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5137104 SCP
นาย อดิศักด์ิ ร่ม
5137287 SCB
ร่วม คณะวิทยา
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา / อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คะแนนเฉลี่ย 
9 MR. NYI NYI HTAY   

5238791 NRNS/D 
การพยาบาล 
ผศ.ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล 

3.94 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน   
10 นาย สิริวัชร์ เอกอภิรัตน์   

5136081 TMTM/D 
อายุรศาสตร์เขตร้อน 
อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ 

3.95 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
11 นาย รุ่งเรือง ยอดชีวัน  

5136953 SIIM/D 
สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสูตรนานาชาติ) 
ศ. ดร.วันเพ็ญ ชัยคําภา 

4.00 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย   
12 น.ส. วิชญา บวรวิวรรธน์  

5036132 LCLG/D 
สาขาวิชาภาษาศาสตร ์
ศ. ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์ 

4.00 

คณะเภสัชศาสตร์   
13 นาย บุญดิศย์ วงศ์ศักด์ิ  

5238756 PYPH/D 
วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ 
รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์ 

4.00 

14 น.ส. กาญจนา จติติพร  
5236137 PYBS/D 

เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
รศ.ดร.วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ 

4.00 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   
15 น.ส. วริศรา ศิริสุทธิเดชา  

5336818 SHCJ/D 
อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร 

4.00 

คณะกายภาพบําบัด   
16 นาง อโนมา สันติวรกุล   

5136147 PTPT/D 
กายภาพบําบัด 
ผศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ 

4.00 

 
ระดับปริญญาโท 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา / อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คะแนนเฉลี่ย 
คณะสาธารณสุขศาสตร์   

1 น.ส. แววตา ขันตี  
5536070 PHET/M 

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
ผศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์ 

4.00 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย   
2 น.ส. วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน  

5436362 LCCU/M 
วัฒนธรรมและการพัฒนา 
อ.ดร.ณรงค์ อาจสมิติ 

3.90 

3 น.ส. สิรินดา โอศิริ  
5337515 LCLG/M 

ภาษาศาสตร์ 
อ.ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์ 

3.91 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา / อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คะแนนเฉลี่ย 
คณะกายภาพบําบัด   

4 น.ส. ธัญวรัตน์ จันทนชัย  
5438029 PTPT/M 

กายภาพบําบัด 
รศ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี 

4.00 

5 น.ส. จารุวรรณ ประสมศรี 
5436212 PTPT/M 

กายภาพบําบัด 
อ.ดร.ชุติมา ชลายนเดชะ 

3.96 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
6 นาย เจตพล แสงกล้า  

5436520 PRPR/M 
วิจัยประชากรและสังคม 
ผศ.ดร.ภาณี วงษ์เอก 

4.00 

7 นาย ฐิตินันทน์ ผิวนิล  
5236704 PRPR/M 

วิจัยประชากรและสังคม 
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี 

3.95 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
8 น.ส. ธารินี บัวดิษฐ์  

5336554 ENAT/M 
 

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
รศ.สยาม อรุณศรีมรกต 

4.00 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์   
9 น.ส. นัชภา เปียผึ้ง  

5437023 MSMS/M 
แขนงดนตรีศึกษา  
ผศ.ดร.ศักด์ิชัย หิรัญรักษ์ 

4.00 

คณะเภสัชศาสตร์    
10 น.ส. พิมลกานท์ เกษมวัฒนาโรจน์ 

5336321 PYMI/M 
จุลชีววิทยา 
รศ.ดร.ปร่ิมเฉนียน มุ่งการดี 

4.00 

คณะวิทยาศาสตร์   
11 นาย ณัชพล ปุญญะยันต์ 

5437975 SCPC/M 
เคมีเชิงฟิสิกส ์
ผศ.ดร.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์ 

4.00 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   
12 น.ส. จุฑามาศ บูรณมานัส 

5336829 SHEM/M 
การจัดการการศกึษา 
อ.ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ 

4.00 

13 MISS THIDA MOE  
5537795 SHHS/M 

สังคมศาสตร์สุขภาพ 
รศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล 

4.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   
14 นาย ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์ 

5537228 EGTI/M 
เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ 
ผศ.ดร.สุภาภรณ ์เกียรติสิน 

4.00 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
15 นาย สิทธิพงษ์ สุภาพงษ์  

5236475 RAMP/M 
ฟิสิกส์การแพทย์ 
อ.ดร.วิทยา สังขรัตน์ 

3.94 

 



ลําดับ 
16 น

5
วิทยาลัยน

17 น
5

คณะศิลปศ

18 น
5

 
ท

ผลการศึก
ส
โ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อ –
น.ส. ชนนิพัทธ์ 
5437873 RAC
นานาชาติ 

นาย ชินวุฒิ เจษ
5438862 ICMA
ศาสตร์ 

น.ส. นทีพร แก้
5236101 LAA

 
ทั้งนี้ บัณฑิตวิท
กษาดีเยี่ยม (DE
สอบถามรายล
โทรศัพท์ 0-24

– นามสกุล 
 ประเสริฐพรรณ

CN/M 

ษฎาญานเมธา 
A/M 

ก้วคง   
AL/M 

ทยาลัย มหา
EAN’S LIST) ป
ละเอียดเพิ่มเตมิ
441-4125  ตอ่

ปร

(ศ

ณ การพย
รศ.ดร

 
การวิเค
Lectu
 

ภาษาศ
อ.ดร.ฉั

าวิทยาลัยมหิด
 ประจําปีการศึ
มได้ที่ งานกิจก
อ 211-213 โท

ระกาศ ณ  วนั

ศาสตราจารยน์
คณบ

-4- 

สาขาวิชา 
ยาบาลเวชปฏบิั
.นพวรรณ เปียซื

คราะห์และการ
ure Dr.Dolcha

ศาสตร์ประยุกต์
ฉันฐรัช หงษ์บญุ

ดล จะแจ้งกําห
ึกษา 2556 ให้
การนักศึกษา บั
ทรสาร 0-2441

นที่   29   ธันว
 

นายแพทย์ บรร
บดีบัณฑิตวทิย

 / อาจารย์ทีป่
ัติชุมชน 
ซ่ือ 

รสร้างตัวแบบธุร
i La-ornual 

ต์ 
ญไตร 

หนดการรับราง
หท้่านทราบในโ
บณัฑิตวิทยาลัย
1-9511 

าคม พ.ศ.  25

 
รจง  มไหสวรยิ
ยาลัย 

ปรึกษาหลัก 

รกิจ 

งวัลเกียรติยศแ
โอกาสต่อไป 
ย มหาวิทยาลัย

57 

ยะ) 

คะแ

แก่ผู้สําเร็จการ

ยมหิดล  

เจษฎาภรณ์ 
..........

แนนเฉลี่ย 
3.93 

 
4.00 

 
4.00 

รศึกษา ที่ม ี    

  ร่าง/พิมพ์ 
.........ตรวจ 

         


