ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ”
ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 4
…………………………………………
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 4 เสร็จสิ้นแลว โดยมีนักศึกษาที่ผานการพิจารณาตามรายชื่อ
ดังตอไปนี้
ระดับปริญญาเอก
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล / รหัสนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร
1
นายอุกฤษฎ สิทธิบุศย
6437908 PYSP/D
คณะสาธารณสุขศาสตร
2*
นางสาวจุฑารัตน ไขทา
6436535 PHET/D
3*
นายคณิศร จินดามณี
6437209 PHET/D
สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล
4
นายณชพล ภัทรกุลนิจ
6437016 MBNS/D

สาขาวิชา

ประเภททุน

เภสัชศาสตรสังคม เศรษฐศาสตร
และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

1

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
(หลักสูตรนานาชาติ)
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
(หลักสูตรนานาชาติ)

3

ประสาทวิทยาศาสตร
(หลักสูตรนานาชาติ)

3

สาขาวิชา

ประเภททุน

วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ

1

ผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหาร
เพื่อสุขภาพ

1

3

ระดับปริญญาโท
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล / รหัสนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร
5*
นางสาวมันตรินี ประสพสม
6438269 PYPH/M
6
นายศรัณญ สรอยสน
6437243 PYNF/M

2
ระดับปริญญาโท (ตอ)
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล / รหัสนักศึกษา
สาขาวิชา
ประเภททุน
คณะสาธารณสุขศาสตร
7*
นางสาวสุวนิค ศรีสาริสถ
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
1
6437237 PHET/M
สถาบันโภชนาการ
8*
นางสาวกนกกร สมบูรณ
พิษวิทยาและโภชนาการ
2
6436511 NUTS/M
เพื่ออาหารปลอดภัย
สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล
9
นางสาวกุลวรรธน มีดี
ประสาทวิทยาศาสตร
3
6436499 MBNS/M
(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร
10
นางสาวณัฐกมล กิจจานุกิจ
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
1
6436946 EGCCH/M
11* นางสาววรรณิสา เนียมสังข
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
2
6436387 EGCH/M
12* นางสาวธัญยธรณ กลัดแปนธนาพันธ
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
1
6437991 EGCH/M
13* นางสาวรมินดา รัตนอมรกุลชัย
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
1
6437993 EGCH/M
14
นายธนากร สุกุมาลย
วิศวกรรมสิ่งแวดลอมและทรัพยากรน้ํา
1
6437985 EGEW/M
(หลักสูตรนานาชาติ)
หมายเหตุ * นักศึกษาตองสอบภาษาอังกฤษใหมีผล “ผาน” ตามหลักเกณฑสําเร็จการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนดภายในภาคตน ปการศึกษา 2564 หากไมสามารถสอบใหมีผล “ผาน” ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด นักศึกษาจะตองชดใชทุนการศึกษาตามจํานวนที่ไดรับและถูกระงับการให
ทุนการศึกษา
มูลคาทุนและระยะเวลาการใหทุน
มูลคาทุน
ประเภทที่ 1 นักศึกษาจะไดรับการสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษา คาหนวยกิตสําหรับรหัสวิชา
ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด คาลงทะเบียนวิทยานิพนธ คาลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะ
นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก) และค า ใช จ า ยอื่ น ๆ ตามที่ ห ลั ก สู ต รกํ า หนด อาทิ ค า ธรรมเนี ย มฝ ก ภาคสนาม
คาธรรมเนียมการศึกษาดูงาน คาอุปกรณพิเศษ และคาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เปนตน
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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
นักศึกษาที่ไดรับทุนจะตองยื่นความจํานงในการรับทุน โดยกรอกแบบฟอรมการขอรับทุน และสัญญา
การรับทุนสงกลับมายังงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 หากพนจาก
กําหนดนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะถือวานักศึกษาสละสิทธิ์การไดรับทุนการศึกษาดังกลาว โดยผูไดรับทุนสามารถ
ดาวนโหลดแบบฟอรมการขอรับทุนไดจาก 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
นักศึกษาตองสงแบบแสดงรายงานผลการศึกษา และความกาวหนาของนักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษา
เฉลิ มพระเกี ย รติ 60 ป ครองราชสมบั ติ ทุ กภาคการศึกษา เสนอตออาจารยที่ป รึกษาหลัก ผานประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามแบบฟอรมและระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด
มายังงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา
การสิ้นสุดการใหทุน
การใหทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ” จะใหเปนรายภาคการศึกษาและจะ
สิ้นสุด ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
1. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการใหทุน
2. นักศึกษาผูไดรับทุนฯ ขอลาออกจากการรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชยสมบัติ
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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. ถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนักศึกษาเพราะประพฤติผิดวินัยตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันรวม หรือสถาบันสมทบ
การติดตอ
นักศึกษาสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) ทาง Line
ID : @451pslqw
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564

Digitally signed
by patcharee.ler
Date: 2021.08.21
11:31:24 +07'00'
(ศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงพัชรีย เลิศฤทธิ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

QR code แบบแจงความจํานงการรับทุน

ออกเลขที่โดยสารบรรณ
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