
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

เร่ือง  รายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ” 
ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 3 

………………………………………… 
 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับส่วนงานต่าง ๆ ที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มี
ประกาศเรื่องการให้ทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัต”ิ ประจ าปีการศึกษา 2565 นั้น 
 บัดนี้  คณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาคัดเลือกผู้ ได้รับทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ  60 ปี        
ครองราชสมบัติ” ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 3 เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาตามรายชื่อ 
ดังต่อไปนี้ 
 

ระดับปริญญาเอก 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล  สาขาวิชา ประเภททุน 

คณะกายภาพบ าบัด   
1 นางสาวภัทรวดี สัยนิยม 

6536168 PTPT/D 
กายภาพบ าบัด (หลักสูตรนานาชาติ) 1 

2* นางสาวอินทิรา สอนสุกอง 
6536170 PTPT/D 

กายภาพบ าบัด (หลักสูตรนานาชาติ) 2 

3* นายระพีพัฒน์ จิตมาลย์ 
6536169 PTPT/D 

กายภาพบ าบัด (หลักสูตรนานาชาติ) 2 

คณะเภสัชศาสตร ์  
เภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
1 4* นางสาวสุธิดา ศรีฤทธิ์ถา 

6537779 PYCP/D 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

ประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัย
ทางสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
1 5 นางสาวณิชกานต์ แก้วบัวดี 

6536590 PRDS/D 
6* นายอับดุล อุ่นอ าไพ 

6536591 PRDS/D 
ประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัย

ทางสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) 
1 

 
ระดับปริญญาโท 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล  สาขาวิชา ประเภททุน 
คณะเภสัชศาสตร ์   

7 นายพิริยกร พิเชฐพงศ์ธร 
6537810 PYPH/M 

วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ 
(นานาชาติ) 

1 

 



 

 

2 

 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล  สาขาวิชา ประเภททุน 
คณะกายภาพบ าบัด   

8 นางสาวนวพร อภิสกุลวงศ์ 
6536530 PTCP/M 

กายภาพบ าบัดคลินิก 3 

9 นางสาวสุภาสินี จตุรภัทร 
6536295 PTCP/M 

กายภาพบ าบัดคลินิก 3 

10* นายปิยะโชติ ทองสุข 
6536528 PTCP/M 

กายภาพบ าบัดคลินิก 3 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  
โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด             

ทางสาธารณสุข 

 
4 11* นางสาวธนรัตน์ ชีวเรืองโรจน์ 

6537545 PHIE/M 
สถาบันโภชนาการ  

พิษวิทยาและโภชนการเพ่ืออาหาร
ปลอดภัย 

 
2 12* นางสาวธนภรณ์ ปิ่นแก้ว 

6536208 NUTS/M 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
 
1 13* นายจตุมงคล สอนนิยม 

6536141 EGCE/M 
14* นายกรวิชญ์ หงส์ธารารักษ์ 

6537751 EGCE/M 
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 1 

15* นางสาวสุภณิดา สาครสินธุ์ 
6537741 EGCH/M 

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 2 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

 
1 16* นางสาวฑิตยา จินดารัตน์ 

6536588 SPSS/M 
17* นายชยานันต์ กิตติธีรธ ารง 

6536316 SPSS/M 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 

18* นายณัฏฐ์ณรงค์ ทองดีเลิศ 
6537782 SPSS/M 

วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 

 
หมายเหตุ  * นักศึกษาต้องสอบภาษาอังกฤษให้มีผล “ผ่าน” ตามหลักเกณฑส์ าเร็จการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนดภายในภาคต้น ปีการศึกษา 2565 หากไม่สามารถสอบให้มีผล “ผ่าน” ได้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
นักศึกษาจะต้องชดใช้ทุนการศึกษาตามจ านวนที่ได้รับและถูกระงับการให้ทุนการศึกษา 
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มูลค่าทุนและระยะเวลาการให้ทุน 
     มูลค่าทุน 
 ประเภทท่ี 1  นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิตส าหรับรหัสวิชา
ของหลักสูตร/ สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ค่าลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ               
(เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก) ค่าสอบประมวลความรู้ (เฉพาะนักศึกษาปริญญาโท) และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามที่
หลักสูตรก าหนด อาทิ ค่าธรรมเนียมฝึกภาคสนาม  ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน ค่าอุปกรณ์พิเศษ และค่าวิจัย
เพ่ือท าวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

ประเภทท่ี 2   
  นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิตส าหรับรหัสวิชาของหลักสูตร/ 
สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด ค่าลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก) และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ตามที่หลักสูตรก าหนด อาทิ ค่าธรรมเนียมฝึกภาคสนาม  ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน  ค่าอุปกรณ์พิเศษ                    
และค่าวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

ประเภทท่ี 3  
นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิตส าหรับรหัสวิชาของ

หลักสูตร / สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด 
 ประเภทที่ 4 นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิตส าหรับรหัส
วิชาของหลักสูตร/สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด ในอัตราร้อยละ 50  
ระยะเวลาการให้ทุน  

ระดับปริญญาเอก มีระยะเวลาการให้ทุน ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
ระดับปริญญาโท มีระยะเวลาการให้ทุน ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา 

เงื่อนไขการรับทุน 
 นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องยื่นความจ านง ในการรับทุน โดยกรอกแบบฟอร์มการขอรับทุน และส่งกลับ
มายังงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่  15 สิงหาคม 2565 หากพ้นจากก าหนดนี้                    
บัณฑิตวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว โดยผู้ได้รับทุนสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการขอรับทุนได้จาก QR code ท้ายประกาศ 
การพิจารณาต่อทุน 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะพิจารณาต่อทุนฯ หรือระงับการให้ทุนฯ โดยพิจารณาจาก
คะแนนเฉลี่ยสะสม ประจ าภาคการศึกษา ของนักศึกษาที่ได้รับทุน ดังนี้ 
 -  ระดับปริญญาโท นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ประจ าภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 
3.25 
 -  ระดับปริญญาเอก นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ประจ าภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 
3.50 
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นักศึกษาต้องส่งแบบแสดงรายงานผลการศึกษา และความก้าวหน้าของนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา 
เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ทุกภาคการศึกษา เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผ่านประธาน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด 
มายังงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา  
การสิ้นสุดการให้ทุน 

การให้ทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ” จะให้เป็นรายภาคการศึกษาและจะ
สิ้นสุด ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้ทุน
2. นักศึกษาผู้ได้รับทุนฯ ขอลาออกจากการรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ
3. หลักสูตร / สาขาวิชาของนักศึกษาผู้ได้รับทุนเสนอขอระงับการให้ทุน
4. ผลการประเมินรายวิชาที่ลงทะเบียนปรากฏเป็นสัญลักษณ์ C หรือ U
5. นักศึกษาผู้ได้รับทุนถูกสั่งให้พ้นสภาพ หรือขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
6. “ผู้รับทุน” มีผลการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ดังนี้

- ระดับปริญญาโท นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมประจ าภาคการศึกษา
ไม่ต่ ากว่า 3.25

- ระดับปริญญาเอก นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมประจ าภาคการศึกษา
ไม่ต่ ากว่า 3.50

7. กรณีผู้รับทุนยังไม่มีผลภาษาอังกฤษ “ผ่าน” ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
8. นักศึกษาผู้ได้รับทุนหยุดการศึกษา หรือลาพักการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันสมควร
9. ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพราะประพฤติผิดวินัยตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันร่วม หรือสถาบันสมทบ 
ก าหนดวันท าสัญญา 

นักศึกษาผู้รับทุนจะต้องน าสัญญารับทุนฯ มาส่งภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ งานกิจการ
นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ID Line : 451pslqw หรือ        
e-mail: veerachat.pan@mahidol.ac.th  

ประกาศ   ณ  วันที่  

 (ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์) 
       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

QR code แบบแจ้งความจ านงขอรับทุน วีรชาติ  รา่ง/พิมพ์ 

grfn07
Typewritten Text
10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

grfn07
Typewritten Text
ออกเลขที่โดยสารบรรณ
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