ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ”
ประจาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 (ภาคปลาย)
…………………………………………
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ส่วนงานต่าง ๆ ที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มี
ประกาศเรื่องการให้ทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัต”ิ ประจาปีการศึกษา 2561 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราช
สมบัติ” ประจาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 (ภาคปลาย) เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาตาม
รายชื่อ ดังต่อไปนี้
ระดับปริญญาโท
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล
รหัสนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์
1.
นางสาวชฎาทิพย์ โลกมิตร***
6138423 PHET/M
คณะเภสัชศาสตร์
2.
นางสาวลลิตา มหากลั่น
6138420 PYPH/M
3.
นายญาณภัทร เสนาไชย
6138417 PYSP/M
4.
นายธีร์ธวัช ประพุทธ์พิทยา
6138419 PYBS/M

สาขาวิชา

ประเภท
ทุน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

1

สาขาวิชาพฤกเภสัชภัณฑ์

1

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม
เศรษฐศาสตร์และการบริหาร
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

1
1

2
ระดับปริญญาเอก
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล
รหัสนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์
1.
นางสาวอรทิพย์ กีรติวุฒิพงศ์
6136835 LAAL/D
2.
นายชัชนันท์ ยาทิพย์
6136834 LAAL/D

สาขาวิชา

ประเภท
ทุน

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

2

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

2

หมายเหตุ *** นักศึกษาต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดภายใน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 หากไม่สามารถสอบผ่านได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดนักศึกษา
จะต้องชดใช้ทุนการศึกษาตามจานวนที่ได้รับและถูกระงับการให้ทุนการศึกษา
มูลค่าทุนและระยะเวลาการให้ทุน
มูลค่าทุน
ประเภทที่ 1
- บัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 11,900.- บาทต่อปี
- หลักสูตร สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
- หลักสูตรสนับสนุนค่าลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (นักศึกษาระดับปริญญาเอก) รายละ 4,200.-บาท
- หลักสูตรยกเว้นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของหลักสูตร/สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
- หลักสูตรยกเว้น ค่าใช้จ่ ายอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรที่นักศึกษาสั งกัดกาหนด อาทิ ค่าธรรมเนียมฝึ ก
ภาคสนาม ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน ค่าอุปกรณ์พิเศษ และค่าวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์
ประเภทที่ 2
- บัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 11,900.- บาทต่อปี
- หลักสูตรยินดียกเว้นค่าหน่วยกิตสาหรับรหัสวิชาของหลักสูตร /สาขาวิชา ที่นักศึกษาสังกัด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน ค่าอุปกรณ์พิเศษ และค่าวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ที่หลักสูตรเรียกเก็บ
ระยะเวลาการให้ทุน
ระดับปริญญาโท มีระยะเวลาการให้ทุน ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา
ระดับปริญญาเอก มีระยะเวลาการให้ทุน ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา

3
เงื่อนไขการรับทุน
นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องยื่นความจานง ในการรับทุน โดยกรอกแบบฟอร์มการขอรับทุน และส่งกลับ
มายั ง งานกิ จ การนั ก ศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ภายในวั น ศุ ก ร์ ที่ 4 มกราคม 2562 หากพ้ น จากก าหนดนี้
บัณฑิตวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาขอสละสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว โดยผู้ได้รับทุน สามารถดาว์โหลด
แบบฟอร์มการขอรับทุนได้จาก http://www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/pdf/ConfirmationForm.pdf
การพิจารณาต่อทุน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะพิจารณาต่อทุน ฯ หรือระงับการให้ทุน ฯ โดยพิจารณาจาก
คะแนนเฉลี่ยสะสม ประจาภาคการศึกษา ของนักศึกษาที่ได้รับทุน ดังนี้
- ระดับปริญญาโท นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPA) ประจาภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.25
- ระดับปริญญาเอก นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPA) ประจาภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.50
นักศึกษาต้องส่งแบบแสดงรายงานผลการศึกษา และความก้าวหน้าของนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา
เฉลิ มพระเกีย รติ 60 ปี ครองราชสมบั ติ ทุกภาคการศึ กษา เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลั ก ผ่ านประธาน
คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสูตร มายั ง งานกิจการนักศึกษา บั ณฑิตวิทยาลั ย ชั้ น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
ศาลายา ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กาหนด
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” มีผลการศึกษาต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
- ระดับปริญญาโท นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมประจาปีการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 3.25
- ระดับปริญญาเอก นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมประจาปีการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 3.50
7. นักศึกษาผู้ได้รับทุนหยุดการศึกษา หรือลาพักการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันสมควร
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กาหนดวันทาสัญญา
นั กศึกษาผู้ รั บ ทุน จะต้ อ งน าสั ญ ญารับ ทุน ฯ มาส่ ง ภายในวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ งานกิจ การ
นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 602 โทรสาร
0-2441-9511 Email: abhichart.sri@mahidol.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

