
 

 

 
 

ติดตามข่าวสารรับสมัครทุนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ล าดับ ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง จ านวนเงินทนุ/ปีการศึกษา ช่วงเวลารับสมัคร รายละเอียด 
1 ทุนการศกึษาเทสโก้ โลตัส เพือ่นิสิตนักศกึษามหาวิทยาลัย 15,000 บาท กรกฎาคม-สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

2 ทุนการศกึษาเครือเจรญิโภคภัณฑ์ 30,000 บาท กรกฎาคม-กันยายน ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

3 ทุนการศกึษาหอการค้าอเมรกิันในประเทศไทย 25,000 บาท เมษายน-สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

4 ทุนการศกึษาส าหรับนกัศกึษาพิการ ฟรีค่าเทอม สิงหาคม-ตุลาคม สนับสนุนค่าเทอมส าหรบันักศึกษา 
ที่มีบัตรผู้พกิารทกุกรณี 

5 ทุนการศกึษามูลนิธิช่วยเหลอืนกัเรียนทีข่าดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ทุนสมเดจ็) 8,000 บาท กันยายน ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

6 ทุนการศกึษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึง่ 40,000 บาท กรกฎาคม-สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

7 ทุนการศกึษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) 10,000 บาท กันยายน ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

8 ทุนการศกึษามูลนิธิอายิโนะโมะโตะ๊ 30,000 บาท ตุลาคม-มกราคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

9 ทุนการศกึษามูลนิธิทาคาฮาช ิ 30,000 บาท ตุลาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

10 ทุนการศกึษามูลนิธิจมุภฏ-พันธุ์ทิพย์ 
ค่าเทอม/ค่าเช่าท่ีพัก ตามจ่าย
จริง และค่าครองชีพเดือนละ 
1,200 บาท 

พฤศจิกายน-กมุภาพันธ ์ ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

11 ทุนการศกึษามูลนิธิทสิโก ้เพือ่การกุศล 15,000 บาท พฤศจิกายน-มกราคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

12 มูลนิธทิุนศกึษาสร้างฝนั 20,000 บาท มกราคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

13 ทุนการศกึษามูลนิธินวิัตไกรฤกษ์ 20,000 บาท สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

14 วิจิตรพงศ์พนัธุ์ เพื่อส่งเสรมิศาสนา การศึกษาและสังคม 20,000 บาท สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

15 ทุนการศกึษาส าหรับผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ฟรีค่าเทอม ธันวาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

16 ทุนการศกึษามูลนิธิอมตะ (โครงการทนุอจัฉริยะ) 

ค่าเทอม/ค่าเครื่องแบบ เครือ่ง
แต่งกาย/ค่าที่พัก ค่าเดินทาง /ค่า
กิจกรรมที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

17 ทุนการศกึษาในระดับปริญญาตรสี าหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง ค่าเทอมตามจ่ายจริง/ 
ค่าครองชีพเดือนละ 5,000 บาท 

กรกฎาคม-สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

18 ทุนการศกึษาเครือเจรญิโภคภัณฑ์ ส าหรับนกัศึกษาผู้มีความยากจน (พิเศษ) 30,000 บาท กรกฎาคม-สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

     

ล าดับ ทุนการศึกษาประเภทรายป ี จ านวนเงินทนุ/ปีการศึกษา ช่วงเวลารับสมัคร รายละเอียด 
1 ทุนการศกึษาเรียนดีกจิกรรมเดน่ คณะวิทยาศาสตร์ มอบในพิธีไหว้ครู 1,000 บาท สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

2 ทุนการศกึษาส าหรับนกัศกึษาผู้ยากจน  15,000 บาท มิถุนายน-กนัยายน ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

3 ทุนการศกึษาอาหารกลางวัน 4,000 บาท มิถุนายน-กนัยายน ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

4 ทุนการศกึษาบริษัทคาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ ากัด 21,000 บาท กันยายน ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

5 ทุนการศกึษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรตันโกสนิทร์ 200 ปี 10,000 บาท กันยายน-ตุลาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

6 ทุนการศกึษามัสกาตีมูลนิธิ 5,000 บาท กันยายน ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

7 ทุนการศกึษามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี (กรณีฉุกเฉนิ) 3,000-20,000 บาท ตลอดปีการศึกษา 

ช่วยเหลือนักศึกษากรณีพ่อ แม่ 
เสียชีวิตกระทันหัน หรือครอบครัว
ประสบภัยพิบัติ หรือได้รับ
ผลกระทบจากโรคระบาดต่างๆ 

ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

8 ทุนการศกึษามูลนิธิตั้งเซ็กกมิ (บริษัท นานมี จ ากัด) 8,000 บาท กันยายน-ตุลาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

9 ทุนการศกึษาเยาวชนคุณภาพแห่งปี 10,000 บาท กันยายน-ตุลาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

10 ทุนการศกึษามูลนิธิคุณแม่จนิตนา ธนาลงกรณ์ 15,000 บาท สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 
11 ทุนการศกึษาต าแหน่งนายกสโมสรนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  5,000 บาท สิงหาคม-กนัยายน ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 
12 ทุนการศกึษาหอพกัภายในมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีฟรี - มิถุนายน-สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 
13 ทุนการศกึษาผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10,000 บาท มิถุนายน-สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 
14 ทุนการศกึษาคุณแม่บุญส่ง พัฒนะศิษอุบล 10,000 บาท มิถุนายน-สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 
15 ทุนการศกึษา บริษัท ย่ิงยงมินิมาร์ท จ ากัด 15,000 บาท มิถุนายน-สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 
16 ทุนการศกึษา บริษัท ซีจี เอน็จิเนียริ่ง จ ากัด 13,000 บาท มิถุนายน-สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ปฏิทินรับสมัครทุนการศึกษา 

กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา 
(กยศ., กรอ.)  

หากมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กองทุนก าหนด 
มีสิทธิ์ยื่นกู้ และมจี านวนทนุเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา 

ระบบจัดการทนุการศกึษาคณะวิทยาศาสตร ์
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarshi
p/index.php0000 

ศึกษาตัวอย่างหลักเกณฑก์ารรบัสมัครทุนการศกึษา 
คลิกที่ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

 

กลุ่มงานพัฒนานกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์
https://www.facebook.com/groups/1611679
67266273p/index.php 

https://drive.google.com/file/d/1NhjXuPLjzr7ZvHOUEYGIMjmJxvbalOOD/view?usp=sharing
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/49
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/50
https://drive.google.com/file/d/1PgI9rBqFV9SSTjpxaAycOwuP4-1MyuS6/view?usp=sharing
https://www.ubu.ac.th/web/files/00037n2021090314182444.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00037n2021090314190763.pdf
https://drive.google.com/file/d/1PRft8IUUqdl7nVQ7ofi3mWbdxl9jxwVK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PpgnBc5iYxTFywhdqcAFUnPeWBZj1GZO/view?usp=sharing
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/3
https://drive.google.com/file/d/1P2a7ckrl0wRGYkJJGN9DMCOihMRL7CVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P0xY7LYii1f8ISZL7u2R3kmCvhO00TIm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OGV9zQYkiFISKFijqHr6z2Sq-62NIbFH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OApELFAKgL1TjCiPHFpp4X921S_dhcFp/view?usp=sharing
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/4
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/16
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/28
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/48
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/55
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/39
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/40
https://drive.google.com/file/d/1Q4MQGo254ULDQXVJj3Pg0eDSMDVp8cWR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q4ahh1HkmORJ21nMpeC1OYFWgZyBjBXy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pi0Ixf-4kIhbfMkYxGvP_hNRgUm5pBxc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OzN3GVGMRE9KUXElXDx45uGFZAfqo1g4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ns8n5_YdPMeD6z1L_YB6WGbVHTNGY3L_/view?usp=sharing
https://www.edoc.ubu.ac.th/files/2152021092110572811.pdf
https://drive.google.com/file/d/1O3dQfO9EeX34HzF8OaUsJ_HtUH0ZhHoL/view?usp=sharing
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/54
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/35
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/36
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/37
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/38
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/41
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php
https://www.facebook.com/groups/161167967266273
https://www.facebook.com/groups/161167967266273

