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ข ั�นตอนสง่บทความ

กาํหนดการดาํเนนิงาน
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จาํนวน / สถานะบทความวจิยั

ดาวนโ์หลด

ตวัอยา่งบทความ

อตัราคา่ลงทะเบยีน / วธิกีารชําระเงนิ

รายงานการประชุมที�ผา่นมา

หนงัสอืตอบรบั

ตดิตอ่สอบถาม:

ที�อยู ่: สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี� บณัฑติวทิยาลยั

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา เลขที� 1 ถนนอูท่องนอก
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ตดิตอ่

Graduate School Conference 2019
ตรวจสอบหอ้งนําเสนอบทความไดท้ี�เมนูดา้นกําหนดการนําเสนอ และผูว้จัิยทกุทา่นเขา้รว่มพธิเีปิด เริ�มลงทะเบยีน

เวลา 8.00 น.

ดว้ยในวนัที� 15 พฤศจกิายน 2562 มหาวทิยาลยัไมส่ามารถใหบ้รกิารที�จอดรถแกผู่เ้ขา้รว่มงานไดท้กุทา่น เนื�องจาก

สถานที�จํากดั ขอความอนุเคราะหผ์ูนํ้าเสนอเดนิทางโดยรถประจําทาง หรอืสามารถนํารถมาจอดไดท้ี� ซอยวดัราชาธวิาส

ตรงขา้มมหาวทิยาลยั (คา่บํารงุสถานที�วดั 30 บาท)

31 ตลุาคม 2562: ตรวจสอบรายชื�อผูผ้า่นการคดัเลอืกใหนํ้าเสนอผลงานวจัิยในการประชมุวชิาการและนําเสนอผลงาน

วจัิย ระดบัชาต ิครั�งที� 3 ไดท้ี�เมนูดาวนโ์หลด และแบบตอบรับที�เมนูหนังสอืตอบรับ

ผูว้จัิยสามารถ edit บทความภายในวนัที� 31 ตลุาคม 2562 **Proceeding ไมส่ามารถแกไ้ขบทความในทกุกรณี**

เลม่ Proceeding online จะเผยแพรห่ลงัจัดงาน 2 สปัดาห ์**หากเผยแพรแ่ลว้ไมส่ามารถแกไ้ขบทความในทกุกรณี**

หวัขอ้การเสนอผลงาน

1. กลุม่วชิาดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

2. กลุม่วชิาดา้นการศกึษา

3. กลุม่วชิาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

4. กลุม่วชิาดา้นบรหิารธรุกจิและรัฐประศาสนศาสตร์

Graduate School Conference 2019
Submission duration is August 1 - September 30, 2019 (Until 10.00 AM). The date for payment due is

October 1-4, 2019 (Until 3.00 PM). Registration Fee once paid is not refundable or adjustable under any

circumstances.

Conference Topics:

1. Humanities and Social Science

2. Education

3. Science and Technology

4. Business Administration and Political Science

อตัราคา่ลงทะเบยีน
- ผูนํ้าเสนอบทความวจัิยระดบัชาต ิ3,500 บาท (คณาจารย,์นักวจัิย,นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา)

ขา้ราชการและ/หรอืพนักงานมหาวทิยาลยั สามารถเบกิคา่ลงทะเบยีนจากตน้สงักดัไดแ้ละเขา้รว่มสมัมนาทางวชิาการได ้

โดยไมถ่อืเป็นวนัลาทั �งนี�เมื�อไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาเรยีบรอ้ยแลว้ (กรณีชาํระเงนิคา่ลงทะเบยีนแลว้ บณัฑติ

วทิยาลยัจะไมค่นืเงนิใหใ้นทกุกรณีความจําเป็นเนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน)

หมายเหต ุกรณีคณะผูเ้ชี�ยวชาญพจิารณาผลงานมมีตไิมต่อบรับ ใหนํ้าเสนอผลงาน สงวนสทิธิ�ไมค่นื คา่ลงทะเบยีน

เนื�องจากไดใ้ชเ้ป็นคา่ตอบแทนผูพ้จิารณาผลงานแลว้

Fee
- Thai presenters (for the National Conference): 3,500 Thai Baht (Lecturers, researchers, graduate

students)

หนา้หลกั ขอ้มลูทั�วไป ผูท้รงคณุวฒุิ
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- Government officers will be reimbursed for the registration fees from their origins affiliation. The

participation on will not be counted as leave days. (In case that registration fee has been paid, the Graduate

School will not resend the fee in all any cases, as the fee will be used for the operation expense.)

Note: If your manuscript pass to the evaluation process then either accepted or rejected, the registration fee

is not refundable.
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หลกัการและเหตผุล
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา เป็นสถาบนัการศกึษาที�พรอ้มขบัเคลื�อนสูค่วามสําเร็จในงานดา้นวชิาการ จงึไดเ้ล็ง

เห็นวา่การพัฒนางานวจัิยควบคูไ่ปกบัการจัดการความรูผ้า่นระบบการเรยีนการสอนทั �งในชั �นเรยีนและนอกชั �นเรยีน เป็น
รากฐานที�สําคญัของการนําองคค์วามรูท้างวชิาการไปสูก่ารประยกุตใ์ช ้เพื�อการพัฒนาชมุชนทอ้งถิ�นบนพื�นฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และพรอ้มตอ่การเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ�นทั �งในระดบัชมุชน ทอ้งถิ�น และระดบัภมูภิาค ดว้ยการ
เผยแพรแ่ละถา่ยทอดผลงานวจัิยเป็นภารกจิหนึ�งของงานบรหิารการวจัิยภายใตย้ทุธศาสตรด์า้นความเป็นเลศิดา้นงานวจัิย

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา ไดเ้ห็นถงึความสําคญัดงักลา่วจงึไดจั้ดการประชมุวชิาการเสนอผล
งานวชิาระดบัชาต ิครั�งที� 3 รว่มกบัเครอืขา่ยภายนอกทั �งของภาครัฐบาลและเอกชนพรอ้มขบัเคลื�อนสูค่วามสําเร็จในงาน
ดา้นวชิาการ เพื�อแลกเปลี�ยนเรยีนรูแ้ละประสบการณเ์กี�ยวกบัผลงานวจัิยระหวา่งนักศกึษา คณาจารย ์และนักวชิาการ ซึ�งจะ
นําไปสูแ่นวทางการวจัิยเพื�อพัฒนาประเทศและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสมัฤทธิ�ผล นอกจากนี�ยงัเป็นโอกาสไดถ้า่ยทอดและ
นําออกเผยแพรสู่ส่าธารณชนสามารถนําความรูแ้ละเทคโนโลย ีไปพัฒนาอาชพีใหเ้กดิประโยชนอ์นัจะสง่ผลดตีอ่การ
พัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม ของประเทศตอ่ไป ทั �งนี�การประชมุวชิาการไดม้กีารพัฒนาใหเ้ขา้สูเ่กณฑม์าตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ยอ่มจะเป็นการยกระดบัตวัชี�วดัดา้นงานวจัิยของมหาวทิยาลยั และรวมทั �ง
ไดพั้ฒนาศกัยภาพในดา้นตา่งๆ ใหพ้รอ้มตอ่การกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีนตอ่ไป

วตัถปุระสงค์
1. เพื�อสง่เสรมิใหนั้กวชิาการ คณาจารย ์นักวจัิย และนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชน และ
หน่วยงานวจัิยตา่ง ๆ ไดนํ้าเสนอผลงานวจัิยและเผยแพรผ่ลงานวชิาการสูส่าธารณชนและชมุชนวชิาการ
2. เพื�อเปิดเวทใีหนั้กศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทั�วประเทศนําเสนอผลงานวจัิยตามเกณฑก์ารสําเร็จการศกึษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)
3. เพื�อกระตุน้ใหนั้กวชิาการ คณาจารย ์นักวจัิย และนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา และผูเ้กี�ยวขอ้งไดแ้ลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
ประสบการณต์ลอดจนขอ้คดิเห็นในการพัฒนางานวจัิยอนัจะทําใหเ้กดิงานวจัิยที�มปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึ�น

รปูแบบการนําเสนอ
การนําเสนอแบบ Oral Presentation
1.ผูนํ้าเสนอจะตอ้งจัดทํางานนําเสนอบทความวจัิยในรปูแบบโปรแกรม Powerpoint
2.ใชเ้วลานําเสนอเรื�องละไมเ่กนิ 10 นาท ีตอบขอ้ซกัถามไมเ่กนิ 5 นาที
3.ผูนํ้าเสนอจะตอ้งนําไฟลนํ์าเสนอใหก้บัเจา้หนา้ที�ประจําหอ้งยอ่ยเพื�อตรวจสอบและนําลงเครื�องคอมพวิเตอรก์อ่นขึ�นนํา
เสนอในวนัที�ทา่นมกีารนําเสนอ วนัที� 15 พฤศจกิายน 2562
คณะกรรมการจัดงาน ขอขอบคณุในความสนใจเขา้รว่มงานและหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่จะไดรั้บความรว่มมอืจากทา่นเป็นอยา่ง
ด ีตลอดการจัดงานครั�งนี�เสร็จสมบรูณ์
หมายเหต ุคณะกรรมการของสงวนสทิธิ�การนําเสนอและเผยแพรใ่นทกุลกัษณะสําหรับผลงานที�ไมไ่ดส้ง่ตามขั �นตอนดงั
กลา่ว ทนัตามเวลาที�กําหนดจะไมม่กีารพจิารณาคนืเงนิคา่สมคัร

หนา้หลกั ขอ้มลูทั�วไป ผูท้รงคณุวฒุิ
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ตวัอยา่งบทความ

อตัราคา่ลงทะเบยีน / วธิกีารชําระเงนิ

รายงานการประชุมที�ผา่นมา

หนงัสอืตอบรบั

ตดิตอ่สอบถาม:

ที�อยู ่: สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี� บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา เลขที� 1 ถนนอูท่องนอก
เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 10300

อเีมล :    grad@ssru.ac.th
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ตดิตอ่ รายชื�อผูท้รงคณุวฒุกิลั�นกรองบทความวจัิยระดบัชาติ
(Peer Review)
ลาํดบั รายชื�อ

001 ศ. พล.ต.ต. หญงิ ศ.ดร.นัยนา เกดิวชิยั โรงเรยีนนายรอ้ยตํารวจ

002 ศ. พ.ต.อ. นพ. อทุยั ตรีะวนนิทร โรงเรยีนนายรอ้ยตํารวจ

003 ศ. ดร.สนิ พันธุพ์นิจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก

004 ศ. อดศิกัดิ� ทองบญุ ราชบณัฑติยสถาน

005 รศ. ดร.ฤๅเดช เกดิวชิยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา

006 รศ. ดร.สทุธนัินท ์พรหมสวุรรณ มหาวทิยาลยักรงุเทพ

007 รศ. ดร.โยธนิ แสวงดี มหาวทิยาลยัมหดิล

008 รศ. ดร.ไพบลูย ์แจม่พงษ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา

009 รศ. ดร.ปรงุศกัดิ� อตัพฒุ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา

010 รศ. ดร.สจวีรรณ ทรรพวสุ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา

011 รศ. ดร.กลา้ณรงค ์ศรรีอด มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

012 รศ. ดร.อภนัินท ์จันตะนี มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณร์าชวทิยาลยั

013 รศ. ดร.กลุวด ีโรจนไ์พศาลกจิ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์

014 รศ .ดร.มนตร ีพริยิะกลุ มหาวทิยาลยัรามคําแหง

015 รศ.ดร.ธวชัชยั เหลา่ศริหิงษ์ทอง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

016 รศ. ดร.วรางคณา จันทรค์ง มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

017 รศ. ดร.ธนสวุทิย ์ทบัหรัิญรักษ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา

018 รศ. ดร.ปรณิภา จติราภณัฑ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา

019 รศ. ธรีะดา ภญิโญ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา

020 รศ. พศิณุ พนูเพชรพันธุ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา

021 รศ. อสิยา จันทรว์ทิยานุชติ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

022 รศ.ดร.สงิหนาท พวงจันทรแ์ดง มหาวทิยาลยัขอนแกน่

023 ผศ. ดร.ไสว ฟักขาว มหาวทิยาลยัราชภฏัจันทรเกษม

024 ผศ. ดร.กติตรัิตน ์ฐานสวุรรณศรี มหาวทิยาลยัราชภฏัสมเด็จเจา้พระยา

025 ผศ. ดร.สมเดช รุง่ศรสีวสัดิ� มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา

026 ผศ. ดร.วทิยา เมฆขํา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา

027 ผศ. ดร.สวุรยี ์ยอดฉมิ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา

028 ผศ. ดร.ประทปี วจทีองรัตนา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา

029 ผศ. ดร.อาณัต ิตะ๊ปินตา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา

รายชื�อผูท้รงคณุวฒุกิลั�นกรองบทความวจัิยระดบั
นานาชาต ิ(Peer Review)
รายชื�อ Peer นานาชาติ ประเทศ

1. Prof.Dr.Joseph Khedari France

2. Prof.Dr.Toony Moon Australia

3. Prof.Josep Nelson The United States of America

4. Prof.Gorana Pesakovic The United States of America

5. Prof.G.C.Bhattacharya India

6. Assoc.Prof.Dr.Jaya Kandarony Australia

7. Assis.Prof.Dr.Krik Person The United States of America

8. Dr.Denis Sergeevich Ushakov Russia

9. Dr.Kenneth Dobsson The United States of America

หนา้หลกั ขอ้มลูทั�วไป ผูท้รงคณุวฒุิ
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ลาํดบั รายชื�อ

030 ผศ. ดร.บณัฑติ ผังนรัินดร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา

031 ผศ. ดร.ศนัสนยี ์จะสวุรรณ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา

032 ผศ. ดร.ณรงค ์สงัวาระนที มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา

033 ผศ.(พเิศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค ์กลุนเิทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา

034 ผศ. ดร.ศวิพร หวงัพพัิฒนว์งศ์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ

035 ผศ. ดร.ศริวิฒัน ์จริะเดชประไพ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์

036 ผศ. ดร.จันทนา กาญจนก์มล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

037 ผศ. ดร.ไชยยศ ไพวทิยศริธิรรม มหาวทิยาลยัศลิปากร

038 ผศ. ดร.สชุรีา มะหเิมอืง มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา

039 ผศ.ดร.ศภุโยธนิ ณ สงขลา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา

040 ผศ.ทญ. ดร. กนกพร พะลงั จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

041 ผศ.ดร.สทุธพิงศ ์บญุผดงุ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา

042 วา่ที� ร.ต. ดร.เกยีรตชิยั สายตาคํา มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์

043 ดร.ไกรฤกษ์ ปิ�นแกว้ มหาวทิยาลยักรงุเทพ

044 ดร.โสมฤทยั สนุธยากร จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

045 ดร.ธรรมนติย ์วราภรณ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยอีสิเทริน์

046 ดร.วรพรรณ พรมศลิา สถาบนัเคมี

047 ดร.เพ็ญศร ีวรรณสขุ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย

048 ดร.กฤตยา นาคประสทิธิ� มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา

049 ดร.อรพรรณ อนุรักษ์วรกลุ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร

050 ดร.พวงเพ็ญ ชรูนิทร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี

051 ดร.วเิศษ แสงกาญจนวนชิ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา

052 ดร.เกรยีงไกร ฮอ่งเฮงเสง็ มหาวทิยาลยัมหดิล
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เมนหูลกั

ข ั�นตอนสง่บทความ

กาํหนดการดาํเนนิงาน

กาํหนดการนําเสนอ

จาํนวน / สถานะบทความวจิยั

ดาวนโ์หลด

ตวัอยา่งบทความ

อตัราคา่ลงทะเบยีน / วธิกีารชําระเงนิ

รายงานการประชุมที�ผา่นมา

หนงัสอืตอบรบั

ตดิตอ่สอบถาม:

ที�อยู ่: สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี� บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา เลขที� 1 ถนนอูท่องนอก
เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 10300

อเีมล :    grad@ssru.ac.th

เบอรโ์ทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

ตดิตอ่

ขั �นตอนการสง่บทความ
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เมนหูลกั

ข ั�นตอนสง่บทความ

กาํหนดการดาํเนนิงาน

กาํหนดการนําเสนอ

จาํนวน / สถานะบทความวจิยั

ดาวนโ์หลด

ตวัอยา่งบทความ

อตัราคา่ลงทะเบยีน / วธิกีารชําระเงนิ

รายงานการประชุมที�ผา่นมา

หนงัสอืตอบรบั

ตดิตอ่สอบถาม:

ที�อยู ่: สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี� บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา เลขที� 1 ถนนอูท่องนอก
เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 10300

อเีมล :    grad@ssru.ac.th

เบอรโ์ทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

ตดิตอ่

แผนการดําเนนิกจิกรรมโครงการ
ลาํดบั กจิกรรมการปฏบิตังิาน

1 กรกฎาคม 2562 - เริ�มประชาสมัพันธโ์ครงการ

2 1 สงิหาคม ถงึ 30 กนัยายน 2562 - เปิดรับบทความวจัิย/บทความปรทิศัน์

3 1 - 4 ตลุาคม 2562 - ชาํระคา่ลงทะเบยีน โดยในวนัที� 4 ตลุาคม 2562 กอ่นเวลา 15.00 น.

4 31 ตลุาคม 2562 - ประกาศผลงานที�ไดรั้บการคดัเลอืกใหนํ้าเสนอและแบบตอบรับผลงานที�ไดรั้บการคดั
เลอืก

5 15 พฤศจกิายน 2562 - นําเสนอผลงาน

หนา้หลกั ขอ้มลูทั�วไป ผูท้รงคณุวฒุิ
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เมนหูลกั

ข ั�นตอนสง่บทความ

กาํหนดการดาํเนนิงาน

กาํหนดการนําเสนอ

จาํนวน / สถานะบทความวจิยั

ดาวนโ์หลด

ตวัอยา่งบทความ

อตัราคา่ลงทะเบยีน / วธิกีารชําระเงนิ

รายงานการประชุมที�ผา่นมา

หนงัสอืตอบรบั

ตดิตอ่สอบถาม:

ที�อยู ่: สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี� บณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา เลขที� 1 ถนนอูท่องนอก
เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 10300

อเีมล :    grad@ssru.ac.th

เบอรโ์ทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

ตดิตอ่

สถานะผลงาน

No. Title / Author Type File
Upload Payment Approving

1 การศกึษาภาพลกัษณข์องมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา
ในทศันะของประชาชนที� อาศยัในชมุชนใกลเ้คยีง
มหาวทิยาลยัในเขตดสุติ   /  สาวติร ีสวุรรณโณ

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

2 คณุภาพชวีติผูส้งูอายใุนเขตเทศบาลนครนนทบรุ ีจังหวดั
นนทบรุ ี  /  ภทัราภรณ ์ดว้งเรอืง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

3 กระบวนการสื�อสารกบัการปรับตวัเพื�อสบืสานประเพณีทอ้ง
ถิ�น: กรณีศกึษาประเพณีลอยกระทงในบรบิทพื�นที�จังหวดั
สโุขทยั   /  ลฎาภา ชา่งหลอม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

4 การรูเ้ทา่ทนัสื�อออนไลนแ์ละพฤตกิรรมการใชส้ื�อของ
นักศกึษาหลกัสตูรสื�อสารมวลชน คณะนเิทศศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   /  เสาวนยี ์วรรณประภา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

5 ความสมัพันธร์ะหวา่งสว่นประสมทางการตลาดบรกิารกบั
เศรษฐกจิภายในประเทศที�มผีลตอ่การตดัสนิใจลงทนุใน
กองทนุรวมหุน้ระยะยาวของพนักงานบมจ.ธนาคารกรงุไทย  
/  นุช ประเสรฐิผล

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

6 ปัจจัยที�มผีลตอ่ผลสําเร็จของการยื�นแบบภาษีทาง
อนิเทอรเ์น็ตของนติบิคุคลในเขตกรงุเทพมหานคร   /
 พนดิา สภุาพอาภรณ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

7 ปัญหาและอปุสรรคในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญัตกิารจัดสรร
ที�ดนิ พ.ศ. 2543   /  บญุสนอง นกยงูทอง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

8 การศกึษาความคาดหวงัและความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร
แบบครบวงจร ของบรษัิท ไปรษณียไ์ทย จํากดั   /  สรุภา
อทุธา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

9 การเปรยีบเทยีบการมสีว่นรว่มของผูป้กครองในการบรหิาร
แหลง่เรยีนรูข้องโรงเรยีนอนุบาลระนอง สํานักงานเขตพื�นที�
การศกึษาประถมศกึษาระนอง   /  ภทัรส อนิทรช์ว่ย

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

10 การศกึษาความพงึพอใจในการใหบ้รกิารของสายการบนิไทย
แอรเ์อเชยี   /  เบญจมาศ อว่มยิ�ม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

11 การศกึษาความพงึพอใจเพื�อเพิ�มคณุภาพการใหบ้รกิารรถตู ้
โดยสารสาธารณะ เสน้ทางกรงุเทพมหานคร-พัทยา   /  ชฎา
รัตน ์กอ้นคง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

12 การปฏบิตังิานของพนักงานของพนักงานโรงแรมเทวญัดารา
รสีอรท์ แอนด ์สปา   /  อธวิฒัน ์อศัวศริโยธนิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

13 คณุภาพการใหบ้รกิารที�มคีวามสมัพันธก์บัความตั �งใจกลบัมา
ใชบ้รกิารซํ�าของผูป่้วยนอก ฝ่ายแพทยห์ลวงพระบรม
มหาราชวงั กองแพทยห์ลวง สํานักพระราชวงั   /  ชตุกิญัญา
ทองธารา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

14 ความสมัพันธร์ะหวา่งอตัราสว่นทางการเงนิกบัราคาหลกั
ทรัพยข์องบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย SET 100: กลุม่อตุสาหกรรมอสงัหารมิทรัพย์
และกอ่สรา้ง   /  ณัฐรณีิ ศวิะพรประสงค์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

15 คณุลกัษณะของนักบญัชใีนยคุไทยแลนด ์4.0 ที�สง่ผลตอ่ผล
สมัฤทธิ�ในการปฏบิตังิานของสํานักงานศาลยตุธิรรม   /
 สนทนา สขุใจ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

16 ความสมัพันธร์ะหวา่งการพัฒนาศกัยภาพตนเองกบัความเป็น
มอือาชพีของนักบญัชใีนยคุเศรษฐกจิดจิทิลั   /  อมรรัตน ์ศรี
ชยั

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

17 ผลกระทบของสมรรถนะของนักบญัชทีี�มตีอ่คณุภาพของ
รายงานการเงนิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในจังหวดั
สงิหบ์รุ ี  /  จริวฒุ ิแดงสอาด

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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18 ความสมัพันธร์ะหวา่งอตัราสว่นวดัมลูคา่ตลาดกบัความ
สามารถในการทํากําไรและชาํระหนี�และผลตอบแทนสว่น
ของผูถ้อืหุน้ในตลาดหลกัทรัพยข์องบรษัิทจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์กลุม่สนิคา้อตุสาหกรรม   /  สพุรรณี มงคล
นพัิทธ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

19 ปัจจัยที�สง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการควบคมุภายในดา้นการเงนิ
และบญัช ีกรณีศกึษาโรงพยาบาลรัฐบาลในจังหวดั
กรงุเทพมหานคร   /  อจัฉรยิา อิ�มรส

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

20 ปัจจัยที�มผีลตอ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของผูทํ้าบญัชี
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขต
กรงุเทพมหานคร   /  กษมาพร ยงัสม้ป่อย

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

21 มาตรฐานในการปฏบิตังิานและคณุสมบตัขิองนักบญัชมีอื
อาชพีที�มตีอ่ผลสมัฤทธิ�ในการปฏบิตังิานของธรุกจิ
อตุสาหกรรมยานยนตร์ะดบั SMEs ในเขตกรงุเทพมหานคร  
/  อจัฉราพร ธรีะสนุทรไท

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

22 คณุภาพระบบสารสนเทศทางการบญัชทีี�มตีอ่ผลการดําเนนิ
งานของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย   /  นติยา ใจดี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

23 ผลของความเร็วอากาศและขนาดชวีมวลที�มตีอ่ประสทิธภิาพ
เชงิความรอ้นของเตาชวีมวล   /  โชตวิธัน ์ศภุรัิตนกลุ

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

24 ปัจจัยความเป็นมอือาชพีของนักบญัชทีี�มผีลกระทบตอ่
คณุภาพงบการเงนิของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
ภาคตะวนัออก   /  อรอมุา สวุรรณ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

25 สญัญะในภาพยนตรโ์ฆษณาโฟมลา้งหนา้แบรนดก์ารน์เิย ่  /
 พงศภคั ราชาภรณ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

26 คณุภาพงานสอบบญัชทีี�มผีลตอ่ความสําเร็จในการดําเนนิ
งาน   /  อรอมุา แกว้สทิธิ�

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

27 การพัฒนาความสามารถในการคดิวเิคราะห ์เรื�อง
เศรษฐศาสตรใ์นชวีติประจําวนั ของนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปี
ที� 3 โดยการจัดการเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบ CIPPA รว่มกบัระบบ
การจัดการเรยีนรู ้Edmodo   /  นุกลู สง่สมบรูณ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

28 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสั�งอาหารผา่นแอปพลเิคชั�นของผู ้
บรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร   /  พัชพรกานต ์ศรบีญุเพ็ง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

29 ปัจจัยที�มผีลตอ่พฤตกิรรมการตดัสนิใจเชา่พระเครื�องในศนูย์
พระเครื�อง SC Plaza สายใตใ้หม ่จังหวดักรงุเทพมหานคร  
/  สรุเดช วอ่งเจรญิพร

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

30 การพัฒนาความสามารถดา้นการพดูภาษาองักฤษโดยใช ้
กจิกรรมบทบาทสมมตุขิองนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 3   /
 กนกวรรณ มสีสีรร

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

31 ปัจจัยการสื�อสารทางการตลาดแบบบรูณาการที�มผีลตอ่การ
ตดัสนิใจซื�อรถยนต ์ฮอนดา้ ซติี� ของผูใ้ชร้ถยนตท์ี�เป็น
สมาชกิกลุม่ปิด All New City Club ในเฟซบุก๊ประเทศไทย
  /  ปาจรยี ์หตุนิทะ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

32 การมสีว่นรว่มของสตรใีนการดําเนนิงานกองทนุพัฒนา
บทบาทสตรใีนจังหวดัระนอง   /  กนกวรรณ ทองยั�งยนื

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

33 การบรหิารจัดการภาครัฐแนวใหม ่กบัประสทิธผิลองคก์าร
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา   /  ลลสิา สหนาวนิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

34 พัฒนาชดุกจิกรรมเพื�อเสรมิสรา้งสขุภาวะทางปัญญาดว้ย
หลกัสตปัิฏฐาน สําหรับนักศกึษาสาขาอตุสาหกรรมบรกิาร
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน   /  ชมพ ูโกตรัิมย์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

35 การศกึษาระดบัความคาดหวงัของประชาชนตอ่การใหบ้รกิาร
งานทะเบยีนราษฎร สํานักทะเบยีนทอ้งถิ�นเทศบาลเมอืง
ระนอง จังหวดัระนอง   /  มณีรัตน ์เพชรอนิทร์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

36 การบรหิารและการจัดการศกึษาเพื�อการประกนัคณุภาพของ
โรงเรยีนปงพัฒนาวทิยาคม   /  รจุริา กองจันทร์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

37 ปัจจัยที�มอีทิธพิลตอ่โครงสรา้งเงนิทนุของบรษัิทที�จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ   /  สนิทิธ ์อโศก
บญุรัตน์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

38 ปัจจัยที�มอีทิธพิลตอ่ประสทิธผิลการปฏบิตังิานการตรวจสอบ
ภายในของกองทพับก   /  ประภาพร มาชยัภมูิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

39 ปัจจัยที�มอีทิธพิลตอ่โครงสรา้งเงนิทนุของบรษัิทจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย   /  ธารรัีตน ์พลรักษ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

40 ทศันคตขิองนักบญัชทีี�มตีอ่จรรยาบรรณวชิาชพีทางการบญัชี
  /  อภญิญา วเิศษสงิห์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

41 ความสมัพันธร์ะหวา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศกบัการ
ปฏบิตังิานวชิาการของครใูนสถานศกึษา สงักดัสํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1   /  นภา ภมูอิาวาส

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

42 การพัฒนาโปรเเกรมปรับเปลี�ยนพฤตกิรรมเพื�อการเลกิบหุรี�
ของกลุม่เสี�ยงโรคหวัใจเเละหลอดเลอืด   /  โสภดิา ทพิย์
สวสัดิ�

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

43 ปัจจัยแหง่ความสําเร็จที�มอีทิธพิลตอ่ประสทิธผิลในการ
ปฏบิตังิานของบคุลากรโรงเรยีนในเครอือสัสมัชญั   /  กรกช
สกลุฐติธินานนท์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

44 คณุภาพชวีติในการทํางานและการทํางานเป็นทมีที�สง่ผลตอ่
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที�ดตีอ่องคก์ารของบคุลากรโรง
พยาบาลในเครอืวชิยัเวชอนิเตอรเ์นชั�นแนล   /  กลัยรักษ์ วริิ
ยมาโน

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

45 คณุภาพการใหบ้รกิารที�มคีวามสมัพันธก์บัความพงึพอใจของ
ผูม้าใชบ้รกิารตลาดเสรมีารเ์กต็ สาขาเดอะไนน ์พระราม 9  
/  ณลชา สอนวชิา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

46 แรงจงูใจที�สง่ผลตอ่ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของ
พนักงาน บรษัิท ยเูนยีน แอนด ์โอจ ิอนิเตอรแ์พ็ค จํากดั   /
 ไวชญานกี ์แซต่ั �ง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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47 ความสมัพันธร์ะหวา่งองคป์ระกอบของพาณชิย์
อเิล็กทรอนกิส ์(7C) กบัการตดัสนิใจซื�อสนิคา้ผา่นแอพพลิ
เคชั�น Shopee ของนักศกึษามหาวทิยาลยัมหดิล จังหวดั
นครปฐม   /  ฉันทสิา ทาจนิะ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

48 ความพงึพอใจในงานที�สง่ผลตอ่การคงอยูข่องพนักงาน
บรษัิท ยเูนยีน แอนด ์โอจ ิอนิเตอรแ์พ็ค จํากดั   /  รพพีรรณ
มณีอนิทร์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

49 ภาวะผูนํ้าที�มคีวามสมัพันธต์อ่ประสทิธภิาพการทํางานของ
พนักงาน กรณีศกึษา บรษัิท อโีกส้ปอรต์อนิเตอรเ์นชลัแนล
จํากดั   /  ประพันธ ์แสงใส

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

50 การรับรูบ้รรยากาศองคก์รของพนักงานอตุสาหกรรมกอ่สรา้ง
ในเขตอําเภอบงึสามพัน จังหวดัเพชรบรูณ ์  /  อนัญญาพัทธ์
ศรชียันธิวิฒุิ

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

51 ปัจจัยการจัดการคลงัสนิคา้ที�มคีวามสมัพันธต์อ่การเพิ�ม
ประสทิธภิาพในการจัดการคลงัสนิคา้ กรณีศกึษา บรษัิท ซี
เอส สตลี โปรดกัส ์จํากดั   /  ประมวล พรมไพร

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

52 ปัจจัยลกัษณะองคก์รที�มคีวามสมัพันธต์อ่การควบคมุตน้ทนุ
งานกอ่สรา้ง ของผูป้ระกอบการธรุกจิรับเหมากอ่สรา้งขนาด
กลางในจังหวดักรงุเทพมหานคร   /  ศรัณย ูปรมิาณ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

53 คณุภาพรายงานทางการเงนิ   /  สริพิรรณ ์โกมลรัตนม์งคล interoral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

54 ผลการจัดกจิกรรมการเรยีนคยีบ์อรด์เบื�องตน้ของนักเรยีนชั �น
มธัยมศกึษาปีที� 1โดยใชเ้ทคนคิเพื�อนชว่ยเพื�อน   /  อสิรยิ
ชยั นามบณัฑติ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

55 การหาพารามเิตอรท์ี�เหมาะสมของวธิหีาคา่เหมาะที�สดุแบบ
โนม้ถว่งสําหรับปัญหาการตดัวสัดแุบบหนึ�งมติ ิ  /  ธรีดา
มหายาโน

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

56 ปัจจัยทางเศรษฐกจิที�มผีลตอ่ดชันรีาคาหลกัทรัพยก์ลุม่
อตุสาหกรรมทรัพยากร ในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย
ชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2556-2560   /  ธรีาลกัษณ ์สจัจะวาที

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

57 แนวทางแกปั้ญหาการลาออกของพนักงาน รา้นไทยเจรญิคา้
สง่   /  ศศมิาภรณ ์บญุชว่ย

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

58 รปูแบบการสื�อสารในองคก์รกบัประสทิธภิาพในการทํางาน
ของพนักงานกลุม่อตุสาหกรรมสิ�งทอแหง่หนึ�ง ในจังหวดั
สมทุรสาคร   /  สชุาวด ีเอี�ยงชะอุม่

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

59 แรงจงูใจในการทํางานที�สง่ผลตอ่ประสทิธผิลในการปฏบิตั ิ
งานของบคุลากรเทศบาล ตําบลดงลงิ อําเภอกมลาไสย
จังหวดักาฬสนิธุ ์  /  บญุศริ ิสทุธทิกัษ์

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

60 ความสมัพันธร์ะหวา่งสว่นประสมทางการตลาด ทศันคตแิละ
คณุภาพเว็บไซตท์ี�มผีลตอ่การเลอืกใชบ้รกิารเว็บสําเร็จรปู
ชอปอพับรษัิท เน็ตดไีซน ์โฮสต ์จํากดั   /  นจิ ประเสรฐิผล

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

61 นวตักรรมการบรกิารที�มผีลตอ่ความผกูพันของพนักงานใน
องคก์ร กรณีศกึษา กองบรหิารงานบคุคล มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสวนสนัุนทา   /  สมยศ งิ�วลาย

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

62 การพัฒนาชดุกจิกรรมเพื�อเสรมิสรา้งสขุภาวะทางปัญญาตาม
แนวพทุธศาสนา ดว้ยหลกัภาวนา 4 สําหรับนักศกึษาวชิาชพี
คร ูมหาวทิยาลยัสงักดัสํานักงาน คณะกรรมการการ
อดุมศกึษา เขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล   /  พันยา
เขยีวบญุจันทร์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

63 Factors influencing international students decision
to study at Taiwanese universities   /  yu ching chen

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

64 ประสทิธผิลของการพอกยาสมนุไพรตอ่อาการปวดของโรค
ขอ้เขา่เสื�อม โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลตะคา่ อําเภอ
บางปลามา้ จังหวดัสพุรรณบรุ ี  /  ชยัญา นพคณุวจัิย

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

65 ผลการจัดการเรยีนรูต้ามวธิสีตอรไีลน ์วชิาการจัดการธรุกจิ
ศลิปกรรม ของนักเรยีนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.)
ชั �นปีที� 1 วทิยาลยัชา่งศลิป   /  นภิาพร แสงประทมุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

66 ปัจจัยที�มอีทิธพิลตอ่ศกัยภาพในการออมของครัวเรอืนจน
เปรยีบเทยีบกบัครัวเรอืนรวย   /  นติยา ปะอนิทร์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

67 การเงนิสว่นบคุคลของไกดนํ์าทางในถํ�าเชยีงดาว ตําบล
เชยีงดาว อําเภอเชยีงดาว จังหวดัเชยีงใหม ่  /  ธรีาลกัษณ์
สจัจะวาที

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

68 สาเหตขุองการตกเป็นเหยื�อในคดฉีอ้โกงซื�อขายออนไลน ์  /
 หทยัชนก พมิพะกลุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

69 ภาวะผูนํ้าแบบการเปลี�ยนแปลงและความผกูพันตอ่องคก์ารที�
มผีลตอ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานปฏบิตั ิ
การอตุสาหกรรมเหล็กบางสะพาน จังหวดัประจวบครีขีนัธ ์  /
 ณชิา เกตงุาม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

70 เซนเซอรก์ารเปลง่แสงแบบแคทเมยีมเทลลไูรดค์วอน
ตมัดอทที�เคลอืบผวิดว้ยกรดไทโอไกลโคลกิ สําหรับการ
วเิคราะหป์รมิาณฮสีตามนีในอาหาร   /  กมัปนาท แกว้ใหญ่

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

71 แรงจงูใจในการทํางานและบรรยากาศองคก์ารที�มผีลตอ่
ความผกูพันองคก์ารของบคุลากร บรษัิท งว่นเชยีง
อตุสาหกรรมอาหาร จํากดั   /  จฑุารัตน ์วริยิะ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

72 ปัจจัยในการตดัสนิใจของผูส้นับสนุนชอ่งสถานโีทรทศัน์
มสุลมิ White Channel   /  ยลวทุธ ์เกตเุที�ยงกจิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

73 การสื�อสารภายในองคก์ารกบัความสมัพันธต์อ่ประสทิธผิลใน
การปฏบิตังิานของพนักงาน บรษัิท ยเูนยีน แอนด ์โอจ ิอนิเต
อรแ์พ็ค จํากดั   /  เทพอาภรณ ์มุง่ฝงูกลาง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

74 การพัฒนาคณุภาพชวีติตามหลกัปรัชญาปารมติาในทรรศนะ
ปรัชญาหลงันวยคุ สายกลาง   /  บรรพต ีรําพงึนติย์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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75 สิ�งอํานวยความสะดวกทางการเงนิบนเขตการคา้ชายแดน
กรณีศกึษา: บรเิวณชายแดนไทย-พมา่ อําเภอแมส่าย
จังหวดัเชยีงราย   /  กณัฐาภรณ ์ชวนะสพุชิญ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

76 ผลการตดิสขีองสารละลายสารสกดัมะขามป้อมบนผมที�ผา่น
การฟอกส ี  /  ปราชญา เทยีมผาสขุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

77 ฤทธิ�การตา้นเชื�อ Propionibacterium acnes ของสารสกดั
ผักเสี�ยนผ ีจาก จังหวดั สมทุรสาคร.   /  อสิรยี ์จติตส์มนกึ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

78 การตรวจวดัปรมิาณพาราเบนโดยใชร้ะบบไซมลัทเีนยีสอนิเจ
คชนัเอฟเฟคทฟีมกิซงิโฟลวอ์ะนาลซิสิรว่มกบัการตรวจวดั
การเรอืงแสงทางเคม ี  /  ประภสัสร จติเที�ยง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

79 ฤทธิ�ตา้นอนุมลูอสิระของโทนเนอรผ์สมสารสกดัมะขามป้อม  
/  ธนโรจน ์ทมิอดุม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

80 บทบาทการมสีว่นรว่มของผูบ้รหิาร ผูนํ้าชมุชน และประชาชน
ตอ่การจัดการอทุกภยั ในพื�นที�เทศบาลเมอืงระนอง จังหวดั
ระนอง   /  พรรณทพิย ์ชว่ยนาเขตร

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

81 การศกึษาเปรยีบเทยีบจดุสญัญาณนวดแพทยแ์ผนไทยและ
จดุฝังเข็มแพทยแ์ผนจนี ในการรักษาโรค Bell’s palsy หรอื
อมัพาตใบหนา้   /  ปานยีา ณัฐชนาวรเดช

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

82 ปัจจัยที�มผีลกระทบตอ่กําไรของสหกรณเ์ครดติยเูนี�ยนไทย  
/  ตณิณ ์จงเจรญิในธรรม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

83 ผลของการนวดกดฝ่าเทา้เพื�อชว่ยลดและเลกิบหุรี�ในผูส้บู
บหุรี� ตําบลสนิเจรญิ อําเภอพระแสง จังหวดัสรุาษฏรธ์าน ี  /
 เกษรนิทร ์เจรญิสขุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

84 ปัจจัยที�สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการมสีว่นรว่มในการอนุรักษ์
พลงังานของนักเรยีนโรงเรยีนรัตนโกสนิทรส์มโภชบางเขน  
/  ศภุวรรณ สงวนรัตน์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

85 แรงจงูใจที�สง่ผลตอ่ขวญักําลงัใจในการปฏบิตังิานของ
ขา้ราชการและบคุลากร สํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู ้
บรโิภค กรงุเทพมหานคร   /  สรณพั์ชร สรพรหม

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

86 ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดที�มคีวามสมัพันธก์บั
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ในการใชบ้รกิารรา้น NOM WOW
สาขารังสติ อําเภอเมอืง จังหวดัปทมุธาน ี  /  พมิณัฐชญา
สขุกาย

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

87 คณุภาพการใหบ้รกิารบํารงุรักษาหอ้งปฏบิตักิารเคม ีของ
บรษัิท ท.ีอาร.์แล็บ เอ็นจเินยีริ�ง จํากดั   /  ธเนตร รากะเสน

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

88 การบรหิารการศกึษา โดยการใชน้วตักรรมใหม ่ในโรงเรยีน
ศตวรรษที�21   /  สาธติา แดงภริมย์

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

89 การบรหิารกจิการนักเรยีนที�มคีณุภาพ   /  ชยัเดช อารศีริ ิ
ไพศาล

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

90 สมรรถนะผูบ้รหิารสถานศกึษา   /  วรีวชิญ ์อารสีวสัดิ� interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

91 การพัฒนาสมรรถภาพนักบรหิาร   /  ศริภิทัร นติกิรนุสรณ์ interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

92 การเป็นผูนํ้าการเปลี�ยนแปลง   /  ณัฏฐโชต ิจันทรเ์พ็ชร interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

93 พฤตกิรรมผูนํ้าในศตวรรษปีที� 21 สูก่ารพัฒนาองคก์รที�ยั�งยนื
  /  วรัญญา พทุธคาวี

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

94 ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารสถานศกึษา   /  นุชนาฎ เพชรชาํนาญ interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

95 การประชาสมัพันธเ์พื�อการสรา้งความสมัพันธอ์นัดสีูอ่งคก์ร
ทอ้งถิ�น   /  อญัธดิากรณ ์ไชยครินิทร์

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

96 การบรหิารในยคุ Thailand 4.0   /  กาญจนา รปูสงู interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

97 ลมปะกงัในแนวคดิทฤษฏแีพทยแ์ผนไทย   /  พกิลุแกว้
หอมหวล

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

98 การศกึษาอทิธพิลของกระสนุปืนและวถิยีงิของกระสนุปืนที�มี
ผลตอ่มมุที�วดัจากรอ่งรอยลกูกระสนุปืนบนแผน่โลหะตวัถงั
รถยนตท์ี�ถกูยงิดว้ยปืนพกออโตเมตกิ ขนาด 9 มลิลเิมตร
LUGER   /  ฐติชิญา เหลอืงไพโรจน์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

99 เทคโนโลยทีี�จําเป็นสําหรับผูบ้รหิารการศกึษา   /  นุภาพร
ศรฤทธิ�

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

100 คณุลกัษณะผูนํ้าที�สามารถนําพาองคก์รสูค่วามสําเร็จ   /  วนั
วสิา แกว้ไทรคต

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

101 การวางแผนทางการเงนิสว่นบคุคลของสมาชกิสหกรณอ์อม
ทรัพยพ์นักงานธนาคารทหารไทย จํากดั   /  ทศันยี ์แพงบดุ
ดี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

102 A Comparative Analysis of Speech Acts Utilized on
Crime News Headlines of the Bangkok Post and CNN
Online   /  Soranee Nielsen

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

103 join and listen   /  Soranee Nielsen listen yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

104 คณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีสําหรับผูบ้รหิาร
มอือาชพี   /  จฑุามาส ศรทีองคํา

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

105 การบรหิารกจิการบา้นเมอืงที�ดใีนยคุประเทศไทย 4.0   /
 พงษ์ธร แกว้ยองผาง

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

106 ปัจจัยที�สง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนวชิาภาษาไทยของ
นักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 5 สงักดัสํานักงานเขตสวนหลวง
กรงุเทพมหานคร   /  สทุธพิงษ์ นามเกดิ

thaioral yes รอแจง้โอน
เงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

107 การนเิทศการศกึษา   /  จันจริา โชตเิอี�ยม interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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108 การพัฒนาทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษา
ปีที� 5 โดยใชเ้กมการศกึษาเพื�อการเรยีนรู ้เรื�อง การสบืพันธุ์
ของพชืดอกและการเจรญิเตบิโต   /  ชลทพิย ์จันทรจํ์าปา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

109 การบรหิารความเสี�ยงขององคก์รในศตวรรษที� 21   /  วจิติรา
สแีดงกํ�า

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

110 การบรหิารทรัพยากรทางการศกึษา   /  นันทนา ทวชีาติ thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

111 ชมุชนแหง่การเรยีนรูว้ชิาชพีกบัการสรา้งปฏสิมัพันธเ์พื�อการมี
สว่นรว่มในการพัฒนางาน   /  จริะวด ีสนิทร

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

112 การบรหิารความขดัแยง้: ตามหลกัคดิพระราชาพงึนอ้ม
พจิารณาแกค้วามขดัแยง้   /  พลอยธญัญา ปภาพชิญธ์นันท์

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

113 จติวญิญาณ อดุมการณ ์และบคุลกิภาพของผูบ้รหิาร   /
 กรรณกิาร ์คงนาม

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

114 การเปิดรับสื�อโฆษณาที�มผีลตอ่การตดัสนิใจซื�อรถยนต์
Honda Jazz   /  อาภาพร หมอประเสรฐิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

115 การพัฒนารปูแบบการบนัทกึเวชระเบยีน ทางนติเิวชและ
นติวิทิยาศาสตร ์ของแพทยเ์วชปฏบิตัทิั�วไปในโรงพยาบาล
ชมุชน   /  อนุพงษ์ พลูพร

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

116 การศกึษาคณุลกัษณะความเป็นพลโลกในศตวรรษที� 21 ของ
นักศกึษาคณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ   /  ว
ราย ุศรินินท์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

117 ปัจจัยที�มผีลตอ่ความเชื�อมั�นในการรับฟังพยานหลกัฐานทาง
นติวิทิยาศาสตรข์องพนักงานสอบสวน : กรณีศกึษากอง
บงัคบัการตํารวจนครบาล 1   /  จติรภากร ภกัดี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

118 เนื�อหาการนําเสนอเพื�อกระตุน้การทอ่งเที�ยวไทยผา่นอนิสตา
แกรม Pearypie   /  ศริรัิตนา เปียจําปา

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

119 รปูแบบการดําเนนิชวีติที�สง่ผลตอ่คณุภาพการใหบ้รกิาร
นักศกึษา ที�ใชอ้าคารสถานที�และภมูทิศัน ์วทิยาลยันานาชาติ
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา   /  กฤษฎิ�ธเนศ มคัคภาวธี
วฒัน์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

120 การศกึษาทางนติวิทิยาศาสตรใ์นการแยกหมกึปากกาลกูลื�น
สนํี�าเงนิระหวา่งวธิทีนิเลเยอรโ์ครมาโตกราฟฟี และวธิยีวู-ีวสิ ิ
เบลิ สเปกโตรสโกปี   /  วาสณีิ สมบตัิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

121 รปูแบบโฆษณา และการรับรูภ้าพลกัษณท์ี�มตีอ่รถยนต์
ฮอนดา้ซติี�(Honda City) และ ฮอนดา้แจซ๊ (Honda Jazz)
ผา่นโฆษณารปูแบบโทรทศัน ์(TVC) ของผูบ้รโิภคในเขต
กรงุเทพมหานคร   /  กฤตพิงษ์ ธรีะพงษ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

ไมผ่า่นการ
พจิารณา

122 การสื�อสารทางการตลาดแบบบรูณาการของรถยนตฮ์อนดา้
บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน ์เฟซบุก๊ แฟนเพจ : Honda
Thailand   /  วรากร อศัวเรงิยทุธ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

123 การศกึษาลายนิ�วมอืแฝงที�มองไมเ่ห็นดว้ยตาเปลา่บน
กระดาษชนดิตา่งๆโดยวธิไีอโอดนีและนนิดรนิ   /  เบญจ
ศลิป์ เหลา่วงษี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

124 แนวทางการจัดทําแอพพลเิคชั�นรวบรวมการแสดงและสง่
เสรมิการตลาดดนตรคีลาสสกิบนโทรศพัทเ์คลื�อนที�สมารท์
โฟน   /  กฤตนิ หนิซยุ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

125 บทความการสรา้งสรรคร์ายการออนไลนข์องรายการตามใจ
ตุด๊   /  โสภณัฐ จาบทอง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

126 การศกึษาประสทิธผิลการออกกําลงักายดว้ยทา่ฤาษีดดัตน
ตอ่การยดืหยุน่ของกลา้มเนื�อคอ   /  สฐุติา โอภาษี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

127 ระบบตรวจจับป้ายจราจรโดยใชก้ารเรยีนรูเ้ชงิลกึ   /  ณัฐ
ภทัร ศริคิง

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

128 การตรวจสอบคณุภาพผงยาสมนุไพรเถาวลัยเ์ปรยีง ขมิ�นชนั
และฟ้าทะลายโจร ในคลนิกิแพทยแ์ผนไทย วทิยาลยัการ
แพทยแ์ผนไทยอภยัภเูบศร จังหวดัปราจนีบรุ ี  /  สฐุติา โอ
ภาษี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

129 การศกึษาความสมัพันธข์องลกัษณะพฤตกิรรมตามหลกัจรติ
6 กบัการควบคมุระดบันํ�าตาลในเลอืดของผูป่้วยเบาหวาน
ชนดิที� 2: กรณีศกึษาพื�นที�ตําบลไมเ้ค็ดและตําบลบา้นพระ
จังหวดัปราจนีบรุ ี  /  สฐุติา โอภาษี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

130 ปัจจัยที�สง่ผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐแ์ช
ทบอท บรบิทประเทศไทย   /  ณชิารยี ์กติตคิณุศริิ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

131 การพัฒนาความสามารถในการฟังภาษาองักฤษของ
นักศกึษาชั �นปีที� 2 มหาวทิยาลยัสวนดสุติ รปูแบบการเรยีนรู ้
แบบรว่มมอืดว้ยเทคนคิ Co-Op Co-Op   /  พรพศิ งามพงษ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

132 รปูแบบเนื�อหาของนมซพีเีมจทิี�ปรากฏในเฟซบุก๊แฟนเพจ
cp-meiji thailand   /  ธนกร ลิ�มสวสัดิ�

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

133 การเปรยีบประสทิธผิลยาพอกตาระหวา่งสตูรยาฟ้าทะลาย
โจรเดี�ยวและสตูรตํารับ ในผูป่้วยที�มอีาการปวดกระบอกตา  
/  สฐุติา โอภาษี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

134 การทดสอบความเป็นพษิเฉียบพลนัของยาดําและยาดําสะตุ
ตอ่ไรทะเล   /  สฐุติา โอภาษี

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

135 การพัฒนาและประเมนิผลของโปรแกรมสง่เสรมิการจัดการ
ตนเองรว่มกบัแรงสนับสนุนจากครอบครัวตอ่พฤตกิรรม
ป้องกนัการกลบัเป็นซํ�าในผูส้งูอายมุสุลมิโรคหลอดเลอืด
สมองขาดเลอืด   /  ซาลฮีา สาและ

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

136 การมสีว่นรว่มของประชาชนในการจัดการแหลง่ทอ่งเที�ยว   /
 อสมาภรณ ์ครีนีะ

interoral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

137 Pistol Identification System Based on Breech Face
Digital Images Analysis   /  อารยี ์จวิรรักษ์

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

138 การพัฒนาหลกัสตูรทางการแพทยแ์ผนไทยใน 3 ทศวรรษ  
/  ธญัลกัษณ ์พรหมศร

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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139 การวเิคราะหล์กัษณะของยาอใีนเขตพื�นที�กรงุเทพมหานคร  
/  เกรกิฤทธิ� มณีจักร

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ

140 กลยทุธก์ารสื�อสารเชงิคอนเทนตม์ารเ์กต็ติ�งบนแพลตฟอรม์ยู
ทบูของสถานวีทิยโุทรทศันไ์ทยทวีสีชีอ่ง 3   /  ชนิกฤต
อดุมลาภไพศาล

thaioral yes ยนืยนัการ
โอนเงนิ

อนุมตัิ
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นางสาวจันจิรา โชติเอี�ยม (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/2f515f38f5ba664bc2856bb00be53e9b241fc94e.pdf)

นางสาวจิระวดี สินทร (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/5235c9c8be48e9de8da56698d7b4ab2bdf4d864d.pdf)

นางสาวจุฑามาส ศรีทองคํา (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/b1e13f1946d7c350db87ef5163e3b0ab8641296f.pdf)

นางสาวจุฑารัตน์ วิริยะ (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/ad6f950f32ff7fd8fb7386c11cf17ddd1d22a28c.pdf)

นางสาวฉันทิสา ทาจินะ (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/21f32ed44ed5a314a09861c24c40a0f66cb655ad.pdf)

นางสาวชลทิพย์ จันทร์จําปา (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/8733f87d5ed84600bd150c5572e129aebdab6f94.pdf)

นางสาวชลาลัย โชคดีศรีจันทร ์(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/aa8d11454fba4a878b9ef79b60416cba20c13694.pdf)

นางสาวชุติกัญญา ทองธารา (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/fc8a829edc8e19e06e828bb51833986d555aabc5.pdf)

นางสาวซาลีฮา สาและ (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/4f85dc7927893efb86d5a0c311e106a534e945c0.pdf)

นางสาวณลชา สอนวิชา (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/f3dc52c8b9480108e4c47e52131d47d56111370d.pdf)

นางสาวณิชา เกตุงาม (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/2471934f2ad2be2c2912ac7d4d56bee6dcc34391.pdf)

นางสาวณิชารีย์ กิตติคุณศิร ิ(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/07724fb2b05c43f45342acb37402b375b3e9fcc4.pdf)

นางสาวเทพอาภรณ์ มุ่งฝงูกลาง (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/b2ee702860ba39e48a380cf16824716ac2ecea0b.pdf)

นางสาวธัญลักษณ์ พรหมศร (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/c4734a8f97ca1eec64da659ed72515ffbe3efc2c.pdf)

นางสาวธีรดา มหายาโน (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/6b2e0ee22f6e8bd262785ad26253d1dc32f07df1.pdf)

นางสาวนันทนา ทวีชาติ (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/dfc91810f9498b053d259049f82cf28846689bd9.pdf)

นางสาวนิจ ประเสริฐผล (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/583580719e7e9e4d373c8f462cc6cb622a4eb22b.pdf)

นางสาวนิตยา ใจด ี(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/3a9d87ed920ac49285de11e49397d45cae47ec9e.pdf)

นางสาวนิตยา ปะอินทร ์(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/c25998b500fb8e7bef1aece24f3852620ef1daff.pdf)

นางสาวนิภาพร แสงประทุม (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/d25caae15bfc21a6f75b0b6e6f396b24e4693404.pdf)

นางสาวนุช ประเสริฐผล (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/77e7b142d60bb3876336a4487babd9fb8283a613.pdf)

นางสาวนุชนาฎ เพชรชํานาญ (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/d71d4e847e537473fd90e98ec88a7201d8ed7278.pdf)

นางสาวนุภาพร ศรฤทธิ� (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/9db49707c9a2b7388ee52a415d4923f0bcb8801b.pdf)

นางสาวบรรพตี รําพึงนิตย์ (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/af74c45bd29e5cdafa2d4ea029578ce0c5830732.pdf)

นางสาวเบญจศิลป� เหล่าวงษี (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/7bbc6eeaad43e41a53d10953a35b58d44c2ad8cc.pdf)

นางสาวประภัสสร จิตเที�ยง (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/eb19163f3f761e32444761dd8ec861b8eb93dd25.pdf)

นางสาวปาจรีย์ หุตินทะ (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/03cf8bcac69428841172abf2f1dd3a500d913d1a.pdf)

นางสาวปานียา ณัฐชนาวรเดช (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/8ce6af4dd5b593284814e45c7d6365df349a2741.pdf)

นางสาวป�ยะนุช ทิมคร (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/15919940d531a49e01e2dfbc67b2301f850f1a04.pdf)

นางสาวพนิดา สุภาพอาภรณ์ (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/ec6555557507b3327430d1e6eaad37266219514e.pdf)

นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์. (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/905ebadd38582cae8164714a9e81e9b8ff7b9148.pdf)

นางสาวพัชพรกานต์ ศรีบุญเพ็ง (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/f9b0e42f42d80295447daffd699cef2557021d51.pdf)

นางสาวพิกุลแก้ว หอมหวล (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/ce4d6cd88cda314bb57c89f80b4292d84e72a417.pdf)

นางสาวพิมณัฐชญา สุขกาย (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/814d57353f6a1d1d5b2169f6972a0808c0b7a011.pdf)

นางสาวภัทราภรณ์ ด้วงเรือง (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/f5fce3c26e704bd028ed8596eddb27cf0e7cdcf0.pdf)

นางสาวมณีรัตน์ เพชรอินทร ์(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/8aab06b6ec474ab0c1504c05b8d0a6bf1aa875c9.pdf)

นางสาวรพีพรรณ มณีอินทร ์(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/8ffb2e73e54d1d9280884e3909bef618a0b0d0b3.pdf)

นางสาวลฎาภา ช่างหลอม (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/b383ce5f17648e6883b7f9237a7f5dde20eb8576.pdf)

นางสาววรัญญา พุทธคาว ี(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/d5d18a5b39cf638bf8aba8a2dfefff442c76baea.pdf)

นางสาววันวิสา แก้วไทรคต (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/85215058486ca0a6edb2d1d07797cd39e3b177b1.pdf)

นางสาววาสิณี สมบัติ (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/7be98c404c82c1330b23d28e190a24f704f51ac0.pdf)

นางสาววิจิตรา สีแดงกํ�า (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/a29613d5d9b5409fca80185e1351c992ff1fb021.pdf)

นางสาวไวชญานีก์ แซ่ตั�ง (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/f9db4fae36be81170f0c47f9da2eb171c261ba35.pdf)

นางสาวศิริภัทร นิติกรนุสรณ์ (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/56f7b9bda7fed99350c1e7608283ed4f67ec4337.pdf)

นางสาวศิริรัตนา เป�ยจําปา (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/b79604c0e164bf713cdd669ba4a59411f849d5d4.pdf)

นางสาวศุภวรรณ สงวนรัตน์ (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/901e5f23569c7d9b6a6c733f7ee52e3fe70e4164.pdf)

นางสาวสนทนา สุขใจ (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/d5e195bf84d28cdcfd14c5d29b20d4b8243da03c.pdf)

นางสาวสาธิตา แดงภิรมย์ (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/ea4b37d65d01213faeffa706b3628bec49fafd78.pdf)

นางสาวสุฐิตา โอภาษี (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/a916bbaddca6950ac52bb4972a75d9fa0f9723a7.pdf)

นางสาวสุพรรณี มงคลนิพัทธ ์(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/f3e9c3e2c826649946bde683712f0aa31fc2c5bc.pdf)

นางสาวสุรภา อุทธา (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/d4655809061f3ec1e6ad6e41e97c008b96d0b99b.pdf)

นางสาวโสภิดา ทิพย์สวัสดิ� (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/96eb0ff284a1f906bbfef18faf95e9157044fab8.pdf)
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นางสาวอมรรัตน์ ศรีชัย (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/63965ad1b55ee8828c92957801922ba3f81699ac.pdf)

นางสาวอรอุมา แก้วสิทธิ� (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/8f0303dff385ee5118f8d7d7a3f2fec546257f9a.pdf)

นางสาวอรอุมา สุวรรณ (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/2df0ce1f50a5d1bbe355b4cacdd68a5898853965.pdf)

นางสาวอลิษา แสงพุ่ม (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/e99c131652a0e885a628be15b033a8c6c49afe58.pdf)

นางสาวอสมาภรณ์ คีรีนะ (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/95a21822dd3ae9a80632c2e6baf86a46b18ee1dd.pdf)

นางสาวอัจฉราพร ธีระสุนทรไท (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/814a66a513507cadb5101fdd958db5fc17921ddb.pdf)

นางสาวอัจฉริยา อิ�มรส (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/536ee7c4f327bad90639c794b12fca8535b72964.pdf)

นางสาวอัญธิดากรณ์ ไชยคิรินทร ์(http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/5d905c4e099166184ba08e51be99d769bb059aaa.pdf)

นางสาวอาภาพร หมอประเสริฐ (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/d2646def565b196d0eb684f19a7a3190d2e890ec.pdf)

นางสาวอิสรีย์ จิตต์สมนึก (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/04fe493c2e7bb0c9fe057584f3eceea2e7c3a9bb.pdf)

นายกรกช สกุลฐิติธนานนท์ (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/6f1b4cd25215410ea892c15d4e3feffbc574f398.pdf)

นายกฤติน หินซุย (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/abfc4e16a36bfcbc031ceb2bbea259a269c958fc.pdf)

นายกฤษฎิ�ธเนศ มัคคภาวีธวัฒน์ (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/9da7df0c3faf4b93f08a010c025d04f020bc8152.pdf)

นายกัมปนาท แก้วใหญ่ (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/bb41807b357ca472aa1b54b5ca79efa402e540e4.pdf)

นายจิรวุฒิ แดงสอาด (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/fcb1fb1b5ef4b09bd578bcf13a686b37d2e6c45a.pdf)

นายชัยญา นพคุณวิจัย (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/21cbe1a220e4d7225408d2746821af987eb2155c.pdf)

นายชินกฤต อุดมลาภไพศาล (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/16ba9ab100e1d331d957408f2ee7c3878c4b6fc3.pdf)

นายณัฏฐโชติ จันทร์เพ็ชร (http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20191031/4c03b5d51125e616925ecc0f5f21f733c6fe79f0.pdf)
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ส่วนที� 2 โครงสร้าง (http://58.181.147.25/grad/images/download/pdf/GS/structure.pdf)
ส่วนที� 3 นิยามหรือคําจํากัดความ
(http://58.181.147.25/grad/images/download/pdf/GS/meaning.pdf)
ส่วนที� 4 กรอบภาระงานและกรอบอัตรากําลังประจําป� 2559-2562
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