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บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน กลุ่มภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2218-3502-3 โทรสาร 0-2218-3504 
ที่ อว 64.25/   วันที่        เมษายน 2563 
เรื่อง   การรับสมัครทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ ์ ครัง้ที่ 2   ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  2562   
 ปีงบประมาณ  2563  

เรียน     คณบดีทุกคณะ/ผู้อ านวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาทุกหลักสูตร     

 ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จะด าเนินการรับสมัครทุนเพ่ือสนับสนุนการ 
ท าวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 - 20 พฤษภาคม 2563  (ภายในเวลา 17.00 น.) ดังนี้  
 1. “ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เพ่ือสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ร่วมระหว่างอาจารย์
และนิสิตระดับปริญญาเอกและโท      
 2. ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิต  เพ่ือสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิตระดับปริญญา
เอกและโท    

 ทั้งนี้ หัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิตผู้สมัครขอรับทุนต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563   โดยนิสิตที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนต้องด าเนินการดังนี้   
 1. กรอกข้อมูล Online ที่ http://www.grad.chula.ac.th (เมนูทุนอุดหนุนวิจัย)  ตั้งแต่วันที่ 27 
เมษายน 2563 – 20 พฤษภาคม 2563   
 2. ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 3 วันท าการหลังจากสมัคร    
หากพ้นก าหนดดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยจะถือว่ายกเลิกการสมัคร   

 บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอส่งประกาศการรบัสมัครทุน  ดังนี้ 
 1. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัคร “ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย”  รุ่นที่ 46 ครั้งที่ 2/2563 ปีงบประมาณ 2563  ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2562 
 3. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์    
ส าหรับนิสิต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน  จักขอบคุณยิ่ง 
 
 
 
 
 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ  หนูจักร) 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

http://www.grad.chula.ac.th/
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