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ประเภทของ 
ผู้มสีทิธิย์ืน่ 
ขอทุน 

ประเภททุน 
ช่วงเวลาการสมัคร (โควตา) 

ก าหนดการประชุม 
พจิารณาทุน 

ประกาศรายชื่อ 
ผู้ได้รับทุน 

รอบที ่1 รอบที ่2 รอบที ่3 รอบที ่4 
เทอมต้น เทอมปลาย 

นักศกึษาแรก
เข้า 

ทุนนักศกึษาปริญญา
เอกทีม่ศัีกยภาพสูง 

1 - 20 เมษายน 
(1 ทนุ) 

15 พฤษภาคม – 15 มิถนุายน 
(2 ทนุ) 

- 1 – 30 พฤศจิกายน 
(1 ทนุ) 

รอบที ่1  22 เมษายน  
รอบที ่2  24 มิถนุายน  
รอบที ่3  23  ธนัวาคม 

รอบที ่1 30 เมษายน 
รอบที ่2 30 มิถนุายน 
รอบที ่3 25 ธนัวาคม 

ทุนบัณฑิตศกึษา 
- ปรญิญาโท 
- ปรญิญาเอก 

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

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

1 – 30 พฤศจิกายน 
(1 ทนุ) 
(1 ทนุ) 

รอบที ่1  24 มิถนุายน  
รอบที ่2  25 สิงหาคม 
รอบที ่3  23  ธนัวาคม 

รอบที ่1 30 มิถนุายน 
รอบที ่2 30 สิงหาคม 
รอบที ่3 25 ธนัวาคม 

นักศกึษาชัน้ 
ปีที ่1 ภาค
การศกึษาที ่2 
ขึน้ไป 

ทุนผู้ช่วยวจิยั ระดบั
ปริญญาโท 

- 15 พฤษภาคม – 15 มิถนุายน 
(2 ทนุ) 

15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 
(2 ทนุ) 

1 – 30 พฤศจิกายน 
(1 ทนุ) 

รอบที ่1  24 มิถนุายน  
รอบที ่2  25 สิงหาคม 
รอบที ่3  23  ธนัวาคม 

รอบที ่1 30 มิถนุายน 
รอบที ่2 30 สิงหาคม 
รอบที ่3 25 ธนัวาคม 

ทุนผู้ช่วยสอน - 15 พฤษภาคม – 15 มิถนุายน 
(5 ทนุ) 

15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 
(5 ทนุ) 

1 – 30 พฤศจิกายน 
(10 ทนุ) 

รอบที ่1  24 มิถนุายน  
รอบที ่2  25 สิงหาคม 
รอบที ่3  23  ธนัวาคม 

รอบที ่1 30 มิถนุายน 
รอบที ่2 30 สิงหาคม 
รอบที ่3 25 ธนัวาคม 

ทุนผู้ช่วยวจิยั
บัณฑติศึกษา ระดบั
ปริญญาเอก 

พฤษภาคม – กรกฎาคม 
(ก าหนดการของบณัฑิต

วิทยาลยั) (1 ทนุ) 

สิงหาคม – พฤศจิกายน 
(ก าหนดการของบณัฑิต

วิทยาลยั) (1 ทนุ) 

- - ตามรอบการประชมุของ
บณัฑิตวิทยาลยั 

 

ทุนสนับสนุนนักศกึษา
ระดับบัณฑติศึกษาใน
การเดนิทางไปน าเสนอ
ผลงานในทีป่ระชุม
วชิาการระดบั
นานาชาต ิ

ภายในวนัที่ 10 ธนัวาคม 
(ไมจ่  ากดัจ านวน) 

ภายในวนัที่ 10 มนีาคม 
(ไมจ่  ากดัจ านวน) 

ภายในวนัที่ 10 มถินุายน 
(ไมจ่  ากดัจ านวน) 

ภายในวนัที่ 10 กนัยายน 
(ไมจ่  ากดัจ านวน) 

รอบที ่1  สปัดาหท์ี่ 2 เดอืน 
               มกราคม 
รอบที ่2 สปัดาหท์ี่ 2 เดอืน 
               เมษายน  
รอบที ่3  สปัดาหท์ี่ 2 เดอืน 
               กรกรกฎาคม 
รอบที ่4 สปัดาหท์ี่ 2 เดอืน 
               ตลุาคม 

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

นักศกึษาที่
ส าเร็จการศกึษา
แล้ว 

รางวัลส าหรับผู้ส าเร็จ
การศกึษาในวงรอบ
หลักสูตรทีม่ี
ผลงานวจิยัตพีมิพ์
ระดับนานาชาต ิ

- 15 พฤษภาคม – 15 มิถนุายน 
โท (5 ทนุ) 
เอก (10 ทนุ) 

- - 24 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 


