
 

 

 

ติดตามข่าวสารรับสมัครทุนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ล าดับ ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง จ านวนเงินทุน/ปีการศึกษา ช่วงเวลารับสมัคร รายละเอียด 
1 ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย 15,000 บาท กรกฎาคม-สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

2 ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ 30,000 บาท กรกฎาคม-กันยายน ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

3 ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 25,000 บาท เมษายน-สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

4 ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ ฟรีค่าเทอม สิงหาคม-ตุลาคม สนับสนุนคา่เทอมส าหรบันักศึกษา 
ที่มีบัตรผู้พิการทุกกรณี 

5 ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ทุนสมเด็จ) 8,000 บาท กันยายน ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

6 ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หน่ึง 40,000 บาท กรกฎาคม-สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

7 ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 30,000 บาท ตุลาคม-มกราคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

8 ทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ 30,000 บาท ตุลาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

9 ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ 
ค่าเทอม/ค่าเช่าท่ีพัก ตามจ่าย
จริง และค่าครองชีพเดือนละ 

1,200 บาท 
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

10 ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล 15,000 บาท พฤศจิกายน-มกราคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

11 มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน 20,000 บาท มกราคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

12 ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ 20,000 บาท สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

13 วิจิตรพงศพ์ันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม 20,000 บาท สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

14 ทุนการศึกษาส าหรับผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ฟรีค่าเทอม ธันวาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

15 ทุนการศึกษามูลนิธิอมตะ (โครงการทุนอัจฉริยะ) 

ค่าเทอม/คา่เครื่องแบบ เครื่อง
แต่งกาย/ค่าที่พัก คา่เดินทาง /คา่
กิจกรรมที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบั

การศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

16 ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีส าหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง 
ค่าเทอมตามจา่ยจริง/ 
ค่าครองชีพเดือนละ 5,000 บาท กรกฎาคม-สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

17 ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ส าหรับนักศึกษาผู้มีความยากจน (พิเศษ) 30,000 บาท กรกฎาคม-สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

18 ทุนการศึกษาทมูลนิธิบางกอกโพสต์ 65,000 บาท สิงหาคม-กันยายน ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

19 ทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จ ากัด 40,000 บาท พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

     

ล าดับ ทุนการศึกษาประเภทรายปี จ านวนเงินทุน/ปีการศึกษา ช่วงเวลารับสมัคร รายละเอียด 
1 ทุนการศึกษาเรียนดีกิจกรรมเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มอบในพิธีไหว้ครู 1,000 บาท สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

2 ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาผู้ยากจน  15,000 บาท มิถุนายน-กันยายน ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

3 ทุนการศึกษาอาหารกลางวัน 4,000 บาท มิถุนายน-กันยายน ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

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

5 ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 10,000 บาท กันยายน-ตุลาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

6 ทุนการศึกษามัสกาตีมูลนิธิ 5,000 บาท กันยายน ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

7 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (กรณีฉุกเฉิน) 3,000-20,000 บาท ตลอดปีการศึกษา 

ช่วยเหลือนักศึกษากรณีพ่อ แม่ 
เสียชีวิตกระทันหนั หรือครอบครัว
ประสบภัยพิบัต ิหรือได้รับ
ผลกระทบจากโรคระบาดต่างๆ 

ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

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

9 ทุนการศึกษาเยาวชนคุณภาพแห่งปี 10,000 บาท กันยายน-ตุลาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

10 ทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ 15,000 บาท สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

11 ทุนการศึกษาต าแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  5,000 บาท สิงหาคม-กันยายน ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

12 ทุนการศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฟรี - มิถุนายน-สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

13 ทุนการศึกษาผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10,000 บาท มิถุนายน-สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

14 ทุนการศึกษาคุณแม่บุญส่ง พัฒนะศิษอุบล 10,000 บาท มิถุนายน-สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

15 ทุนการศึกษา บริษัท ย่ิงยงมินิมาร์ท จ ากัด 15,000 บาท มิถุนายน-สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

16 ทุนการศึกษา บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 13,000 บาท มิถุนายน-สิงหาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

17 ทุนการศึกษา บริษัทมิวซ์ อินโนเวชั่น จ ากัด 20,000 บาท มิถุนายน-กรกฎาคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

18 ทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 20,000 บาท มกราคม ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

19 ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) 20,000 บาท มิถุนายน ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

20 ทุนการศึกษา มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง 4,000 บาท สิงหาคม-กันยายน ตัวอย่างประกาศรับสมัคร 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ปฏิทินรับสมัครทุนการศึกษา 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ., กรอ.)  

หากมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กองทุนก าหนด 
มีสิทธ์ิยื่นกู้ และมีจ านวนทุนเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา 

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

ศึกษาตัวอย่างหลักเกณฑก์ารรบัสมัครทุนการศกึษา 
คลิกท่ีตัวอย่างประกาศรับสมคัร 

 

กลุ่มงานพฒันานกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
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/00037n2022080816424986.pdf?fbclid=IwAR3zawz4Vk2vZqemGu2UCL7RTvc3Kucm5PsNppQ-VsNknaCUxAP0mTshRHM
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/80
https://drive.google.com/file/d/1P2a7ckrl0wRGYkJJGN9DMCOihMRL7CVk/view?usp=sharing
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/75
https://drive.google.com/file/d/1OGV9zQYkiFISKFijqHr6z2Sq-62NIbFH/view?usp=sharing
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/74
https://drive.google.com/file/d/1EGl6WtEqBAzL2zo89lCnHxU0wkBQow84/view?fbclid=IwAR13WmCrhyp4E0qyiOu0EJUJReYH9CptTk6FQ3oh5zyB83fLEFRObRniQ_o
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/16
https://www.edoc.ubu.ac.th/files/2152022051211201264.pdf
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/48
https://www.ubu.ac.th/web/files/00037n2022062217253428.pdf?fbclid=IwAR0IWb5OGYeh9CgNwmWojjwOc0KiY7ULt2N4CLpRpsj9_h0E_okGoarQA7g
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/70
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/uploads/news/de0ba940dcc2c991a4b420debc42d08d.pdf
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/71
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/88
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/2152022072517140513.pdf
https://www.edoc.ubu.ac.th/files/2012022080110200234.pdf
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/87
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/84
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
https://www.ubu.ac.th/web/files/00037n2022062217210592.pdf?fbclid=IwAR3sdy4xxiz264YgjGVKNOFowOfHAfcUudZKYvvWlN1hooLNbhy7oFPoWGQ
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/73
http://www.sci.ubu.ac.th/student/scholarship/index.php/main/news/90
https://www.ubu.ac.th/web/files/00037n2022080816405515.pdf?fbclid=IwAR0Bn-ZK2i7z79xY_M_NRec1_43Tw4V6JBcDEQH8VuZkAxEL-94aMH-AiF4
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

