
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง  รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) ประจ าปีการศึกษา  2558 
 

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   ได้ประกาศให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี          
ผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยให้มีรางวัลและการบันทึกชื่อไว้ ใน                             
ใบแสดงผลการศึกษาประจ าปีการศึกษานั้นๆ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับ             
รางวัลเกียรติยศแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม “DEAN’S LIST” ประจ าปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 
ระดับปรญิญาเอก 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ย 

คณะวิทยาศาสตร ์   
1 นาย จิรายุส เอ้ือนรเศรษฐ์ 

5238737 SCBT/D 
สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ) 
 

4.00 

2 น.ส. บังอรศิริ อินตรา  
5238738 SCBT/D 

สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ) 
 

4.00 

3 น.ส. ธีตา ศรีคช  
5038645 SCBI/D 

สาขาวชิาชีววิทยา(หลักสูตรนานาชาติ) 4.00 

4 นาย ภูวิศ อมาตยกุล 
5338866 SCPY/D 

สาขาวชิาฟสิิกส์(หลักสูตรนานาชาติ) 3.97 

สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม   
5 Mr. MD NURUZZAMAN 

HAQUE 
5536816 PRDE/D 

สาขาวชิาประชากรศาสตร์(หลักสูตรนานาชาต)ิ 4.00 

คณะกายภาพบ าบัด   
6 น.ส. สุวีณา คา้เจริญ 

5337605 PTPT/D 
สาขาวชิากายภาพบ าบัด(หลักสตูรนานาชาติ) 4.00 

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้   
7 นาง องุน่ น้อยอุดม  

5337376 ILSE/D 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

4.00 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ย 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล   
8 นาย ราเชนทร ์สิงหกุมาร 

5137905 MBNS/D 
สาขาวชิาประสาทวิทยาศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) 4.00 

9 นาย ปวริศ วงษ์ประยูร 
5336504 MBNS/D 

สาขาวชิาประสาทวิทยาศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) 4.00 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
10 น.ส. อารียา ดิษรัฐกิจ 

5436076 SIMM/D 
สาขาวชิาจลุชีววทิยาการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) 4.00 

11 น.ส. ทศวรรณ จิตรวศินกุล 
5136624 SIMM/D 

สาขาวชิาจลุชีววทิยาการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) 3.95 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์   
12 น.ส. เบญจมาส ทัศนะสุภาพ 

5238171 PHPH/D 
สาขาวชิาเอกการพยาบาลสาธารณสุข 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

3.94 

โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

 

13 น.ส. ทัศนีย ์ฤกษ์สุทธิรัตน ์
5336184 SCMM/D 

สาขาวชิาเวชศาสตร์ระดบัโมเลกุล(หลักสูตรนานาชาต)ิ 3.94 

 
ระดับปรญิญาโท 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ย 
คณะกายภาพบ าบัด   

14 น.ส. อภิญญ์การย์ เจริญลาภ 
5537694 PTPT/M 

สาขาวชิากายภาพบ าบัด 4.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   
15 น.ส. นฤชา ตนัยอัชฌาวฒุ 

5637990 EGBE/M 
สาขาวชิาวิศวกรรมชีวการแพทย์(หลักสูตรนานาชาต)ิ 4.00 

16 น.ส. บุษบา งามวงศ์ตระกูล 
5737167 EGCO/M 

สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3.94 

17 นาย ชินวชิญ์ ภมรนาค 
5537709 EGBE/M 

สาขาวชิาวิศวกรรมชีวการแพทย์(หลักสูตรนานาชาต)ิ 3.94 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์   
18 น.ส. วรรษนันท์ นามเทพ 

5737686 PHON/M 
สาขาวชิาการพยาบาลอาชีวอนามัย 3.95 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ย 

สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม   
19 น.ส. รมนปวีร์ บญุใหญ่ 

5436523 PRPR/M 
สาขาวชิาวิจยัประชากรและสังคม 3.95 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  
20 นาย กิตติพงษ ์พิชาดุลย ์

5736413 SPSS/M 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬา 3.94 

โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  
21 น.ส. พิรดา สุมานนท ์

5537353 GRPL/M 
สาขาวชิาวทิยาการพชื(หลักสูตรนานาชาติ) 3.94 

คณะวิทยาศาสตร ์   
22 น.ส. นภัสมณฑ ์อุทัยลักษณ์ 

5637380 SCBT/M 
สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ) 3.93 

23 นาย กษิดิศ รัตนวงศ ์
5337751 SCEB/M 

สาขาวชิาชีววิทยาสภาวะแวดลอ้ม(หลักสูตรนานาชาติ) 3.90 

คณะทันตแพทยศาสตร์   
24 ทพญ. คัคนางค์ ไชยหาญ 

5736736 DTIM/M 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทนัตกรรมราก
เทียม(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

3.92 

คณะพยาบาลศาสตร์   
25 น.ส. ณัฏยา ประหา 

5636873 NSAN/M 
สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ 3.90 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย   
26 น.ส. YUSHAN LU 

5536725 LCLG/M 
สาขาวชิาภาษาศาสตร ์ 3.90 

 
ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะแจ้งก าหนดการรับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา                  

ที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) ประจ าปีการศึกษา 2558 ให้ท่านทราบในโอกาสต่อไป 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
โทรศัพท์ 0-2441-4125  ต่อ 211-213 โทรสาร 0-2441-9511 

 
ประกาศ ณ  วันที่     3    ตุลาคม พ.ศ.  2559 

 

      
(ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพชัรีย์  เลิศฤทธิ์) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 


