
 

 

ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  รายชือ่นักศึกษาผูไดรบัทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรต ิ60 ป ครองราชสมบัต”ิ 

ประจําปการศึกษา 2563 รอบ 3 

………………………………………… 

 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับสวนงานตาง ๆ ที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ไดมี

ประกาศเรื่องการใหทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ” ประจําปการศึกษา 2563 น้ัน 

 บัดน้ี  คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาคัดเลือกผู ไดรับทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ป       

ครองราชสมบัติ” ประจําปการศึกษา 2563 รอบ 3 เสร็จสิ้นแลว โดยมีนักศึกษาที่ผานการพิจารณาตามรายช่ือ 

ดังตอไปน้ี 
 

ระดับปริญญาเอก 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ประเภททุน 

วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา   

1.* นายศรัณย สุรวิริยาการ 

6337914 SPSS/D 

วิทยาศาสตรการกฬีา  

(หลักสูตรนานาชาติ) 

3 

คณะสาธารณสุขศาสตร  

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

 

3 2.* นายธนัส ผุดผอง 

6338444 PHET/D 

คณะกายภาพบําบัด  

กายภาพบําบัด (หลักสูตรนานาชาติ) 

 

3 3.* น.ส.หทัยทิพย บุญชุม 

6338071 PTPT/D 

4.* นายพงศธนยศ กิรติสินธุ 

6338070 PTPT/D 

กายภาพบําบัด (หลักสูตรนานาชาติ) 3 

 

ระดับปริญญาโท 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ประเภททุน 

คณะกายภาพบําบัด  

กายภาพบําบัด (หลักสูตรนานาชาติ) 

 

2 5 น.ส.ปุญญวา มโนมัยพิบูลย 

6338209 PTPT/M 

คณะวิศวกรรมศาสตร  

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 

 

1 6.* นายปยวัช รักศิลปทอง 

6336917 EGCE/M 

 

 



 

 

2 

 
 

ระดับปริญญาโท 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ประเภททุน 

คณะเภสัชศาสตร   

7.* น.ส.สุภัสสร ชลีกรชูวงศ 

6338360 PYPH/M 

วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ 1 

8. น.ส.ณัฐชา สนิทสม 

6338362 PYNF/M 

ผลิตภัณฑเสรมิอาหารและอาหารเพ่ือ

สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

1 

 

หมายเหตุ  * นักศึกษาตองสอบภาษาอังกฤษใหมีผล “ผาน” ตามหลักเกณฑสําเร็จการศึกษาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดภายใน

ภาคปลาย ปการศึกษา 2563 หากไมสามารถสอบใหมีผล “ผาน” ได ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะตองชดใช

ทุนการศึกษาตามจํานวนท่ีไดรับและถูกระงับการใหทุนการศึกษา 

 

มูลคาทุนและระยะเวลาการใหทุน 

     มูลคาทุน 

 ประเภทที่ 1  นักศึกษาจะไดรับการสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษา คาหนวยกิตสําหรับรหัสวิชาของ

หลักสูตร/ สาขาวิชาที่ นักศึกษาสังกัด คาลงทะเบียนวิทยานิพนธ คาลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ               

(เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก) และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด อาทิ คาธรรมเนียมฝกภาคสนาม  

คาธรรมเนียมการศึกษาดูงาน คาอุปกรณพิเศษ และคาวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ เปนตน 

ประเภทที่ 2   

  นักศึกษาจะไดรับการสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษา คาหนวยกิตสําหรับรหัสวิชาของหลักสูตร/ 

สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด คาลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก) และคาใชจายอ่ืน ๆ 

ตามที่หลักสูตรกําหนด อาทิ คาธรรมเนียมฝกภาคสนาม  คาธรรมเนียมการศึกษาดูงาน  คาอุปกรณพิเศษ                    

และคาวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ เปนตน 

ประเภทที่ 3  

นักศึกษาจะไดรับการสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาหนวยกิตสําหรับรหัสวิชาของ

หลักสูตร / สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด 

 

ระยะเวลาการใหทุน  

 ระดับปริญญาเอก มีระยะเวลาการใหทุน ไมเกิน 3 ปการศึกษา 

ระดับปริญญาโท มีระยะเวลาการใหทุน ไมเกิน 2 ปการศึกษา 

 

 

 



 

 

3 

 
 

เงื่อนไขการรับทุน 

 นักศึกษาที่ไดรับทุนจะตองย่ืนความจํานง ในการรับทุน โดยกรอกแบบฟอรมการขอรับทุน และสงกลับ

มายังงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่  18 มกราคม 2564 หากพนจากกําหนดน้ี                   

บัณฑิตวิทยาลัยจะถือวานักศึกษาสละสิทธ์ิการไดรับทุนการศึกษาดังกลาว โดยผูไดรับทุนสามารถดาวนโหลด

แบบฟอรมการขอรับทุนไดจาก QR code ทายประกาศ 
 

การพิจารณาตอทุน 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะพิจารณาตอทุนฯ หรือระงับการใหทุนฯ โดยพิจารณาจาก

คะแนนเฉลี่ยสะสม ประจําภาคการศึกษา ของนักศึกษาที่ไดรับทุน ดังน้ี 

 -  ระดับปริญญาโท นักศึกษาผูไดรับทุนตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ประจําภาคการศึกษา ไมตํ่ากวา 

3.25 

 -  ระดับปริญญาเอก นักศึกษาผูไดรับทุนตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ประจําภาคการศึกษา ไมตํ่ากวา 

3.50 

 นักศึกษาตองสงแบบแสดงรายงานผลการศึกษา และความกาวหนาของนักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษา           

เฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ ทุกภาคการศึกษา เสนอตออาจารยที่ปรึกษาหลัก ผานประธาน             

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามแบบฟอรมและระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด 

มายังงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
 

การสิ้นสุดการใหทุน 

 การใหทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ” จะใหเปนรายภาคการศึกษาและจะ

สิ้นสุด ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี 

 1. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการใหทุน 

 2. นักศึกษาผูไดรับทุนฯ ขอลาออกจากการรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ 

 3. หลักสูตร / สาขาวิชาของนักศึกษาผูไดรับทุนเสนอขอระงับการใหทุน   

 4. ผลการประเมินรายวิชาที่ลงทะเบียนปรากฏเปนสัญลักษณ C หรือ U 

 5. นักศึกษาผูไดรับทุนถูกสั่งใหพนสภาพ หรือขอลาออกจากการเปนนักศึกษา 

6. “ผูรับทุน” มีผลการศึกษาตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดไว ดังน้ี  

- ระดับปริญญาโท นักศึกษาผูไดรับทุนตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมประจําภาคการศึกษา 

  ไมตํ่ากวา 3.25 

- ระดับปริญญาเอก นักศึกษาผูไดรับทุนตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมประจําภาคการศึกษา 

  ไมตํ่ากวา 3.50 

 7. กรณีผูรับทุนยังไมมีผลภาษาอังกฤษ “ผาน” ตามเกณฑที่กําหนด 

 8. นักศึกษาผูไดรับทุนหยุดการศึกษา หรือลาพักการศึกษาโดยไมมีเหตุอันสมควร 



 

 

4 

 
 

 9. ถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนักศึกษาเพราะประพฤติผิดวินัยตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันรวม หรือสถาบันสมทบ 

 

กําหนดวันทําสัญญา 

 นักศึกษาผูรับทุนจะตองนําสัญญารับทุนฯ มาสงภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ งานกิจการ

นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ID Line : 451pslqw หรือ                   

e-mail: veerachat.pan@mahidol.ac.th  

 
                                                     

           ประกาศ   ณ  วันที่          

                        

 

 

 

 

 

 

                                         (ศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงพัชรีย เลิศฤทธ์ิ) 

                                                                         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR code แบบแจงความจํานงการรบัทนุ 
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