
กาํหนดการฝึกซอ้มและการเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร ระดบับณัฑิตศึกษา  ประจาํปีการศึกษา 2559 

กลุ่ม 1, 2 
 ซอ้มยอ่ยคร้ังท่ี 1 วนัอาทิตยท่ี์ 27 สิงหาคม 2560  

บณัฑิตรายงานตวัเวลา 08.20 น. เร่ิมอ่านรายช่ือ เวลา 09.00 น. 
ณ หอ้งบรรยายาศาสตราจารยน์ายแพทยก์ษาณ จาติกวนิช 
สาํนกังานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา  

ซอ้มยอ่ยคร้ังท่ี 2 วนัศุกร์ท่ี 8 กนัยายน 2560  
บณัฑิตรายงานตวัเวลา 09.00 น. เร่ิมอ่านรายช่ือเวลา 10.00 น. 
ณ หอ้งบรรยายาศาสตราจารยน์ายแพทยก์ษาณ จาติกวนิช 
สาํนกังานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา  

 ซอ้มใหญ่ วนัอาทิตยท่ี์ 10 กนัยายน 2560 บณัฑิตรายงานตวัเวลา 05.00 น.  
ณ บริเวณอาคารพิพิธภณัฑด์นตรีภมิูภาคอุษาคเนย ์วทิยาลยัดุริยางคศิลป์  
ผูข้านช่ือรายงานตวั เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร 

 วนัพระราชทานปริญญาบตัร วนัองัคารท่ี 12 กนัยายน 2560 รายงานตวัเวลา 05.00 น.  
ณ บริเวณอาคารพิพิธภณัฑด์นตรีภมิูภาคอุษาคเนย ์วทิยาลยัดุริยางคศิลป์  
ผูข้านช่ือรายงานตวั เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร 

กลุ่ม 1 (1-217) 
ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร จํานวน(คน) 

ส.ด. /ศษ.ด. /รป.ด. /ดศ.ด. /พย.ด. 11 
วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบําบัด กายวภิาคศาสตร์  
กายวภิาคศาสตร์และชีววทิยาโครงสร้าง, 
การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ, 
การจัดการเมอืงน่าอยู่ฯ, การจัดการส่ิงแวดล้อมและ
เทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม,การเจริญพนัธ์ุและวางแผนประชากร, 
คณิตศาสตร์ประยุกต์,ความมัน่ไซเบอร์และการประกนัฯ, 
เคม ีเคมวีเิคราะห์และเคมอีนินทรีย์ประยุกต์ เคมีอนิทรีย์ 
จิตวทิยาคลนิิก จิตวทิยาเดก็วยัรุ่นและครอบครัว จุลชีววทิยา 
จุลชีววทิยาการแพทย์ ชีวเคม ี ชีวเคมแีละชีววทิยาโมเลกุลฯ 
ชีววทิยาสภาวะแวดล้อม  ชีวสถิต ิ ทนัตกรรมจัดฟัน ทันตก
รรมสําหรับเดก็ ทนัตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ 
เทคโนโลยกีารจัดการระบบสารสนเทศ เทคโนโลยกีารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยกีารบริหารส่ิงแวดล้อม)  
เทคโนโลยเีกมและเกมมฟิิเคชัน 

206 

รวม   217 
  

 

 



 

กลุ่ม 2 (218-437) 
ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร จํานวน(คน) 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพ,  
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมฯ เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม  
นิติวทิยาศาสตร์  ประสาทวทิยาศาสตร์พยาธิวทิยา          
พยาธิวทิยาคลินิก พฒันาการมนุษย ์พนัธุศาสตร์ระดบั
โมเลกลุฯ พิษวิทยาทางอาหารฯ แพทยศาสตร์ ฟิสิกส์   
ฟิสิกส์การแพทย ์ เภสัชเคมีและพฤกษเคมี เภสัชวทิยา  
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ เภสัชศาสตร์สังคมฯ โภชนศาสตร์,
โภชนาการฯ วทิยาการคอมพิวเตอร์ วทิยาการพืช  
วทิยาการระบาด วทิยาภมูคุม้กนั วทิยาศาสตร์การกีฬา 
วทิยาศาสตร์การอาหารฯ วทิยาศาสตร์รังสี วทิยาศาสตร์
และฯพอลิเมอร์ วทิยาศาสตร์และฯการศึกษา วทิยาศาสตร์
และวศิวกรรมวสัดุ สรรีรวทิยา สรีรวทิยาการแพทย ์
สรีรวทิยาการออกกาํลงักาย สารสนเทศศาสตร์ชีวเวชฯ  
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมฯ สุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม  
อนามยัโรงเรียน อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
อายรุศาสตร์เขตร้อน อาหารและโภชนาการเพื่อการพฒันา) 

220  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กาํหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2559 
กลุ่ม 3, 4 

 ซอ้มยอ่ยคร้ังท่ี 1 วนัอาทิตยท่ี์ 27 สิงหาคม 2560 
บณัฑิตรายงานตวัเวลา 08.20 น. เร่ิมอ่านรายช่ือ เวลา 09.00 น. 
ณ หอ้งบรรยายาศาสตราจารยน์ายแพทยช์ชัวาล  โอสถานนท ์
สาํนกังานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา 

ซอ้มยอ่ยคร้ังท่ี 2 วนัศุกร์ท่ี 8 กนัยายน 2560 
บณัฑิตรายงานตวัเวลา 09.00 น. เร่ิมอ่านรายช่ือเวลา 10.00 น. 
ณ หอ้งบรรยายาศาสตราจารยน์ายแพทยช์ชัวาล  โอสถานนท ์
สาํนกังานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา 

 ซอ้มใหญ่ วนัอาทิตยท่ี์ 10 กนัยายน 2560 บณัฑิตรายงานตวัเวลา 05.00 น.  
ณ บริเวณอาคารพิพิธภณัฑด์นตรีภมิูภาคอุษาคเนย ์วทิยาลยัดุริยางคศิลป์  
ผูข้านช่ือรายงานตวั เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร 

 วนัพระราชทานปริญญาบตัร วนัองัคารท่ี 12 กนัยายน 2560 รายงานตวัเวลา 05.00 น. 
ณ บริเวณอาคารพิพิธภณัฑด์นตรีภมิูภาคอุษาคเนย ์วทิยาลยัดุริยางคศิลป์  
ผูข้านช่ือรายงานตวั เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร 

กลุ่ม 3 (438-684) 
ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร จํานวน(คน) 

วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 71 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 34 
วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 69 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการการกฬีา-ดนตรีศึกษา) 73 
รวม 247 

 

กลุ่ม 4 (685-900) 
ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร จํานวน(คน) 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
(ภาษาและวฒันธรรมเพื่อการส่ือสารฯ-อาชญาวทิยาฯ) 

73 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 6 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  137 

รวม 216 
   

 

 

 



กาํหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2559 
กลุ่ม 5 

 ซอ้มยอ่ยคร้ังท่ี 1 วนัอาทิตยท่ี์ 27 สิงหาคม 2560  
บณัฑิตรายงานตวัเวลา 12.00 น. เร่ิมอ่านรายช่ือ เวลา 12.30 น.  
ณ หอ้งบรรยายาศาสตราจารยน์ายแพทยก์ษาณ จาติกวนิช  
สาํนกังานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา  

ซอ้มยอ่ยคร้ังท่ี 2 วนัศุกร์ท่ี 8 กนัยายน 2560  
บณัฑิตรายงานตวัเวลา 12.00 น. เร่ิมอ่านรายช่ือเวลา 13.00 น.  
ณ หอ้งบรรยายาศาสตราจารยน์ายแพทยก์ษาณ จาติกวนิช  
สาํนกังานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา  

 ซอ้มใหญ่ วนัอาทิตยท่ี์ 10 กนัยายน 2560 บณัฑิตรายงานตวัเวลา 09.30 น.   
ณ บริเวณอาคารพิพิธภณัฑด์นตรีภมิูภาคอุษาคเนย ์วทิยาลยัดุริยางคศิลป์  
ผูข้านช่ือรายงานตวั เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร  

 วนัพระราชทานปริญญาบตัร วนัองัคารท่ี 12 กนัยายน 2560 รายงานตวัเวลา 10.30 น.  
ณ บริเวณอาคารพิพิธภณัฑด์นตรีภมิูภาคอุษาคเนย ์วทิยาลยัดุริยางคศิลป์  
ผูข้านช่ือรายงานตวั เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร  

กลุ่ม 5 (3124-3319) 
ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร จํานวน(คน) 

ปร.ด.(ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต) 196 

รวม 196 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กาํหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2559 
กลุ่ม 6 

 ซอ้มยอ่ยคร้ังท่ี 1 วนัอาทิตยท่ี์ 27 สิงหาคม 2560  
บณัฑิตรายงานตวัเวลา 12.00 น. เร่ิมอ่านรายช่ือ เวลา 12.30 น.  
ณ หอ้งบรรยายาศาสตราจารยน์ายแพทยช์ชัวาล  โอสถานนท ์  
สาํนกังานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา  

ซอ้มยอ่ยคร้ังท่ี 2 วนัศุกร์ท่ี 8 กนัยายน 2560  
บณัฑิตรายงานตวัเวลา 12.00 น. เร่ิมอ่านรายช่ือเวลา 13.00 น.  
ณ หอ้งบรรยายาศาสตราจารยน์ายแพทยก์ษาณ จาติกวนิช  
สาํนกังานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา  

 ซอ้มใหญ่ วนัอาทิตยท่ี์ 10 กนัยายน 2560 บณัฑิตรายงานตวัเวลา 09.30 น.   
ณ บริเวณอาคารพิพิธภณัฑด์นตรีภมิูภาคอุษาคเนย ์วทิยาลยัดุริยางคศิลป์  
ผูข้านช่ือรายงานตวั เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร  

 วนัพระราชทานปริญญาบตัร วนัองัคารท่ี 12 กนัยายน 2560 รายงานตวัเวลา 10.30 น.  
ณ บริเวณอาคารพิพิธภณัฑด์นตรีภมิูภาคอุษาคเนย ์วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ 
ผูข้านช่ือรายงานตวั เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร  

กลุ่ม 6 (3320-3435) 
ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร จํานวน(คน) 

ภ.ม.(เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต) 18 
กจ.ม.(การจัดการมหาบัณฑิต) 9 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 10 
รป.ม (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) 43 
การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต 15 
อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต 7 
ดค.ม (ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต) 7 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต 2 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 2 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 

รวม 116 
   

*********************** 


