
 

 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยมหิดล 

เร่ือง  รายช่ือนักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัต”ิ 

ประจําปการศึกษา 2564 รอบที่ 5 

………………………………………… 

 ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับสวนงานตาง ๆ ท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ไดมี

ประกาศเรื่องการใหทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ” ประจําปการศึกษา 2564 นั้น 

 บัดนี้   คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาคัดเลือกผู ไดรับทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ป       

ครองราชสมบัติ” ประจําปการศึกษา 2564 รอบท่ี 5 เสร็จสิ้นแลว โดยมีนักศึกษาท่ีผานการพิจารณาตาม

รายชื่อ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ประเภททุน 

คณะกายภาพบําบัด   

1 น.ส.ดุสิตา พรรณศิร ิ

6436984 PTPT/M 

กายภาพบําบัด (หลักสูตรนานาชาติ) 2 

คณะเภสัชศาสตร   

2* น.ส.ณฐมน สุรเสน 

6438509 PYPH/M 

วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ 1 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

วิจยัประชากรและสังคม 

 

 

1 3* นายถิรวัฒน วรรณพฤกษ 

6436428 PRPR/M 

4 นายศิริพงศ สวัสดิ์สันติสุข 

6436118 PRPR/M 

วิจยัประชากรและสังคม 1 

คณะวิศวกรรมศาสตร  

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 

 

1 5 นายตะวัน ลิเลียนทาล 

6436381 EGCE/M 

6* นายชัชวาล พวงเรืองศรี 

6438274 EGCE/M 

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 1 

7* นายคณาธิป ปราปตบุณฑริก 

6438047 EGCE/M 

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 1 

8* น.ส.นัทฑริกา ผองมณี 

6436932 EGEW/M 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอมและทรัพยากรน้ํา

(หลักสูตรนานาชาติ) 

4 

 

หมายเหตุ  * นักศึกษาตองสอบภาษาอังกฤษใหมีผล “ผาน” ตามหลักเกณฑการสําเร็จการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดภายในภาคปลาย                      

ปการศึกษา 2564 หากไมสามารถสอบภาษาอังกฤษใหมีผล “ผาน” ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะตองชดใชทุนการศึกษาตามจํานวน 

ที่ไดรับและถูกระงับการใหทุนการศึกษา 
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มูลคาทุนและระยะเวลาการใหทุน 

     มูลคาทุน 

 ประเภทท่ี 1   

 นักศึกษาจะไดรับการสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษา คาหนวยกิตสําหรับรหัสวิชาของหลักสูตร/ 

สาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด คาลงทะเบียนวิทยานิพนธ และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด อาทิ 

คาธรรมเนียมฝกภาคสนาม  คาธรรมเนียมการศึกษาดูงาน คาอุปกรณพิเศษ และคาวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ 

เปนตน 

ประเภทท่ี 2   

  นักศึกษาจะไดรับการสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษา คาหนวยกิตสําหรับรหัสวิชาของหลักสูตร/ 

สาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด อาทิ คาธรรมเนียมฝกภาคสนาม  

คาธรรมเนียมการศึกษาดูงาน  คาอุปกรณพิเศษ และคาวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ เปนตน 

 ประเภทท่ี 4  

นักศึกษาจะไดรับการสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาหนวยกิตสําหรับรหัสวิชาของ

หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด ในอัตรารอยละ 50  

 

ระยะเวลาการใหทุน  

ระดับปริญญาโท มีระยะเวลาการใหทุน ไมเกิน  2 ปการศึกษา 

 

เง่ือนไขการรับทุน 

 นักศึกษาผูไดรับทุนจะตองยื่นความจํานงในการรับทุน โดยกรอกแบบฟอรมการขอรับทุน และสงกลับ

มายังงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันท่ี 17 ธันวาคม 2564 หากพนจากกําหนดนี้                   

บัณฑิตวิทยาลัยจะถือวานักศึกษาสละสิทธิ์การไดรับทุนการศึกษาดังกลาว โดยนักศึกษาผูไดรับทุนสามารถ

ดาวนโหลดแบบฟอรมการขอรับทุนไดจาก QR code ทายประกาศ 

 

การพิจารณาตอทุน 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะพิจารณาตอทุนหรือระงับการใหทุนของนักศึกษาผูไดรับทุน 

โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม ประจําภาคการศึกษา ระดับปริญญาโท นักศึกษาผูไดรับทุนตองมีคะแนน

เฉลี่ยสะสม (GPA) ประจําภาคการศึกษา ไมตํ่ากวา 3.25 

 นักศึกษาผูไดรับทุนตองสงแบบแสดงรายงานผลการศึกษาและความกาวหนาการศึกษา ทุกภาค

การศึกษา เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาหลัก ผานประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามแบบฟอรมและ

ระยะเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด มายังงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ผานระบบ

สงเอกสารสําหรับนักศึกษา (e-Document) 
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การส้ินสุดการใหทุน 

 การใหทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ” จะใหเปนรายภาคการศึกษาและ             

จะสิ้นสุด ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

 1. เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการใหทุน 

 2. นักศึกษาผูไดรับทุนขอลาออกจากการรับทุน 

 3. หลักสูตร/สาขาวิชาของนักศึกษาผูไดรับทุนเสนอขอระงับการใหทุน   

 4. นักศึกษาผูไดรับทุนมีผลการประเมินรายวิชาท่ีลงทะเบียนปรากฏเปนสัญลักษณ C หรือ U 

 5. นักศึกษาผูไดรับทุนถูกสั่งใหพนสภาพหรือขอลาออกจากการเปนนักศึกษา 

6. นักศึกษาผูไดรับทุนมีผลการศึกษาต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดไว ดังนี้  

- ระดับปริญญาโท ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมประจําภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.25 

7. นักศึกษาผูไดรับทุนยังไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ “ผาน” ตามเกณฑท่ีกําหนด 

 8. นักศึกษาผูไดรับทุนหยุดการศึกษา หรือลาพักการศึกษาโดยไมมีเหตุอันสมควร 

 9. นักศึกษาผูไดรับทุนถูกลงโทษใหพนสภาพการเปนนักศึกษาเพราะประพฤติผิดวินัยตามขอบังคับวา

ดวยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันรวม หรือสถาบันสมทบ 
 

กําหนดวันทําสัญญา 

 นักศึกษาผูไดรับทุนจะตองสงสัญญารับทุน ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 ณ งานกิจการนักศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี ID Line : 451pslqw หรือ  

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

 

 

           ประกาศ   ณ  วันท่ี          

                        

 

 

 

   (รองศาสตราจารย ดร.วราภรณ อัครปทุมวงศ) 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

 รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    

 

 

                                            

QR code แบบแจงความจํานงการรับทุน วีรชาติ ราง / พิมพ 

Administrator
Typewritten Text
13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text
ออกเลขที่โดยสารบรรณ

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text


	เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ”
	ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 5

		2021-12-09T16:37:50+0700
	supaporn.jat


		2021-12-13T14:40:03+0700
	wilailuk.suk




