ลําดับที
1

ชื อ/ปริญญา
Doctor of Philosophy (Business Administration)
Mr.Kittiphod Charoontham

รายชื อผ้ ูขอรับอนมัุ ติปริญญา
รหัสประจําตัว
วันอนมัุ ติปริญญา
5510233007

January 3,2018

1

วิชาเอก
Finance

หมายเหตุ
DISSERTATION TITLE :
INVESTIGATION OF CREDIT RATING
AGENCY PAYMENT SCHEME TO
IMPROVE PROFITABILITY AND
RATING QUALITY

ลําดับที
1

ชื อ/ปริญญา
Doctor of Philosophy (Statistics)
Mr.Poompong Kaewumpai

รายชื อผ้ ูขอรับอนมัุ ติปริญญา
รหัสประจําตัว
วันอนมัุ ติปริญญา
5410432002

December 4,2017

1

วิชาเอก
-

หมายเหตุ
DISSERTATION TITLE : A
BLOCK DIAGONAL
COVARIANCE MATRIX TEST
AND DISCRIMINANT
ANALYSIS OF HIGHDIMENSIONAL DATA

ลําดับที

1

ชื อ/ปริญญา
ปรัชญาดษฎี
ุ บัณฑิต
(การบริหารการพัฒนาสั งคม)
นางสาวศิรินนั ต์ สุ วรรณโมลี

รหัสประจําตัว

5520532002

รายชื อผ้ ูขอรับอนมัุ ติปริญญา
วันอนมัุ ติปริญญา

วิชาเอก

หมายเหตุ

๕ มกราคม ๒๕๖๑ ทฤษฎีการพัฒนาและนโยบาย DISSERTATION TITLE : DISASTER
การบริ หารการพัฒนาสังคม MITIGATION : THE INTEGRATION OF
INTER-ORGANIZATIONAL ACCORDING
TO PUBLIC DISASTER PREVENTION
AND MITIGATION STRATEGY PLAN TO
ENCOURAGE EARTHQUAKE
READINESS IN CHIANGRAI PROVINCE

1

ลําดับที

1

ชื อ/ปริญญา
Doctor of Philosophy
(Language and Communication)
MissKanchana Cheewasukthaworn

รหัสประจําตัว

รายชื อผ้ ูขอรับอนมัุ ติปริญญา
วันอนมัุ ติปริญญา

5520851001

December 28,2017 -

1

วิชาเอก

หมายเหตุ

DISSERTATION TITLE : THAI EFL
LEARNERS’ AND TEACHERS’
PERCEPTIONS TOWARD
INTERCULTURAL
COMMUNICATIVE COMPETENCE:
ITS ROLES AND POSSIBILITIES
FOR INTEGRATION INTO THAI
EFL CLASSROOMS

ลําดับที

1

ชื อ/ปริญญา
ปรัชญาดษฎี
ุ บัณฑิต
(การจัดการการท่ องเทียวแบบบรณาการ
)
ู
นางณัฐสิ นี ชินธนภูมิไพศาล

2

ิ กาญจน์ กาญจนะคูหะ
นายกตติ

รายชื อผ้ ูขอรับอนมัุ ติปริญญา
รหัสประจําตัว
วันอนมัุ ติปริญญา

วิชาเอก

หมายเหตุ

5421731004

๔ มกราคม ๒๕๖๑ -

DISSERTATION TITLE :
INDICATOR DEVELOPMENT
FOR BUSINESS CONTINUITY
MANAGEMENT OF THAI
CONVENTION VENUES
UNDER CRISIS

5421731011

๕ มกราคม ๒๕๖๑ -

DISSERTATION TITLE :
DEVELOPMENT OF SMALLSIZED TRAVEL
ENTERPRISES AS AN
INNOVATIVE
ORGANIZATION

1

ลําดับที

1

ชื อ - นามสกลุ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคปกติ
นางสาวพรรณสุ ภา โพธิ ยอ้ ย

รหัสประจําตัว

5510111054

รายชื อผ้ ูขอรับอนมัุ ติปริญญา
วันอนมัุ ติปริญญา

วิชาเอก

หมายเหตุ

๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การนํานโยบาย
สภาวัฒนธรรมไปปฏิบตั ิ กรณี ศึกษา
สภาวัฒนธรรมตําบล จังหวัด
สมุทรสาคร

1

ลําดับที

1
2
3
4
5
6
7

ชื อ/ปริญญา
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ)
ภาคปกติ
่ ยน
นายพงศ์เพชร เพ็ชรลอเหลี
นายเสนห์่ ศรี ดาวเดือน
ภาคพิเศษ
นางสาวกฤษฎาภรณ์ เสาวัตร
นางสาวธิ ดารัตน์ คงสุ ข
นางสาวพัตรพิมล ทองทวี
นางสาวรื7 นบุญ บุญพุม่
ั ตรี วทิ ยานุรักษ์
นางสาวสุ กลยา

รหัสประจําตัว

รายชื อผ้ ูขอรับอนมัุ ติปริญญา
วันอนมัุ ติปริญญา

วิชาเอก

5810312016
5610312015

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เศรษฐศาสตร์ การจัดการธุ รกจิ
ิ
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เศรษฐศาสตร์ ธุรกจการเงิ
น

5810322010
5820322019
5810322048
5610322041
5710322023

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

1

การวิเคราะห์โครงการ
ิ
เศรษฐศาสตร์ ธุรกจการเงิ
น
ิ
่
เศรษฐศาสตร์ ธุรกจระหวางประเทศ
ิ
เศรษฐศาสตร์ ธุรกจการเงิ
น
การวิเคราะห์โครงการ

หมายเหตุ

ลําดับที

1
2

1

ชื อ/ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาคพิเศษ
่ ร้อยตรี หญิงสุ ภาพร บัวจักร์
วาที
นางสาวอัจฉริ ยา เปรมเล็ก
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์ )
ภาคพิเศษ
นายวิทวัส วิโรจน์ประชา

รายชื อผ้ ูขอรับอนมัุ ติปริญญา
รหัสประจําตัว
วันอนมัุ ติปริญญา

5520426008
5520426026

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ -

5520427024

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ -

1

วิชาเอก

หมายเหตุ

ลําดับที

1

ชื อ/ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสั งคม)
ภาคปกติ
นางสาวผกาวดี เมืองมูล

รายชื อผ้ ูขอรับอนมัุ ติปริญญา
รหัสประจําตัว
วันอนมัุ ติปริญญา

5510511008

วิชาเอก

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นโยบายและการวางแผนทางสังคม

1

หมายเหตุ

ี นิยมตาม
ไมมี่ สิทธิ ได้รับเกยรติ
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒน
่ วยการศึกษา
บริ หารศาสตร์ วาด้
พ.ศ. 2557 ข้อ 81 (5)
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การนํา
่ าวไป
นโยบายแรงงานตางด้
ปฏิบตั ิ : ศึกษาบทบาทของ
่ าว
บริ ษทั จัดหาแรงงานตางด้
จังหวัดเชียงใหม่

ลําดับที

1

ชื อ/ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีการบริหาร)
ภาคปกติ
นางสาวสิ ริเพ็ญ ไทยตรง

รหัสประจําตัว

รายชื อผ้ ูขออนมัุ ติปริญญา
วันทีอนมัุ ติปริญญา

5420617003

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

1

วิชาเอก

-

หมายเหตุ

ี นิยมตาม
ไมมี่ สิทธิ ได้รับเกยรติ
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒน
่ วยการศึกษา
บริ หารศาสตร์ วาด้
พ.ศ. 2557 ข้อ 81 (4) และ (5)
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การ
ิ าปลีกผลไม้ ด้วย
พัฒนาธุ รกจค้
่ ่ ณคา่
การปรับปรุ งหวงโซคุ

ลําดับที

1

ชื อ/ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การสื อสารและวัฒนธรรมญีป่ นุ)
ภาคปกติ
นางสาวสุ ดารัตน์ กาญจนพนาสนท์

รหัสประจําตัว

รายชื อผ้ ูขออนมัุ ติปริญญา
วันทีอนมัุ ติปริญญา

5520814013

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

1

วิชาเอก

-

หมายเหตุ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาความ
่
เข้าใจความแตกตางของไกไรโงะ
ั าประเภทอื8นที8มีความหมาย
กบคํ
ั
ใกล้เคียงกนของผู
เ้ รี ยนภาษาญี8ปุ่น
ชาวไทย

ลําดับที

1

ชื อ/ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษเพือการพัฒนาอาชี พ)
เกียรตินิยม
นางสาวอัญพัชญ์ ไชยภิญโญวัฒน์

รหัสประจําตัว

รายชื อผ้ ูขออนมัุ ติปริญญา
วันทีอนมัุ ติปริญญา

5810815009

-

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษเพือการพัฒนาอาชี พ)
ภาคปกติ
2

นายบุญชนก ปุรณมณีวิวฒ
ั น์

5720815001

CD

-

5610825006

CD

-

ภาคพิเศษ
3

นางสาวพิศสมัย บุญโสม

1

วิชาเอก

หมายเหตุ

ก
!" #
$
%& '( ) * +
,
ก *-ก. '.*. 2557 !" 81
THESIS TITLE : STRATEGIES AND CHALLENGES IN
TRANSLATING ENGLISH IDIOMS INTO THAI IN
HILLARY CLINTON'S MEMOIR HARD CHOICES

ลําดับที

1

ชื อ/ปริญญา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคปกติ
นางสาวกรกมล โสตะจินดา

รหัสประจําตัว

รายชื อผ้ ูขออนมัุ ติปริญญา
วันทีอนมัุ ติปริญญา

5421911013

๕ มกราคม ๒๕๖๑

1

วิชาเอก

-

หมายเหตุ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การคุม้ ครอง
ภูมิปัญญาท้องถิ2นในการมาปรับใช้
ั นไพรไทย
กบสมุ

ลําดับที

1

ชื อ/ปริญญา
รหัสประจําตัว
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการการท่ องเทียวแบบบรณาการ
)
ู
ภาคปกติ
นายชนินทร์ ศรี วสิ ุ ทธิ
5521711013

รายชื อผ้ ูขออนมัุ ติปริญญา
วันทีอนมัุ ติปริญญา

๕ มกราคม ๒๕๖๑

1

วิชาเอก

หมายเหตุ

ี นิยมตาม
นโยบาย การวางแผนและการจัดการการ ไมมี่ สิทธิ ได้รับเกยรติ
่ *ยวและบริ การแบบบูรณาการ
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒน
ทองเที
่ วยการศึกษา
บริ หารศาสตร์ วาด้
พ.ศ. 2557 ข้อ 81 (5)
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : แนว
ทางการขับเคลื*อนนโยบายการ
ดําเนินงานตามกรอบข้อตกลง
่ ่ วยการยอมรับ
รวมวาด้
คุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการ
่ *ยวอาเซี ยน : กรณี ศึกษา
ทองเที
เปรี ยบเทียบประเทศไทยกยั
ประเทศสมาชิกอาเซี ยน

ลําดับที

1

ชื อ/ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม)
เกียรตินิยม
นายศรัณย์ จันทร์ หาญ

2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม)
ภาคปกติ
นางสาวภัตติมา สื บสายสิ งห์

รหัสประจําตัว

รายชื อผ้ ูขออนมัุ ติปริญญา
วันทีอนมัุ ติปริญญา

5811811018

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

่ ง! ยืน มีสิทธิ ได้รับเกยรติ
ี นิยมตาม
นวัตกรรมนิเทศศาสตร์ เพื!อการพัฒนาอยางยั
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบ
่ วยการศึกษา
ริ หารศาสตร์ วาด้
พ.ศ. 2557 หมวด 15 ข้อ 81
่
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : เครื อขาย
การสื! อสารออนไลน์ และปั จจัย
่
ที!มีอิทธิ พลตอการใช้
จกั รยาน
ในชีวติ ประจําวันเพื!อการ
เดินทางในเขตกรุ งเทพมหานคร

5811811024

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

นวัตกรรมการสื! อสารการตลาด

1

วิชาเอก

หมายเหตุ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การ
สร้างสรรค์รูปแบบนวัตกรรม
ิ
การสื! อสารแนวคิดธุ รกจประเภท
เทศกาลดนตรี ในประเทศไทย :
เป๊ ปซี! พรี เซ้นท์ เอสทูโอ
สงกรานต์ มิวสิ คเฟสติวลั 2016

ลําดับที
3

ชื อ/ปริญญา

รหัสประจําตัว

วันทีอนมัุ ติปริญญา

ภาคพิเศษ
นายบุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์

5521821026

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

2

วิชาเอก
นวัตกรรมนิเทศศาสตร์ และสารสนเทศ

หมายเหตุ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : กลยุทธ์การ
่
สื! อสารการตลาดผานโซเชี
ยล
มีเดียสําหรับรายการโทรทัศน์

ลําดับที

รายชื อผ้ ูขอรับอนมัุ ติปริญญา
วันอนมัุ ติปริญญา

รหัสประจําตัว

1

ชื อ/ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการสิ งแวดล้ อม)
ภาคปกติ
นางสาวแวคอดีเย๊าะ มะรอแม

5420519011

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ -

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การจัดการการ
่ *ยวเชิงนิเวศสู่ การพัฒนาที*ยงั* ยืน
ทองเที
ของจังหวัดปั ตตานีภายใต้กรอบความ
่ ออาเซี ยน
รวมมื

2

นายอาหาหมัด มะดีเย๊าะ

5420519010

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ -

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การจัดการขยะ
บรรจุภณั ฑ์ในเขตเทศบาลเมืองปั ตตานี

1

วิชาเอก

หมายเหตุ

