
 

 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  รายช่ือนักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ” 

ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 4 

………………………………………… 

 ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับสวนงานตาง ๆ ท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ไดมี

ประกาศเรื่องการใหทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ” ประจําปการศึกษา 2564 นั้น 

 บัดนี้   คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาคัดเลือกผู ไดรับทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ป       

ครองราชสมบัติ” ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 4 เสร็จสิ้นแลว โดยมีนักศึกษาท่ีผานการพิจารณาตามรายชื่อ 

ดังตอไปนี้ 
 

ระดับปริญญาเอก 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ประเภททุน 

คณะเภสัชศาสตร   

1 นายอุกฤษฎ สิทธิบุศย 

6437908 PYSP/D 

เภสัชศาสตรสังคม เศรษฐศาสตร 

และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

1 

คณะสาธารณสุขศาสตร   

2* นางสาวจุฑารัตน ไขทา 

6436535 PHET/D 

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  

(หลักสูตรนานาชาติ) 

3 

3* นายคณิศร จินดามณี 

6437209 PHET/D 

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  

(หลักสูตรนานาชาติ) 

3 

สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  

ประสาทวิทยาศาสตร 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

 

3 4 นายณชพล ภัทรกุลนิจ 

6437016 MBNS/D 
 

ระดับปริญญาโท 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ประเภททุน 

คณะเภสัชศาสตร   

5* นางสาวมันตรินี ประสพสม 

6438269 PYPH/M 

วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ 1 

6 นายศรัณญ สรอยสน 

6437243 PYNF/M 

ผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหาร 

เพ่ือสุขภาพ 

1 

 

 



 

 

2 
 

ระดับปริญญาโท (ตอ) 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ประเภททุน 

คณะสาธารณสุขศาสตร   

7* นางสาวสุวนิค ศรีสาริสถ 

6437237 PHET/M 

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 1 

สถาบันโภชนาการ   

8* นางสาวกนกกร สมบูรณ 

6436511 NUTS/M 

พิษวิทยาและโภชนาการ 

เพ่ืออาหารปลอดภัย 

2 

สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล   

9 นางสาวกุลวรรธน มีด ี

6436499 MBNS/M 

ประสาทวิทยาศาสตร   

(หลักสูตรนานาชาติ) 

3 

คณะวิศวกรรมศาสตร   

10 นางสาวณัฐกมล กิจจานุกิจ 

6436946 EGCCH/M 

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 1 

11* นางสาววรรณิสา เนียมสังข 

6436387 EGCH/M 

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 2 

12* นางสาวธัญยธรณ กลัดแปนธนาพันธ 

6437991 EGCH/M 

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 1 

13* นางสาวรมินดา  รัตนอมรกุลชัย 

6437993 EGCH/M 

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 1 

14 นายธนากร สุกุมาลย 

6437985 EGEW/M 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอมและทรัพยากรน้ํา 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

1 

หมายเหตุ  * นักศึกษาตองสอบภาษาอังกฤษใหมีผล “ผาน” ตามหลักเกณฑสําเร็จการศึกษาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย  

                 กําหนดภายในภาคตน ปการศึกษา 2564 หากไมสามารถสอบใหมีผล “ผาน” ภายในระยะเวลา 

                 ท่ีกําหนด นักศึกษาจะตองชดใชทุนการศึกษาตามจํานวนท่ีไดรับและถูกระงับการให 

                 ทุนการศึกษา 
 

มูลคาทุนและระยะเวลาการใหทุน 

     มูลคาทุน 

 ประเภทท่ี 1  นักศึกษาจะไดรับการสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษา คาหนวยกิตสําหรับรหัสวิชา

ของหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด คาลงทะเบียนวิทยานิพนธ คาลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะ

นักศึกษาปริญญาเอก) และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด อาทิ คาธรรมเนียมฝกภาคสนาม  

คาธรรมเนียมการศึกษาดูงาน คาอุปกรณพิเศษ และคาวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ เปนตน 

 
 

 



 

 

3 
 

ประเภทท่ี 2   

  นักศึกษาจะไดรับการสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษา คาหนวยกิตสําหรับรหัสวิชาของหลักสูตร/ 

สาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด คาลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก) และคาใชจายอ่ืน ๆ 

ตามท่ีหลักสูตรกําหนด อาทิ คาธรรมเนียมฝกภาคสนาม  คาธรรมเนียมการศึกษาดูงาน  คาอุปกรณพิเศษ                    

และคาวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ เปนตน 

ประเภทท่ี 3  

นักศึกษาจะไดรับการสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาหนวยกิตสําหรับรหัสวิชาของ

หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 
 

ระยะเวลาการใหทุน  

ระดับปริญญาเอก  มีระยะเวลาการใหทุน  ไมเกิน 3 ปการศึกษา 

ระดับปริญญาโท    มีระยะเวลาการใหทุน  ไมเกิน 2 ปการศึกษา 
 

เง่ือนไขการรับทุน 

 นักศึกษาท่ีไดรับทุนจะตองยื่นความจํานงในการรับทุน โดยกรอกแบบฟอรมการขอรับทุน และสัญญา

การรับทุนสงกลับมายังงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 หากพนจาก

กําหนดนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะถือวานักศึกษาสละสิทธิ์การไดรับทุนการศึกษาดังกลาว โดยผูไดรับทุนสามารถ

ดาวนโหลดแบบฟอรมการขอรับทุนไดจาก QR code ทายประกาศ 
 

การพิจารณาตอทุน 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะพิจารณาตอทุนฯ หรือระงับการใหทุนฯ โดยพิจารณาจาก

คะแนนเฉลี่ยสะสม ประจําภาคการศึกษา ของนักศึกษาท่ีไดรับทุน ดังนี้ 

 -  ระดับปริญญาโท นักศึกษาผูไดรับทุนตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ประจําภาคการศึกษา ไมต่ํากวา  

              3.25 

 -  ระดับปริญญาเอก นักศึกษาผูไดรับทุนตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ประจําภาคการศึกษา ไมต่ํากวา  

               3.50 

 นักศึกษาตองสงแบบแสดงรายงานผลการศึกษา และความกาวหนาของนักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษา           

เฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ ทุกภาคการศึกษา เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาหลัก ผานประธาน             

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามแบบฟอรมและระยะเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด 

มายังงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา  
 

การส้ินสุดการใหทุน 

 การใหทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ” จะใหเปนรายภาคการศึกษาและจะ

สิ้นสุด ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

 1. เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการใหทุน 

 2. นักศึกษาผูไดรับทุนฯ ขอลาออกจากการรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชยสมบัติ 

 



 

 

4 
 

 3. หลักสูตร / สาขาวิชาของนักศึกษาผูไดรับทุนเสนอขอระงับการใหทุน   

 4. ผลการประเมินรายวิชาท่ีลงทะเบียนปรากฏเปนสัญลักษณ C หรือ U 

 5. นักศึกษาผูไดรับทุนถูกสั่งใหพนสภาพ หรือขอลาออกจากการเปนนักศึกษา 

6. “ผูรับทุน” มีผลการศึกษาต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดไว ดังนี้  

- ระดับปริญญาโท นักศึกษาผูไดรับทุนตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมประจําภาคการศึกษา 

  ไมต่ํากวา 3.25 

- ระดับปริญญาเอก นักศึกษาผูไดรับทุนตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมประจําภาคการศึกษา 

  ไมต่ํากวา 3.50 

 7. กรณีผูรับทุนยังไมมีผลภาษาอังกฤษ “ผาน” ตามเกณฑท่ีกําหนด 

 8. นักศึกษาผูไดรับทุนหยุดการศึกษา หรือลาพักการศึกษาโดยไมมีเหตุอันสมควร 

 9. ถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนักศึกษาเพราะประพฤติผิดวินัยตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันรวม หรือสถาบันสมทบ 
 

การติดตอ 

 นักศึกษาสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) ทาง Line 

ID : @451pslqw  

 

                                                             ประกาศ   ณ  วันท่ี          

                        

 

 

 

                                                                  

            (ศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงพัชรีย เลิศฤทธิ์) 

                                                                             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

QR code แบบแจงความจํานงการรับทุน 
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