ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเป็น
สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์ สมาคมฯ
1.) ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันในระหว่างสมาชิก
2.) ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการ
3.) ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
4.) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
5.) ส่งเสริมเกียรติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลและสมาชิกที่ดีเด่น
6.) ส่งเสริมการบาเพ็ญประโยชน์ ด้านดนตรี การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสาธารณสุข ทรัพยากร
การพลังงาน และสิ่งแวดล้อม
7.) ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ประเภทสมาชิก
1.) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้ แก่
บุคคลที่อุปการะช่วยเหลือทาประโยชน์แก่สมาคมหรือผู้มีเกียรติ
เห็นสมควรเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
2.) สมาชิกสามัญ ได้ แก่
1. ผู้สาเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่คณะกรรมการบริหาร

2. อาจารย์ประจาที่สอนในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ผู้ที่เคยเป็นนักศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร สมาชิกสามัญ เสียค่าบารุงสมาคมตลอดชีพ
500 บาท (ค่าสมัคร 100 บาท ค่าบารุง 400 บาท)
3.) สมาชิกวิสามัญ ได้ แก่
ผู้สนใจทั่วไปที่ขอสมัครเป็นสมาชิก และคณะกรรมการบริหารรับรองสมาชิกวิสามัญ เสียค่า
บารุงสมาคมตลอดชีพ 400 บาท (ค่าสมัคร 100 บาท ค่าบารุง 300 บาท)
4.) ยุวสมาชิก ได้ แก่
นักศึกษาปัจจุบันของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ยุวสมาชิก เสียค่าสมัคร 100 บาท
ครัง้ เดียว เมื่อแรกเข้าเป็นนักศึกษาจนจบหลักสูตร และเมื่อจบการศึกษาแล้ว เสียค่าบารุง 400
บาท จะได้เป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ ถ้ายุวสมาชิกคนใดสาเร็จการศึกษาแล้วไม่ชาระค่าบารุง
400 บาทก็จะหมดสภาพไป
รายนาม
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิ ษย์เก่าบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
ประจาปี 2554 - 2556
**************************************
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปัญญา ไข่มุก
รองศาสตราจารย์ผาสุวรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ โฆษิตานนท์
อาจารย์ สพ.ญ.วันทนีย์ รัตนศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์
นางฉวีวรรณ ศรีบูรพาภิรมย์
อาจารย์ธรรมธร ธรรมสโรช
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ มนั ตรี จุลสมัย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ธงไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ ดวงแก้ว
อาจารย์ ดร.โสฬส ศิริไสย์
นายไพโรจน์ นวลคล้าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์

ประธานทีป่ รึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
นายกสมาคม
อุปนายก 1
อุปนายก 2
อุปนายก 3
เหรัญญิก
ปฏิคม
ประชาสัมพันธ์

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

นางพรพิมล สุรินทร์วงศ์
นายณธัชพล อิสี
อาจารย์วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์
รองศาสตราจารย์ลาวัณย์ ผลสมภพ
รองศาสตราจารย์สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี
นายสุเทพ ชองกูเลีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนรรฆ จรัณยานนท์
นายอนุรักษ์ พินิจนิยม
นางอภิชา พลอยวิเศษ
ดร.อินธนันต์ เหล็กนวลชูสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี ดาวฉาย
อาจารย์ชิดชนก นุตาลัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาธิการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2554 - 22 มีนาคม 2556

สมาคมศิษย์ เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดีแด่บณ
ั ฑิตใหม่
สมาคมฯ ใคร่ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้สาเร็จการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมฯ ในฐานะที่เป็นสื่อกลางเชื่อมแนวความคิดเห็นของมวลสมาชิกทั้ง
ศิษย์เก่า-ใหม่ให้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา ต่อสถาบัน และต่อประเทศชาติตอ่ ไป
สมาคมฯ ใคร่ขอเชิญชวนท่านสมัครเป็นสมาชิกประเภทสามัญ (หากท่านเป็น
ยุวสมาชิกอยูแ่ ล้ว ชาระค่าบารุงเพิม่ 400 บาท แต่สมัครใหม่ 500 บาท)
โดยแจ้งความจานงมายังสมาคมฯ แล้วเราจะติดต่อท่านอีกครัง้ หนึ่ง
ขอขอบคุณ
1 กรกฎาคม 2554

สังคมไทยย่อมดีกว่านีแ้ น่เพราะคนดีแท้ให้ความร่วมมือ

สาหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่สมาชิก …………………..…….
ใบเสร็จเล่มที่................เลขที่ ..............
วันที่ ....................................................

ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
(Graduate Studies of Mahidol University Alumni Association)
25/25 หมู่ 5 อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170 โทร. 02-441-5146,02-800-2447 โทรสาร 02-800-2447

www.grad.mahidol.ac.th/grad/alumni
Facebook : สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (องค์กร)
1. ชื่อ-สกุล
........................................................................................................................................................................
(คานาหน้า นาย

นาง นางสาว ยศ ระบุ ………………………………..

2. วัน เดือน ปี เกิด ………………………………………….......................................
3. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ ............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................รหัสไปรษณีย์.......................................
โทรศัพท์บ้าน ...........................มือถือ .................................โทรสาร......................... Email : ……………………...
4. สถานที่ทางาน
ที่อยู่ ............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................รหัสไปรษณีย์.......................................
โทรศัพท์....... ...........................มือถือ .................................โทรสาร......................... Email : ……………………...
5. สถานที่จัดส่งเอกสาร/ข้อมูล

ที่บ้าน ที่ทางาน Email Address ……………….…………………

6. ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี สาขา………………..…………………………..คณะ ............................................................................
มหาวิทยาลัย .......................................................................... พ.ศ. .................................. พ.ศ. .................................
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา……………………………….คณะ ............................................................................
มหาวิทยาลัย .......................................................................... พ.ศ. .................................. พ.ศ. .................................
ปริญญาโท สาขา…………..………………………………..คณะ ............................................................................
มหาวิทยาลัย .......................................................................... พ.ศ. .................................. พ.ศ. .................................
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง สาขา……….……………….คณะ ............................................................................
มหาวิทยาลัย .......................................................................... พ.ศ. .................................. พ.ศ. .................................
ปริญญาเอก สาขา…………………………..……………….คณะ ...........................................................................
มหาวิทยาลัย .......................................................................... พ.ศ. .................................. พ.ศ. .................................
7. สมาชิกประเภท

ชาระเงินโดย

กิตติมศักดิ์ (ฟรี)

สามัญ (ค่าบารุงตลอดชีพ 500 บาท)

วิสามัญ (ค่าบารุงตลอดชีพ 400 บาท)

ยุวสมาชิก (ค่าสมัคร 100 บาท)

เงินสด

เช็ค

 ธนาณัติ คต.ปณ.มหิดล (00103)

 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่ 016-2-61596-1
ชื่อบัญชี “สมาคมศิษย์ เก่ าบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล” ใบโอนเงินเลขที่ ..............................วันที่ .............................
………………………………

…………………………….

…………………………..

(...........................................)

(...........................................)

(.........................................)

ผู้สมัคร

เลขาธิการ

นายทะเบียน

แสตมป์

เรียน สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 หมู่ 5 อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย
ถนนพุทธมณฑล สาย 4
ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

