ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ”
ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 3
…………………………………………….……………
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับสวนงานตาง ๆ ที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ไดมี
ประกาศเรื่องการใหทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ” ประจําปการศึกษา 2564 นั้น
บั ด นี้ คณะกรรมการฯ ได พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู ไ ด รั บ ทุ น การศึ ก ษา “เฉลิ ม พระเกี ย รติ 60 ป
ครองราชสมบัติ” ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 3 เสร็จสิ้นแลว โดยมีนักศึกษาที่ผานการพิจารณาตามรายชื่อ
ดังตอไปนี้
ระดับปริญญาเอก
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล / รหัสนักศึกษา
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
1.* นายสาริศ สุวรรณเมนะ
6436446 SPSS/D
2
น.ส. ศุภิตรา นามโฮง
6437005 SPSS/D
ระดับปริญญาโท
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล / รหัสนักศึกษา
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
3*
นายวรรณฤทธิ์ ทิพยโอสถ
6436584 SPSS/M
4*
นายสิรวุฒิ พุกละออ
6436124 SPSS/M
5*
นายธรรมนันท เชื้อนาม
6436585 SPSS/M
คณะกายภาพบําบัด
6
นายกตญาณ กลาหาญ
6436197 PTPT/M

สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา
(หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตรการกีฬา
(หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชา

ประเภททุน
3
3

ประเภททุน

วิทยาศาสตรการกีฬา

1

วิทยาศาสตรการกีฬา

1

วิทยาศาสตรการกีฬา

3

กายภาพบําบัด
(หลักสูตรนานาชาติ)

2

หมายเหตุ * นักศึกษาตองสอบภาษาอังกฤษใหมีผล “ผาน” ตามหลักเกณฑสําเร็จการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดภายใน
ภาคตน ปการศึกษา 2564 หากไมสามารถสอบใหมีผล “ผาน” ได ภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะตองชดใช
ทุนการศึกษาตามจํานวนที่ไดรับและถูกระงับการใหทุนการศึกษา

2
มูลคาทุนและระยะเวลาการใหทุน
มูลคาทุน
ประเภทที่ 1
นักศึกษาจะไดรับการสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษา คาหนวยกิตสําหรับรหัสวิชาของหลักสูตร/
สาขาวิ ช าที่ นั กศึ กษาสั งกั ด ค า ลงทะเบี ย นวิทยานิพนธ คาลงทะเบีย นสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะนั กศึ กษา
ปริญญาเอก) และคาใชจายอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด อาทิ คาธรรมเนียมฝกภาคสนาม คาธรรมเนียม
การศึกษาดูงาน คาอุปกรณพิเศษ และคาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เปนตน
ประเภทที่ 2
นักศึกษาจะไดรับการสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษา คาหนวยกิตสําหรับรหัสวิชาของหลักสูตร/
สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด คาลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก) และคาใชจายอื่น ๆ
ตามที่หลักสูตรกําหนด อาทิ คาธรรมเนียมฝกภาคสนาม คาธรรมเนียมการศึกษาดูงาน คาอุปกรณพิเศษ
และคาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เปนตน
ประเภทที่ 3
นั กศึ กษาจะได รั บ การสนั บ สนุ น คาธรรมเนีย มการศึ ก ษาและคา หนว ยกิ ตสํา หรับ รหัส วิช าของ
หลักสูตร / สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
ระยะเวลาการใหทุน
ระดับปริญญาเอก มีระยะเวลาการใหทุน ไมเกิน 3 ปการศึกษา
ระดับปริญญาโท มีระยะเวลาการใหทุน ไมเกิน 2 ปการศึกษา
เงื่อนไขการรับทุน
นักศึกษาที่ไดรับทุนจะตองยื่นความจํานง ในการรับทุน โดยกรอกแบบฟอรมการขอรับทุน และ
สงกลับมายังงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 หากพนจากกําหนดนี้
บัณฑิตวิทยาลัยจะถือวานักศึกษาสละสิทธิ์การไดรับทุนการศึกษาดังกลาว โดยผูไดรับทุนสามารถดาวนโหลด
แบบฟอรมการขอรับทุนไดจาก QR code ทายประกาศ
การพิจารณาตอทุน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะพิจารณาตอทุนฯ หรือระงับการใหทุนฯ โดยพิจารณาจาก
คะแนนเฉลี่ยสะสม ประจําภาคการศึกษา ของนักศึกษาที่ไดรับทุน ดังนี้
- ระดับปริญญาโท นักศึกษาผูไดรับทุนตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ประจําภาคการศึกษา
ไมต่ํากวา 3.25
- ระดับปริญญาเอก นักศึกษาผูไดรับทุนตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ประจําภาคการศึกษา
ไมต่ํากวา 3.50

3
นั ก ศึ ก ษาต อ งส ง แบบแสดงรายงานผลการศึ ก ษา และความก า วหน า ของนั ก ศึ ก ษาผู ไ ด รั บ
ทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ ทุกภาคการศึกษา เสนอตออาจารยที่ปรึกษาหลัก ผาน
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามแบบฟอรมและระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
กําหนด มายังงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา
การสิ้นสุดการใหทุน
การใหทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ” จะใหเปนรายภาคการศึกษาและจะ
สิ้นสุด ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
1. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการใหทุน
2. นักศึกษาผูไดรับทุนฯ ขอลาออกจากการรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ
3. หลักสูตร / สาขาวิชาของนักศึกษาผูไดรับทุนเสนอขอระงับการใหทุน
4. ผลการประเมินรายวิชาที่ลงทะเบียนปรากฏเปนสัญลักษณ C หรือ U
5. นักศึกษาผูไดรับทุนถูกสั่งใหพนสภาพ หรือขอลาออกจากการเปนนักศึกษา
6. “ผูรับทุน” มีผลการศึกษาต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว ดังนี้
- ระดับปริญญาโท นักศึกษาผูไดรับทุนตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมประจําภาคการศึกษา
ไมต่ํากวา 3.25
- ระดับปริญญาเอก นักศึกษาผูไดรับทุนตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมประจําภาคการศึกษา
ไมต่ํากวา 3.50
7. กรณีผูรับทุนยังไมมีผลภาษาอังกฤษ “ผาน” ตามเกณฑที่กําหนด
8. นักศึกษาผูไดรับทุนหยุดการศึกษา หรือลาพักการศึกษาโดยไมมีเหตุอันสมควร
9. ถู ก ลงโทษให พ น สภาพการเป น นั ก ศึ ก ษาเพราะประพฤติ ผิ ด วิ นั ย ตามข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยวิ นั ย
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันรวม หรือสถาบันสมทบ
กําหนดวันทําสัญญา
นักศึกษาผูรับทุนจะตองนําสัญญารับทุนฯ มาสงภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ งานกิจการ
นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ID Line : 451pslqw หรือ
e-mail: veerachat.pan@mahidol.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
Digitally signed by
patcharee.ler
Date: 2021.07.15
18:04:38 +07'00'

(ศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงพัชรีย เลิศฤทธิ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
QR code แบบแจงความจํานงการรับทุน
ออกเลขที่โดยสารบรรณ

wilailuk.suk
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