
รอบการสมัครทุนระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
ประเภทของ 
ผู้มีสิทธ์ิยืน่ 
ขอทุน 

ประเภททุน 
ช่วงเวลาการสมัคร (โควตา) 

ก าหนดการประชุม 
พจิารณาทุน 

ประกาศรายชือ่ 
ผู้ได้รับทุน 

รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 
เทอมต้น เทอมปลาย 

นักศึกษาแรก
เข้า 

ทนุนักศึกษาปริญญา
เอกทีมี่ศักยภาพสูง 

1 - 20 เมษายน 
(1 ทุน) 

15 พฤษภาคม – 15 มิถนุายน 
(2 ทุน) 

- 1 – 30 พฤศจิกายน 
(1 ทุน) 

รอบที ่1  28 เมษายน  
รอบที ่2  23 มิถนุายน  
รอบที ่3  22  ธนัวาคม 

รอบที ่1 29 เมษายน 
รอบที ่2 24 มิถนุายน 
รอบที ่3 23 ธนัวาคม 

ทนุบัณฑิตศึกษา 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 

- 15 พฤษภาคม – 15 มิถนุายน 
(5 ทุน) 
(2 ทุน) 

15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 
(4 ทุน) 
(2 ทุน) 

1 – 30 พฤศจิกายน 
(1 ทุน) 
(1 ทุน) 

รอบที ่1  23 มิถนุายน  
รอบที ่2  25 สิงหาคม 
รอบที ่3  22  ธนัวาคม 

รอบที ่1 24 มิถนุายน 
รอบที ่2 26 สิงหาคม 
รอบที ่3 23 ธนัวาคม 

นักศึกษาช้ัน 
ปีที ่1 ภาค
การศึกษาที ่2 
ขึน้ไป 

ทนุผู้ช่วยวิจัย ระดับ
ปริญญาโท 

- 15 พฤษภาคม – 15 มิถนุายน 
(2 ทุน) 

15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 
(2 ทุน) 

1 – 30 พฤศจิกายน 
(1 ทุน) 

ทนุผู้ช่วยสอน - 15 พฤษภาคม – 15 มิถนุายน 
(5 ทุน) 

15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 
(5 ทุน) 

1 – 30 พฤศจิกายน 
(10 ทุน) 

ทนุผู้ช่วยวิจัย
บัณฑิตศึกษา ระดับ
ปริญญาเอก 

พฤษภาคม – กรกฎาคม 
(ก าหนดการของบณัฑิต

วิทยาลยั) (1 ทุน) 

สิงหาคม – พฤศจิกายน 
(ก าหนดการของบณัฑิต

วิทยาลยั) (1 ทุน) 

- - ตามรอบการประชุมของ
บณัฑิตวิทยาลยั 

 

ทนุสนับสนุนนักศึกษา
ระดับบณัฑิตศึกษาใน
การเดินทางไปน าเสนอ
ผลงานในทีป่ระชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ 

ภายในวนัท่ี 10 ธนัวาคม 
(ไมจ่ ากดัจ านวน) 

ภายในวนัท่ี 10 มีนาคม 
(ไมจ่ ากดัจ านวน) 

ภายในวนัท่ี 10 มิถนุายน 
(ไมจ่ ากดัจ านวน) 

ภายในวนัท่ี 10 กนัยายน 
(ไมจ่ ากดัจ านวน) 

รอบที ่1  สปัดาหท่ี์ 2 เดือน 
               มกราคม 
รอบที ่2 สปัดาหท่ี์ 2 เดือน 
               เมษายน  
รอบที ่3  สปัดาหท่ี์ 2 เดือน 
               กรกรกฎาคม 
รอบที ่4 สปัดาหท่ี์ 2 เดือน 
               ตลุาคม 

รอบที ่1  ภายใน 15 
               มกราคม 
รอบที ่2  ภายใน 15  
               เมษายน 
รอบที ่3  ภายใน 15 
                กรกฎาคม 
รอบที ่4  ภายใน 15 
               ตลุาคม 

นักศึกษาที่
ส าเร็จการศกึษา
แล้ว 

รางวัลส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในวงรอบ
หลักสูตรทีมี่
ผลงานวิจัยตีพิมพ์
ระดับนานาชาต ิ

- 15 พฤษภาคม – 15 มิถนุายน 
โท (5 ทุน) 
เอก (3 ทุน) 

15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 
โท (5 ทุน) 
เอก (2 ทุน) 

- รอบที ่1  23 มิถนุายน  
รอบที ่2  25 สิงหาคม 
 

รอบที ่1 24 มิถนุายน 
รอบที ่2 26 สิงหาคม 
 

 


