ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) ประจาปีการศึกษา 2558
ตามที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหิด ล ได้ ประกาศให้รางวั ล เกีย รติ ยศแก่ผู้ ส าเร็จ การศึกษาที่ มี
ผลการศึ ก ษาดี เ ยี่ ย ม (Dean’s List) ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558 โดยให้ มี ร างวั ล และการบั น ทึ ก ชื่ อ ไว้ ใ น
ใบแสดงผลการศึกษาประจาปีการศึกษานั้นๆ
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ กษา ที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาให้ไ ด้ รั บ
รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม “DEAN’S LIST” ประจาปีการศึกษา 2557 ดังนี้
ระดับปริญญาเอก
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
สาขาวิชา
คะแนนเฉลี่ย
คณะวิทยาศาสตร์
1 นาย จิรายุส เอื้อนรเศรษฐ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)
4.00
5238737 SCBT/D
2 น.ส. บังอรศิริ อินตรา
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)
4.00
5238738 SCBT/D
3 น.ส. ธีตา ศรีคช
สาขาวิชาชีววิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)
4.00
5038645 SCBI/D
4 นาย ภูวิศ อมาตยกุล
สาขาวิชาฟิสิกส์(หลักสูตรนานาชาติ)
3.97
5338866 SCPY/D
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
5 Mr. MD NURUZZAMAN
สาขาวิชาประชากรศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
4.00
HAQUE
5536816 PRDE/D
คณะกายภาพบาบัด
6 น.ส. สุวีณา ค้าเจริญ
สาขาวิชากายภาพบาบัด(หลักสูตรนานาชาติ)
4.00
5337605 PTPT/D
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
7 นาง องุน่ น้อยอุดม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
4.00
5337376 ILSE/D
(หลักสูตรนานาชาติ)
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ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
สาขาวิชา
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
8 นาย ราเชนทร์ สิงหกุมาร
สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
5137905 MBNS/D
9 นาย ปวริศ วงษ์ประยูร
สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
5336504 MBNS/D
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
10 น.ส. อารียา ดิษรัฐกิจ
สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
5436076 SIMM/D
11 น.ส. ทศวรรณ จิตรวศินกุล
สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
5136624 SIMM/D
คณะสาธารณสุขศาสตร์
12 น.ส. เบญจมาส ทัศนะสุภาพ
สาขาวิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข
5238171 PHPH/D
(หลักสูตรนานาชาติ)
โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
13 น.ส. ทัศนีย์ ฤกษ์สุทธิรัตน์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล(หลักสูตรนานาชาติ)
5336184 SCMM/D
ระดับปริญญาโท
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
คณะกายภาพบาบัด
14 น.ส. อภิญญ์การย์ เจริญลาภ
5537694 PTPT/M
คณะวิศวกรรมศาสตร์
15 น.ส. นฤชา ตนัยอัชฌาวุฒ
5637990 EGBE/M
16 น.ส. บุษบา งามวงศ์ตระกูล
5737167 EGCO/M
17 นาย ชินวิชญ์ ภมรนาค
5537709 EGBE/M
คณะสาธารณสุขศาสตร์
18 น.ส. วรรษนันท์ นามเทพ
5737686 PHON/M

สาขาวิชา

คะแนนเฉลี่ย
4.00
4.00

4.00
3.95

3.94

3.94

คะแนนเฉลี่ย

สาขาวิชากายภาพบาบัด

4.00

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)

4.00

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3.94

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)

3.94

สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย

3.95
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ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
สาขาวิชา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
19 น.ส. รมนปวีร์ บุญใหญ่
สาขาวิชาวิจยั ประชากรและสังคม
5436523 PRPR/M
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
20 นาย กิตติพงษ์ พิชาดุลย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
5736413 SPSS/M
โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
21 น.ส. พิรดา สุมานนท์
สาขาวิชาวิทยาการพืช(หลักสูตรนานาชาติ)
5537353 GRPL/M
คณะวิทยาศาสตร์
22 น.ส. นภัสมณฑ์ อุทัยลักษณ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)
5637380 SCBT/M
23 นาย กษิดิศ รัตนวงศ์
สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ)
5337751 SCEB/M
คณะทันตแพทยศาสตร์
24 ทพญ. คัคนางค์ ไชยหาญ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมราก
5736736 DTIM/M
เทียม(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะพยาบาลศาสตร์
25 น.ส. ณัฏยา ประหา
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
5636873 NSAN/M
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
26 น.ส. YUSHAN LU
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
5536725 LCLG/M

คะแนนเฉลี่ย
3.95

3.94

3.94

3.93
3.90

3.92

3.90

3.90

ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะแจ้งกาหนดการรับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) ประจาปีการศึกษา 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.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

