevalence and Factors of Francisella  spp. Infections in Cage Cultured Red Tilapia in 

Chiang Mai and Lamphun

กรรมการที�ปรึกษา

3 .   ผศ.สพ.ญ.ดร.  กรรณิการ์    ณ ลําปาง

2 .   ผศ.นสพ.ดร.  ฎิลก    วงศ์เสถียร

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาโท  แบบ 1

วิจิตรศิลป์

ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์)

นาย  เมียว  มิตต์ 590331015 1  ปี   11  เดือน วิทยานิพนธ์  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            กฏไตรลักษณ์ในพระพุทธศาสนา: จิตรกรรมนามธรรม

            The Three Marks of Existence in Buddhism: Abstract Painting

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.  เกศ    ชวนะลิขิกร
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

1 39

2 39

3 39

4 42

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาโท  แผน ก แบบ ก 2

มนุษยศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา)

นาย   เจตนา    แสวงนาม 570131016 3  ปี   6   เดือน 3.72 3.72

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            แนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ในงานจิตรกรรมของ ปาโบล ปิกัสโซ

            Aesthetical Concept in Pablo Picasso's Paintings

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  วิโรจน์    อินทนนท์

นาย   ธนุตม์    นันเพ็ญ 570131018 3  ปี   6   เดือน 3.78 3.78

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            แนวคิดเรื�องมนุษย์ในนวนิยายชุดมาเฟียเลือดมังกรจากมุมมองของ ฟริดริค นิทเช่

            Concepts of Man in Series of Novels Mafia Luerd Mangkorn  from Friedrich Nietzsche's 

Perspective

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.  จารุณี    วงศ์ละคร

2 .   ผศ.ดร.  สมหวัง    แก้วสุฟอง

นาย   กฤช    มายา 580131012 2  ปี   11  เดือน 3.50 3.50

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            แนวคิดเรื�อง “อํานาจ” ของ เฟรดริช วิลเฮลม นิตเช่

            Friedrich wilhelm Nietzsche’s Concept of Power

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  วิโรจน์    อินทนนท์

ศึกษาศาสตร์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวศึกษา)

น.ส.   อรอนงค์    สุวรรณจักร 580232189 2  ปี   11  เดือน 4.00 3.82

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

         วิถีทางเข้าสู่อาชีพอิสระของผู้สําเร็จการศึกษาทางคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  นทัต    อัศภาภรณ์

         The Way Toward Self-Employment Careers of Home Economics Graduates Vocational College
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

5 38

6 38

7 38

8 41

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต)์

580531077 2  ปี   11  เดือน 3.56 3.56

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

น.ส.   กนกรัตน์    ใบแสด 580531076 2  ปี   11  เดือน 3.69 3.69

580531078 2  ปี   11  เดือน 3.94 3.94

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            พฤติกรรมพลวัตของแบบจําลองชนิดคอลโมโกรอฟอันดับเชิงเศษส่วน

            Dynamic Behavior of a Fractional Order Kolmogorov-type Model

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  สมภพ    มูลชัย

น.ส.   ชลิดา    คงสนุ่น

580531081 2  ปี   11  เดือน 3.89 3.89

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ความสามารถในการควบคุมเชิงพื�นที�ของเซลลูลาร์ออโตมาตาแบบการบวก

            Regional Controllability of Additive Cellular Automata

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  สมภพ    มูลชัย

น.ส.   ณัฏฐกานต์    สุภาใจดี

            ฟังก์ชันเลียปูนอฟสําหรับแบบจําลองภาวะพึ�งพากันที�มีอันดับเชิงเศษส่วน

            Lyapunov Functions for a Fractional Order Mutualism Model

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  สมภพ    มูลชัย

นาย   พิสิฐ์พงศ์    สนประเทศ

            การประมาณความผันผวนของแบบจําลองความผันผวนสโตแคสติก

            Estimating Volatility of Stochastic Volatility Models

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ภาคภูมิ    เพ็ชรประดับ
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

9 46

10 37

11 37

นาย   นพรัตน์    คําราพิศ 570531132 3  ปี   11  เดือน 3.03 3.03

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

         Preparation, Characterization and Mechanical Properties of PLA/PBAT/Graphite Composite 

Films

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ภัทร์นฤน    วรจิตติพล

2 .   ผศ.ดร.  วินิตา    บุณโยดม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)

นาย   วศิน    สมบุตร 580531029 2  ปี   11  เดือน 3.73 3.73

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การพัฒนาระบบแก๊สดิฟฟิวชันโฟลอินเจ๊กชันร่วมกับการตรวจวัดค่าการนําไฟฟ้าและ           

ฟลูออโรเมทริกสําหรับการหาปริมาณไอออนบางชนิดในนํ�าธรรมชาติ

            Development of Gas Diffusion Flow Injection System Coupled with Conductivity and 

Fluorometric Detection for Determination of Some Ions in Natural Water

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ทินกร    กันยานี

น.ส.   อําลิกา    รุ่งโรจน์ 580531104 2  ปี   11  เดือน 3.43 3.43

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของไฮโดรเจลที�มี 2-ไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริเลต

และไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลักสําหรับการดูดซับคอปเปอร์ (II) ไอออน

            Synthesis and Characterization of Hydrogels Based on 2-Hydroxyethyl Methacrylate and 

Hydroxyethyl Cellulose for Copper (II) Ion Adsorption

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  รุ้งลาวัลย์    สมสุนันท์

         การเตรียม การหาลักษณะเฉพาะ และสมบัติเชิงกลของฟิล์มคอมโพสิตพีแอลเอ/พีบีเอที/กราไฟต์
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

12 38

13 38

14 36

15 41

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)

น.ส.   พัทธนันท์    ศักดา 580531119 2  ปี   11  เดือน 3.75 3.81

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ความชุกและการระบุชนิดเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้วงศ์ Echinostomatidae ในหอยขมสกุล 

Filopaludina ในบางท้องที�ของจังหวัดลําพูนและลําปางด้วยเทคนิค เอสอาร์เอพี

            Prevalence and Molecular Identification of Trematode, Family Echinostomatidae in 

Filopaludina  Snails in Some Areas of Lamphun and Lampang Provinces by SRAP Technique

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  ชโลบล    วงศ์สวัสดิ�

นาย   ธีรภัทร    อินทร์ทอง 580531166 2  ปี   6   เดือน 3.43 3.43

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ผลของพลาสมาร่วมกับนํ�าไมโครบับเบิลในการควบคุมการเกิดราเขียวของผลส้มสายนํ�าผึ�ง

            Effect of Plasma in Combination with Microbubble Water on Controling of Green Mold in 

Sai Nam Pung Tangerine Fruits

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  กานดา    หวังชัย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธรณีวิทยา)

นาย   ธนโชติ    หารป่า 580531125 2  ปี   11  เดือน 3.71 3.71

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การวิเคราะห์เสถียรภาพของผนังบ่อเหมืองถ่านหินหงสา แขวงไซยะบุลี ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

            Stability Analysis of Hongsa Coal Mine's Pit Walls, Xaignabouli Province, Laos PDR

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  จิรัฏฐ์    แสนทน

นาย   สัตยา    อินตานํา 580531154 2  ปี   11   เดือน 3.31 3.31

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การสร้างแบบจําลองนํ�าบาดาลของแอ่งเชียงราย ภาคเหนือของประเทศไทย

            Groundwater Modeling of the Chiang Rai Basin, Northern Thailand

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  จิรัฏฐ์    แสนทน



11

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

16 37

17 39

18 36

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

นาย   ไปรเมษฐ์    เมฆบังวัน 570631022 3  ปี   11   เดือน 3.58 3.56

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การมอดูเลตทางแอมพลิจูดและเฟสโดยใช้วงจรรวมอิเล็กโตรแอบซอพชันมอดูเลเตอร์กับ

เลเซอร์

            Amplitude and Phase Modulation Using Electroabsorption Modulator-Integrated Laser

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  อุกฤษฏ์    มั�นคง

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (วิศวกรรมชีวการแพทย์)

Mr.   Hongxiang   Yin 570635803 3  ปี   6   เดือน 3.02 3.02

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การเตรียมโครงเลี�ยงเซลล์จากเจลาติน ไคโตซาน และโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ สําหรับใช้ในการ

ฟื�นฟูบาดแผล

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ฟ้าใส    คันธวงศ์

Mr.   Quek Xin Yi Timothy 580635801 2  ปี   11  เดือน 3.67 3.67

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขี�ผึ�งห้ามเลือดป้ายกระดูกจากซีน

            Development of a Bone Wax Substitute from Zein

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  วัสสนัย    วรรธนัจฉริยา

            Fabrication of Blended Gelatin-Chitosan-Polyvinyl Alcohol Scaffold for Wound Regeneration
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

19 36

20 36

21 42

แพทยศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา)

น.ส.   วิรากร    ดวงแก้ว 580731036 2  ปี   11  เดือน 3.86 3.86

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การศึกษาลักษณะของพลาสมิดที�มียีนดื�อยาในเชื�อ Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae 

สายพันธุ์ที�แยกจากผู้ป่วยในโรงพยาบาลภาคเหนือ

            Characterization of Resistance Plasmids in Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae Clinical 

Isolates from Hospitals in Northern Thailand

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  กุลวดี    พรรณเชษฐ์

2 .   ผศ.ดร.  มาณู    ดีอุดม

เกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กีฏวิทยา)

น.ส.   วิธุวดี    แสงท้าว 580831014 2  ปี   11  เดือน 3.66 3.66

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ชนิดของมดที�อยู่ร่วมกับเพลี�ยหอยสีเขียวในแปลงปลูกกาแฟอะราบิกาและการแพร่กระจายของ

เพลี�ยหอยสีเขียวโดยมด

            Species of Ants Associated with Green Scale in Arabica Coffee Plantation and Green Scale 

Dispersal by Ants

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ปิยะวรรณ    สุทธิประพันธ์

2 .   รศ.ดร.  ไสว    บูรณพานิชพันธุ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร)์

นาย   ธนชัย    ทะสุใจ 570831081 3  ปี   6   เดือน 3.75 3.71

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและองค์ประกอบซากของไก่เนื�อสายพันธุ์การค้า 3          

สายพันธุ์ที�นิยมเลี�ยงในประเทศไทย

            Comparison of Production Performance and Carcass Composition Among 3 Popular 

Commercial Broiler Breeds in Thailand

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  สุชน    ตั�งทวีวิพัฒน์

3 .   ศ. เกียรติยศ  ซีพีเอฟ ประจิตต์  อุดหนุน

2 .   รศ.ดร.  บุญล้อม    ชีวะอิสระกุล
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

22 36

23 36

24 37

3.86

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

2  ปี   11  เดือน 3.93 3.93

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

เภสัชศาสตร์

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเภสัชกรรม)

นาง   นริศรา    จริตงาม 571031011 3  ปี   11  เดือน 3.86

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.ภญ.  ดุจฤดี    ชินวงศ์

2 .   ผศ.ดร.ภก.  สุระรอง    ชินวงศ์

3 .   รศ.ดร.ภญ.  สิริพร    บูรพาเดชะ

            ต้นทุนประสิทธิผลยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ เทียบกับสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงใน

การรักษาโรคข้อเข่าเสื�อม

            Cost-Effectiveness Analysis of NSAIDs Compared with Derris scandens  (Roxb.) Benth. in 

Treatment of Knee Osteoarthritis

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  อัญชลี    เพิ�มสุวรรณ

นาย   สุชาติ    เปี�ยมปรีชา 581031005

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)

น.ส.   ภรณี    โพธิ�สาวัง 571231057 3  ปี   11  เดือน 3.88 3.88

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของการบําบัดสําหรับผู้ที�เป็นโรคจิตเภท: การทบทวนอย่าง

เป็นระบบ

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  ภัทราภรณ์    ทุ่งปันคํา

2 .   ผศ.ดร.  กุลวดี    อภิชาติบุตร

    Effect of Label Adjustment Using Thai Language for Similar Drug Names on Pre-dispensing Errors

     ผลของการปรับชื�อยาด้วยภาษาไทยสําหรับฉลากของยาชื�อพ้องต่อความคลาดเคลื�อนในการจัดยา

            Cost-Effectiveness Analysis of Interventions for Persons with Schizophrenia: A Systematic 

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

25 37

26 37

27 37

น.ส.   วัชราภรณ์    ศรีเรือน 571231058 3  ปี   11  เดือน 3.98 3.98

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ประสิทธิผลของการบําบัดทางจิตสังคมสําหรับผู้ที�อยู่ในระยะอาการนําของโรคจิตเภท : การ

ทบทวนอย่างเป็นระบบ

            Effectiveness of Psychosocial Intervention for Persons in Prodromal State of Schizophrenia: 

A Systematic Review

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  ภัทราภรณ์    ทุ่งปันคํา

2 .   อ.ดร.  วรนุช    กิตสัมบันท์

            ประสิทธิผลของโปรแกรมฟื�นฟูการรู้คิดในผู้ที�เป็นโรคจิตเภทเรื�อรัง : การทบทวนอย่างเป็น

ระบบ

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  ภัทราภรณ์    ทุ่งปันคํา

2 .   ผศ.ดร.  สมบัติ    สกุลพรรณ์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร)์

นาย   วีระชัย    เขื�อนแก้ว 571231059 3  ปี   11  เดือน 3.98 3.98

นาง   อมรรัตน์    เขียวเปี�ยม 561231034 4  ปี   11  เดือน 3.40 3.40

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ความรู้ สมรรถนะแห่งตนและการปฏิบัติของมารดาเพื�อการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของ

เด็กวัยหัดเดิน

            Knowledge, Self-efficacy, and Maternal Practice for Promoting Language Development of 

Toddlers

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  พิมพาภรณ์    กลั�นกลิ�น

2 .   ผศ.ดร.  อัจฉราพร    ศรีภูษณาพรรณ

            Effectiveness of Cognitive Rehabilitation Program in Persons with Chronic Schizophrenia : A 

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

28 39

29 39

30 39

อุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

นาย  สมชัย   โพวิชัย 581331030 2  ปี   11  เดือน 3.62 3.62

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

4.00

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            เทคนิคการเคลือบผิวเนื�อลําไยอบแห้งด้วยโพรไบโอติก และพรีไบโอติก

            Coating Techniques for Dried Longan Aril with Probiotic and Prebiotic

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  สุทัศน์    สุระวัง

2 .   อ.ดร.  ธันยพร    ศิริโวหาร

บัณฑิตวิทยาลัย

            Management of the Sacred Mountain of Wat Mon Phraya Chae for Pilgrimage and Cultural 

Tourism

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.  สุกรี    เกษรเกศรา

2 .   รศ.ดร.  วรลัญจก์    บุณยสุรัตน์

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม)

นาย   สถาพร    เก่งพานิช 579932088 3  ปี   11  เดือน 4.00

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

น.ส.   ปิยนุช    อรุณแสงทอง 561931057 4  ปี   11  เดือน 3.44 3.44

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การจัดการพื�นที�ภูเขาศักดิ�สิทธิ�วัดม่อนพระยาแช่ ให้เป็นสถานที�แสวงบุญและท่องเที�ยวเชิง

วัฒนธรรม

            การศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินโครงการสวมหมวกนิรภัย 100% ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

            Comparative Study of The Project Evaluation of 100% Helmet in Chiang Mai University and 

Maejo University

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  รวีวรรณ    แพทย์สมาน
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

1 36

2 38

3 37

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาโท  แบบ 2

สังคมศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร)์

นาย   เคเล็บ    ไมเคิล  ลิง 590431018 1  ปี   11  เดือน 3.94 3.94

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            สมาร์ทซิตี�และความไม่เท่าเทียมทางสังคม: กรณีศึกษาการรวมแรงงานข้ามชาติเข้าร่วมกับ

โครงการเชียงใหม่สมาร์ทซิตี�

            The Smart City and Social Inequality: A Case Study in the Integration of Migrant Workers 

into Smart City Chiang Mai

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ลิวา    ผาดไธสง

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร)์

น.ส.   นราพร    ณ จันตา 590531086 1  ปี   11   เดือน 3.94 3.94

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            เอกลักษณ์เชิงคอมบินาทอริกจากเมทริกซ์จัตุรัส A
n
B

n

            Combinatorial Identities from Square Matrix A
n

B
n

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  อรรถพล    แก้วขาว

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม)

Mr.   Moses  Gogonya Cosmas Wani 590535803 1  ปี   11   เดือน 3.15 3.15

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ศักยภาพการสะสมคาร์บอนของต้นไม้เขตร้อนบางชนิด ในเขตเมืองเพื�อลดผลกระทบจากการ

เปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

            Carbon Sequestration Potentials of Some Common Urban Tropical Tree Species for Climate 

Change Mitigation in Chiang Mai Municipality

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ประสิทธิ�    วังภคพัฒนวงศ์
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

4 36

5 42

6 38

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)

น.ส.   ภาริดา    มาลากรอง 590631069 1  ปี   11   เดือน 3.64 3.69

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การวิเคราะห์ดัชนีชี�วัดพลังงานและปัจจัยที�ส่งผลต่อการใช้พลังงานของกลุ่มสุขภัณฑ์เซรามิก

ในประเทศไทย

            Analysis of Energy Utilization Index and Influential Factor Affecting Energy Consumption in 

Thailand Sanitary Ceramics Sector

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  เดช    ดํารงศักดิ�

นาย   รัฐรักษ์    มูลประการ 590631112 1  ปี   11   เดือน 3.90 3.90

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            การปรับปรุงการไหลของกระบวนการและการลดของเสียในการผลิตตัวกรองสัญญาณรบกวน

โดยเทคนิคลีน ซิกซ์ ซิกมา

            Process Flow lmprovement and Defective Reduction in Production of Noise Filters Products 

Through Lean Six Sigma Techniques

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  รุ่งฉัตร    ชมภูอินไหว

เกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาต)ิ

นาย   ธนานิติ    ธิชาญ 590831050 1  ปี   11   เดือน 3.85 3.85

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :

            ความหลากหลายชนิดพันธุ์ไม้และการกักเก็บคาร์บอน ธาตุอาหารและนํ�าในระบบนิเวศป่าปลูก

เพื�อการฟื�นฟูที�ดินของเหมืองลิกไนต์บ้านปู อําเภอลี� จังหวัดลําพูน

            Plant Species Diversity and Carbon, Nutrient and Water Storages in Forest Plantation 

Ecosystem for Land Reclamation of Ban Pu Lignite Mine, Li District, Lamphun Province

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  สุนทร    คํายอง

2 .   อ.ดร.  นิวัติ    อนงค์รักษ์
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

1 36

2 36

3 36

4 36

5 36

6 37

7 36

3.90

น.ส.   วรฤทัย    อินทจักร์ 560132027 4  ปี   11  เดือน 3.40 3.40

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาโท  แผน ข

มนุษยศาสตร์

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  อิสระ    บุญญะฤทธิ�

นาย   พุฒิเมธ    ชุ่มตา 580132056 2  ปี   11  เดือน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

3.55

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  อิสระ    บุญญะฤทธิ�

น.ส.   ภรณฉัตร    โอฐเจริญชัย 580132057 2  ปี   11  เดือน 3.85 3.85

580132059 2  ปี   11  เดือน 3.55

3.90

น.ส.   เบญญทิพย์    เหมือนหมาย 580132078 2  ปี   11  เดือน 3.55 3.55

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  อิสระ    บุญญะฤทธิ�

ว่าที� ร.ต.   อุดร    สุวรรณโค

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  ทัศนีย์    หอมกลิ�น

ศึกษาศาสตร์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้) แขนงวิชาประถมศึกษา

1 .   ผศ.ดร.  พิมพ์ชนก    เครือสุคนธ์

กรรมการที�ปรึกษา

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  อุไรวรรณ    หาญวงค์

2 .   รศ.  วีณา    วโรตมะวิชญ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง)

นาย   สุริยัน    เวียงแสน 580232185 2  ปี   11  เดือน 3.36 3.42

นาย   ธเนษฐ    ปานศรี 580632064 2  ปี   11  เดือน 3.36 3.36

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ธวัชชัย    ตันชัยสวัสดิ�
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

8 40

9 38

10 38

11 38

12 38

13 38

14 38

580832010 2  ปี   11  เดือน 3.59 3.59

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  กรรณิกา    แซ่ลิ�ว

2 .   ผศ.ดร.  เยาวเรศ    เชาวนพูนผล

พยาบาลศาสตร์

เกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจเกษตร)

นาย   เอกพล    อินทะขิน

3.75 3.75

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)

น.ส.   จําเนียร    มาเนตร 581232005 2  ปี   11  เดือน 3.81 3.81

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  เพชรสุนีย์    ทั�งเจริญกุล

2 .   ผศ.ดร.  อภิรดี    นันท์ศุภวัฒน์

นาง   พัชรินทร์    พอสม 581232011 2  ปี   11  เดือน

3.77

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  กุลวดี    อภิชาติบุตร

2 .   ผศ.ดร.  เพชรสุนีย์    ทั�งเจริญกุล

น.ส.   มนต์ธิกาญ    สราญศิริกุล 581232015 2  ปี   11  เดือน 3.78 3.78

3.61 3.61

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  กุลวดี    อภิชาติบุตร

2 .   ผศ.ดร.  อรอนงค์    วิชัยคํา

น.ส.   เยาวรัตน์    ดุสิตกุล 581232017 2  ปี   11  เดือน 3.77

2  ปี   11  เดือน 3.48 3.48

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  บุญพิชชา    จิตต์ภักดี

2 .   ผศ.ดร.  ฐิติณัฏฐ์    อัคคะเดชอนันต์

นาง   สุพัตรา    พูลนุช 581232030 2  ปี   11  เดือน

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  อภิรดี    นันท์ศุภวัฒน์

2 .   ผศ.ดร.  เพชรสุนีย์    ทั�งเจริญกุล

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  บุญพิชชา    จิตต์ภักดี

2 .   ผศ.ดร.  กุลวดี    อภิชาติบุตร

นาง   อัญชลี    สิงห์น้อย 581232034
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

15 42

16 42

17 42

18 43

19 43

20 43

21 39

22 39

23 39

บริหารธุรกิจ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน)

นาย   จตุภัทร    เบี�ยวบรรจง 561532057 4  ปี   11  เดือน 3.12 3.12

3.42 3.42

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  ชัยวุฒิ    ตั�งสมชัย

นาย   ชัชวาลย์    นุชเกษม 561532067 4  ปี   11  เดือน 3.77 3.77

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.  สิริเกียรติ    รัชชุศานติ

น.ส.   ทิพย์วาที    กิจมงคลไพศาล 561532075 4  ปี   11  เดือน

3.51

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.  สิริเกียรติ    รัชชุศานติ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

นาย   ธนภูมิ    กันทรากร 581532031 2  ปี   11  เดือน 3.67 3.67

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  นิตยา    เจรียงประเสริฐ

น.ส.   ธนัฎพร    ท้วมนาค 581532032 2  ปี   11  เดือน 3.51

3.13

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  วรรณัย    สายประเสริฐ

น.ส.   ธชิษา    ศรีจอมทอง 581532064 2  ปี   11  เดือน 3.51 3.51

3.08 3.08

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.  อรพิณ    สันติธีรากุล

บัญชีมหาบัณฑิต

น.ส.   พัชราภรณ์    สิงห์แก้ว 571532224 3  ปี   11  เดือน 3.13

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  ดุรยา    สุขถมยา

น.ส.   พวงพยอม    เสนาวารี 581532202 2  ปี   11  เดือน

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  อรรถพงศ์    พีระเชื�อ

นาง   สงกรานต์    ภิญโญขวัญ 581532213 2  ปี   11  เดือน 3.04 3.04

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  อรรถพงศ์    พีระเชื�อ
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

24 39

25 42

26 42

27 36

28 36

1 36

3.67 3.67

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   ผศ.ดร.  มนทิพย์    ตั�งเอกจิต

2 .   รศ.  สุวรรณา    เลาหะวิสุทธิ�

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

น.ส.   สุธีรา    ใจสัตยาบรรณ 581532217 2  ปี   11  เดือน

3.33 3.33

น.ส.   เบญจพร    ไชยนาม 581632021 2  ปี   11  เดือน 3.42 3.42

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  ณฉัตร์ชพงษ์    แก้วสมพงษ์

2 .   ผศ.ดร.  กัญญ์สุดา    นิ�มอนุสสรณ์กุล

นาย   วีระพงษ์    อินใจ 581632047 2  ปี   11  เดือน

561832015 4  ปี   11  เดือน 3.20 3.20

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  ปิยะลักษณ์    พุทธวงศ์

2 .   ผศ.ดร.  วรลักษณ์    หิมะกลัส

การสื�อสารมวลชน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื�อสารศึกษา)

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   รศ.ดร.  กรวรรณ    กฤตวรกาญจน์

นาย   โชติพงศ์    โกมลศาสตร์ 581832016 2  ปี   11  เดือน 3.55 3.55

รายชื�อนักศึกษาเสนอจบ   ระดับปริญญาโท  แบบ 3

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  วิทยา    พานิชล้อเจริญ

นาย   ยุทธนา    บัวระพันธุ์

ศึกษาศาสตร์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษา) วิชาเอกการบริหารการศึกษา

นาย   วีรพงษ์    คําผง 590232114 1  ปี   11  เดือน 3.80 3.80

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  ยงยุทธ    ยะบุญธง

2 .   อ.ดร.  ธารณ์    ทองงอก
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ชื�อ GPA สาขาลําดับที� สกุล รหัส ระยะเวลาที�ใช้ศึกษา หน่วยกิต GPA รวม

2 39 3.79 3.79

บริหารธุรกิจ

กรรมการที�ปรึกษา

1 .   อ.ดร.  ปิติมา    ดิศกุลเนติวิทย์

บัญชีมหาบัณฑิต

น.ส.   ปิยวรรณ    โพเนตร 591532217 1  ปี   11  เดือน
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