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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ย
9 น.ส. ศวิตา จิวจินดา

5238755 PYPH/D 
สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์(หลักสูตรนานาชาติ) 3.92

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
10 น.ส. กัญจนา ติษยาธิคม 

5137232 PRDE/D 
สาขาวิชาประชากรศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) 4.00

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
11 น.ส. สิริกุล กุลานุวัฒน์   

5336051 TMTM/D 
สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน(หลักสูตรนานาชาติ) 3.97

คณะกายภาพบําบัด 
12 นาย ปรเมศร์ เอิร์ด

5136146 PTPT/D 
สาขาวิชากายภาพบําบัด(หลักสูตรนานาชาติ) 3.93

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
13 น.ส. จิตวดี พิทักษ์โรจนกุล

5137026 MBMG/D 
สาขาวิชาอณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) 

4.00

14 น.ส. อารตีย์ อรุณเกษร 
5137027 MBMG/D 

สาขาวิชาอณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) 

3.94

 

ระดับปริญญาโท 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

1 น.ส. กชกร ธรรมนําศีล 
5538172 PHCN/M 

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 4.00

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
2 นาง NIKEN WIJAYANTI 

5638660 PRRH/M 
สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธ์ุ
(หลักสูตรนานาชาติ) 

4.00

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
3 นาย NGUYEN TRUONG 

MINH5536728 DTDT/M 
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) 3.98

4 นาย DINESH ROKAYA 
5638010 DTDT/M 

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) 3.94

วิทยาลัยราชสุดา 
5 น.ส. วิชุดา ครุธทอง

5437606 RSRD/M 
สาขาวิชาวิทยาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 3.95

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว
6 น.ส. ฉัตรี บุณยานันต์ 

5637810 CFHD/M 
สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ 3.94
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วิชาวิทยาศาสตร
ชาติ) 

วิชาการพยาบาล

หิดล จะแจ้งกํ
รศึกษา 2557 ใ
การนักศึกษา บั
ทรสาร 0-2441

นที่  14   กันยา
 

ดร.แพทย์หญิง
บดีบัณฑิตวทิย
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