
 

ประกาศหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา  

สาขาวิชาวิทยาการชะลอวยัและฟ้ืนฟูสุขภาพ และสาขาวิชาเวชศาสตรค์วามงาม 

เรือ่ง ผลการสอบคดัเลือกนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ระดบัปริญญาโท เพือ่เขา้ศึกษาต่อใน 

สาขาวิชาเวชศาสตรค์วามงาม รอบที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2565 

------------------------------------------------------- 

 ตามประกาศของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ และสาขาวิชา       

เวชศาสตร์ความงาม เร่ือง รายช่ือผู้มีสทิธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเวชศาสตร์ความงาม

หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับการ

คัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศน้ี ให้มารายงานตัว ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา ที่ก  าหนด ดังน้ี 

 

1. การรบัรายงานตวั 

 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศน้ี มารายงานตัวได้ ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 

2565 เป็นต้นไป ผ่านระบบมหาวิทยาลัย https://adm.dpu.ac.th/login 

 

2. การปฐมนเิทศนกัศึกษา 

 ให้นักศึกษาใหม่ทุกคน เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือพบผู้บริหารหลักสูตร รับฟังการช้ีแจง

รายละเอยีดการศึกษาต่อในวันเปิดภาคเรียนช่วงเดือนสิงหาคม 2565 ณ ห้องเรียน 7305 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ช้ัน 3 หลักสตูรจะแจ้งให้ทราบอกีคร้ัง  

 

3. ค่าใชจ่้ายในการรายงานตวัเป็นนกัศึกษา  

 แบบ ก แบบ ก2: เน้นการวิจัย 400,000 บาท (ตลอดหลักสตูร 2 ปี)   

แบ่งช าระภาคการศึกษาละ 100,000 บาท 

 แบบ ข: เน้นการศึกษางานรายวิชา 400,000 บาท (ตลอดหลักสตูร 2 ปี)  

แบ่งช าระภาคการศึกษาละ 100,000 บาท 

 

 

 

 

 

 



 

4. หลกัฐานทีต่อ้งน ามาแสดงในวนัรายงานตวั มีดงันี้  

 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดา ขนาด 1 หรือ 2 น้ิว  จ านวน  1 รูป (ภาพถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน) 

 ส าเนาบัตรประชาชน       จ านวน 1 ฉบับ 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน 1 ฉบับ  

 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี   จ านวน  1 ฉบับ 

 ส าเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ และ/หรือช่ือสกุล (หากมีการเปล่ียนช่ือ และ/หรือ ช่ือสกุล) (ถ้ามี) 

 *ในกรณีนักศึกษาปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรีให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาและส าเนา

แสดงผลการศึกษาเพ่ือยืนยันว่าก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีจริง  

 ส าเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ถ้ามี) 

 จดหมายหรือ portfolio (ถ้ามี) 

 

5. ติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิม่เติมไดที้่ 

ส านักงานเลขานุการหลักสตูรบัณฑติศึกษา   

สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ และสาขาวิชาเวชศาสตร์ความงาม 

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์   

อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ช้ัน 3 

เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาช่ืน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท ์029547300 ต่อ 852, 853  E-mail: Antiaging@dpu.ac.th 

 

 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกนั 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่     1     กรกฏาคม     พ.ศ. 2565 

 

 

                       
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มาศ  ไม้ประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการหลักสตูรบัณฑติศึกษา  

สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ สาขาวิชาเวชศาสตร์ความงาม 

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ 

 



 
รายช่ือผู้ผ่านการคดัเลือกนักศึกษาใหม่ รุ่นท่ี 1  
เรียนวนัองัคาร-พธุ  
 

ล าดบั ค าน าหน้า ช่ือ นามสกลุ ผลการสอบ 
1 แพทยห์ญงิ กชพร เมณฑกานุวงษ์ ผ่าน 
2 แพทยห์ญงิ มกุตาภา สนธอิชัชรา ผ่าน 
3 นายแพทย ์ อารสิ หวงัผล ผ่าน 
4 แพทยห์ญงิ ฉตัรตยิา เวชชาภนินัท ์ ผ่าน 
5 นายแพทย ์ วรมัพร รุง่ศรวีฒันา ผ่าน 
6 นายแพทย ์ ธญัชนก จรีะดพีลงั ผ่าน 
7 แพทยห์ญงิ วมิลพร แสงเพิม่ ผ่าน 
8 แพทยห์ญงิ พรีดา สุขสุธรรมวงศ ์ ผ่าน 
9 แพทยห์ญงิ วภิาว ี แพะเจรญิชยั ผ่าน 
10 นายแพทย ์ คุณชัญ ์ จติตส์ายชล ผ่าน 
11 นายแพทย ์ ศรณัย ์ เปรือ่งประยรู ผ่าน 
12 แพทยห์ญงิ รญัชน์ลภสั ศรวีราสาสน์ ผ่าน 
13 แพทยห์ญงิ วรพรรณ ธรีะตระกูลชยั ผ่าน 
14 แพทยห์ญงิ พณินภา ครฑุใจกลา้ ผ่าน 
15 นายแพทย ์ ชานนท ์ โรหติรตันะ ผ่าน 
16 แพทยห์ญงิ ทวนินัท ์ ฉิมนาค ผ่าน 
17 แพทยห์ญงิ เกศจริา เพชรฐติศิกัดิ ์ ผ่าน 
18 แพทยห์ญงิ สุุธชัชา เรอืงเวส ผ่าน 
19 นายแพทย ์ สทิธยิศ จนัทรสาขา ผ่าน 
20 แพทยห์ญงิ ณชิา ทวสีริมิงคลชยั ผ่าน 
21 นายแพทย ์ อนิวรรต นิลกาญจน์ ผ่าน 
22 แพทยห์ญงิ กนัตา ตนัตชิศูกัดิ ์ ผ่าน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
รายช่ือผู้ผ่านการคดัเลือกนักศึกษาใหม่ รุ่นท่ี 1  
เรียน Online (Fellowship/Diploma)  
 

ล าดบั ค าน าหน้า ช่ือ นามสกลุ ผลการสอบ 
1 แพทยห์ญงิ วราธปิ โอทกานนท ์ ผ่าน 
2 แพทยห์ญงิ ญาณศิา นิลพงษ์ ผ่าน 
3 แพทยห์ญงิ นทัรนี เพยีรสมัฤทธิ ์ ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


