
 

ก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2558 
กลุ่ม 1, 2 

 ซ้อมย่อยครั้งที่ 1 

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 

บัณฑิตรายงานตัวเวลา 08.30 น.  

ณ ห้องบรรยายาศาสตราจารย์นายแพทย์กษาณ จาติกวนชิ 

ส านักงานอธิการบด ีม.มหิดล ศาลายา 

 ซ้อมย่อยครั้งที่ 2 

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 

บัณฑิตรายงานตัวเวลา 09.30 น.  

ณ ห้องบรรยายาศาสตราจารย์นายแพทย์กษาณ จาติกวนชิ 

ส านักงานอธิการบด ีม.มหิดล ศาลายา 

 ซ้อมใหญ่ 

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 บัณฑิตรายงานตัวเวลา 05.30 น.  

ณ บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีภูมิภาคอุษาคเนย์ วิทยาลัยดุรยิางคศิลป ์ 

ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร 

 วันพระราชทานปริญญาบัตร 

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 รายงานตวัเวลา 05.30 น. 

ณ บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีภูมิภาคอุษาคเนย์ วิทยาลัยดุรยิางคศิลป ์ 

 
 

กลุ่ม 1 

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร จ านวน(คน) 

ศศ.ม./ศษ.ม./(พระภิกษุ) 1 

วท.บ./วศ.บ./บธ.บ./ศศ.บ.(พระภิกษุ/สามเณร) 16 

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  165 

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 11 

รวม 193 
 

 

 

 



กลุ่ม 2 

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร จ านวน(คน) 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 111 

การจัดการมหาบัณฑิต 7 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 20 

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อม 1 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 42 

การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต 4 

การบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต 4 

อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต 6 

ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 3 

ป.บัณฑิต+ป.บัณฑิตชั้นสูง 4 

รวม 202 
 

ก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2558 
กลุ่ม 3,4,5 

 ซ้อมย่อยครั้งที่ 1 

วันอาทิตย์ที ่28 สิงหาคม 2559 

บัณฑิตรายงานตัวเวลา 08.30 น.  

ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชชัวาล  โอสถานนท ์

ส านักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา 

 ซ้อมย่อยครั้งที่ 2 

วันจันทร์ที ่29 สิงหาคม 2559 

บัณฑิตรายงานตัวเวลา 12.30 น.  

ณ ห้องบรรยายาศาสตราจารย์นายแพทย์กษาณ จาติกวนชิ 

ส านักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา 

 ซ้อมใหญ่ 

วันพุธที ่31 สิงหาคม 2559 บัณฑิตรายงานตัวเวลา 08.30 น.  

ณ บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีภูมิภาคอุษาคเนย์ วิทยาลัยดุรยิางคศิลป ์ 

ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา 

 วันพระราชทานปริญญาบัตร 

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 รายงานตวัเวลา 10.00 น. 

ณ บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีภูมิภาคอุษาคเนย์ วิทยาลัยดุรยิางคศิลป ์ 

ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา 



กลุ่ม 3 

ชื่อปริญญา/ประกาศนยีบัตร จ านวน(คน) 

สาธารณสุขศาสตรดุษฎบีัณฑิต/ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต/รัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบัณฑติ 6                                
 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบ าบัด กายวิภาคศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์และชีววทิยาฯ  
การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร  การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ 226 

ความผิดปกติของการสื่อความหมาย  ความมัน่ไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ  เคม ี  

เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์  เคมีอินทรีย์ จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาเด็กวัยรุ่นและครอบครัว  

จุลชีววิทยา จลุชีววทิยาการแพทย์ ชีวเคมี ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์  

ชีววิทยาช่องปาก ชีววทิยาสภาวะแวดล้อม  ชีวสถิติ  ทันตกรรมจัดฟัน ทนัตกรรมทั่วไป  

ทันตกรรมรากเทียม  ทันตกรรมหัตถการ ทันตกรรมส าหรับเด็ก  ทันตแพทยศาสตร ์  
เทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ  เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)  

รวม 232 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่ม 4 

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร จ านวน(คน) 

 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยชีีวภาพ  เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาฯ 226 
เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม  นิติวิทยาศาสตร ์ นิเวศวิทยาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม    

ประสาทวิทยาศาสตร์  พยาธชิีววิทยา  พยาธิวิทยาคลนิิก  พัฒนาการมนษุย ์   

พันธุศาสตร์ระดับโมเลกลุและพนัธุวิศวกรรมศาสตร์  พิษวิทยา พิษวิทยาทางอาหารฯ   

ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์การแพทย์ เภสัชเคมีและพฤกษเคมี เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร์ชีวภาพ    

เภสัชศาสตร์สงัคมเศรษฐศาสตรแ์ละการบริหาร  โภชนศาสตร ์   

โภชนการและการก าหนดอาหาร  รังสีเทคนิค วิทยาการคอมพวิเตอร์  วิทยาการพืช   

วิทยาการระบาด  วิทยาการระบาดทางการแพทย์  วิทยาภูมคุม้กัน    
วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนการ 
วิทยาศาสตร์ปฏิบตัิการคลินิก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์   

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ   

สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ  สรรรีวิทยา สรีรวิทยาการแพทย์ สรรีวิทยาการออกก าลังกาย   

สารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย   
สุขภิบาลสิ่งแวดล้อม  อนามัยโรงเรียน  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
อายุรศาสตร์เขตร้อน อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา)   

รวม 226 
 

กลุ่ม 5 

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร จ านวน(คน) 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) 103 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 10 

รวม 113 
 

 

 

 

 



ก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2558 
กลุ่ม 6 

 ซ้อมย่อยครั้งที่ 1 

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 

บัณฑิตรายงานตัวเวลา 08.30 น.  

ณ ห้องบรรยายาศาสตราจารย์นายแพทย์กษาณ จาติกวนชิ 

ส านักงานอธิการบด ีม.มหิดล ศาลายา 

 ซ้อมย่อยครั้งที่ 2 

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 

บัณฑิตรายงานตัวเวลา 09.30 น.  

ณ ห้องบรรยายาศาสตราจารย์นายแพทย์กษาณ จาติกวนชิ 

ส านักงานอธิการบด ีม.มหิดล ศาลายา 

 ซ้อมใหญ่ 

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 บัณฑิตรายงานตัวเวลา 08.30 น.  

ณ บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีภูมิภาคอุษาคเนย์ วิทยาลัยดุรยิางคศิลป์  

ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา 

 วันพระราชทานปริญญาบัตร 

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 รายงานตวัเวลา 10.00 น. 

ณ บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีภูมิภาคอุษาคเนย์ วิทยาลัยดุรยิางคศิลป์  

ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา 

 

กลุ่ม 6 

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร จ านวน(คน) 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 55 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 
แม่ชี  

125 
2 

รวม 182 
 


