
 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยมหิดล 

เร่ือง  รายช่ือนักศึกษาผูไดรับทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัต”ิ 

ประจําปการศึกษา 2565 รอบ 2 

………………………………………… 

 ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับสวนงานตาง ๆ ท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ไดมี

ประกาศเรื่องการใหทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ” ประจําปการศึกษา 2565 นั้น 

 บัดนี้  คณะกรรมการฯ ได พิจารณาคัดเลือกผู ไดรับทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ  60 ป       

ครองราชสมบัติ” ประจําปการศึกษา 2565 รอบ 2 เสร็จสิ้นแลว โดยมีนักศึกษาท่ีผานการพิจารณาตามรายชื่อ 

ดังตอไปนี้ 
 

ระดับปริญญาเอก 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล  สาขาวิชา ประเภททุน 

โครงการรวมสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร คณะเวชศาสตร 

เขตรอน คณะสัตวแพทยศาสตร คณะสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย 

  

1.* นางสาวนรีรัตน สังขะไชย 

6536541 ADHS/D 

สุขภาพและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(นานาชาติ) 

4 

2 นายวิชชุกร สุริยะวงศไพศาล 

6536542 ADHS/D 

สุขภาพและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(นานาชาติ) 

4 

 

ระดับปริญญาโท 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล  สาขาวิชา ประเภททุน 

คณะเภสัชศาสตร   

3 นางสาวมาลิตา เทียนสวัสดิ ์

6536496 PYPH/M 

วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ 

(นานาชาติ) 

1 

4* นางสาวอัจจิมา เลิศกุลธรรม 

6536497 PYPH/M 

วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ 

(นานาชาติ) 

1 

 

หมายเหตุ  * นักศึกษาตองสอบภาษาอังกฤษใหมีผล “ผาน” ตามหลักเกณฑสําเร็จการศึกษาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย

กําหนดภายในภาคตน ปการศึกษา 2565 หากไมสามารถสอบใหมีผล “ผาน” ได ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

นักศึกษาจะตองชดใชทุนการศึกษาตามจํานวนท่ีไดรับและถูกระงับการใหทุนการศึกษา 
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มูลคาทุนและระยะเวลาการใหทุน 

     มูลคาทุน 

 ประเภทท่ี 1  นักศึกษาจะไดรับการสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษา คาหนวยกิตสําหรับรหัสวิชา

ของหลักสูตร/ สาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด คาลงทะเบียนวิทยานิพนธ คาลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ               

(เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก) คาสอบประมวลความรู (เฉพาะนักศึกษาปริญญาโท) และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามท่ี

หลักสูตรกําหนด อาทิ คาธรรมเนียมฝกภาคสนาม  คาธรรมเนียมการศึกษาดูงาน คาอุปกรณพิเศษ และคาวิจัย

เพ่ือทําวิทยานิพนธ เปนตน 

 ประเภทท่ี 4 นักศึกษาจะไดรับการสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาหนวยกิตสําหรับรหัส

วิชาของหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด ในอัตรารอยละ 50  
 

ระยะเวลาการใหทุน  

ระดับปริญญาเอก มีระยะเวลาการใหทุน ไมเกิน 3 ปการศึกษา 

ระดับปริญญาโท มีระยะเวลาการใหทุน ไมเกิน 2 ปการศึกษา 
 

เง่ือนไขการรับทุน 

 นักศึกษาท่ีไดรับทุนจะตองยื่นความจํานง ในการรับทุน โดยกรอกแบบฟอรมการขอรับทุน และสงกลับ

มายังงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันท่ี 17 มิถุนายน 2565 หากพนจากกําหนดนี้                   

บัณฑิตวิทยาลัยจะถือวานักศึกษาสละสิทธิ์การไดรับทุนการศึกษาดังกลาว โดยผูไดรับทุนสามารถดาวนโหลด

แบบฟอรมการขอรับทุนไดจาก 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  
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การส้ินสุดการใหทุน 

 การใหทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ” จะใหเปนรายภาคการศึกษาและจะ

สิ้นสุด ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

 1. เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการใหทุน 

 2. นักศึกษาผูไดรับทุนฯ ขอลาออกจากการรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ 

 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 
 

กําหนดวันทําสัญญา 

 นักศึกษาผูรับทุนจะตองนําสัญญารับทุนฯ มาสงภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 ณ งานกิจการ

นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม โทร 02-4414125 ตอ 600-603  

Line ID : 451pslqw หรือ e-mail: veerachat.pan@mahidol.ac.th  

                                                     

                 ประกาศ   ณ  วันท่ี          

                        

 

 

 

 

                                                                    (ศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงพัชรีย เลิศฤทธิ์) 

                                                                         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

QR code แบบแจงความจํานงขอรับทุน วีรชาติ ราง/พิมพ 

Administrator
Typewritten Text
10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text
ออกเลขที่โดยสารบรรณ
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