แหลงทุนวิจัยภายในประเทศ
แหลงทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
กรมปาไม

ชื่อทุน
-ทุนประเภทเงินงบประมาณแผนดิน

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

-ทุนวิจัยศูนยเพิ่มผลผลิตแหงประเทศไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม

-ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ศึกษา ทํางาน สํารวจ

กระทรวงสาธารณสุข

-ทุนวิจัยมูลนิธิสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาชัยนาท
นเรนทร

-ทุนวิจัยสํานักงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ติดตอขอขอมูล
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถนนสุรนารายณ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สํานักงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ กรมปาไม 61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900โทร.0-2579-5269 http://www.forest.go.th
ศูนยเพิ่มผลผลิตแหงประเทศไทย
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2246-0031, 0-2246-1145-6 http://www.dip.go.th/index-th.html.
กองสงเสริมเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ
ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400โทร.0-2246-0064 ตอ 625-6,
0-2247-3246 โทรสาร 0-2247-3246
-มูลนิธิสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร โรงพยาบาลโรคทรวงอก
ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2588-3000-4 ตอ 110
http://www.moph.go.th

-ทุนวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)

- แผนงานวิจัยพัฒนาคุณภาพบริการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 2 อาคารศูนย
พัฒนาการแพทยและสาธารณสุข ซ.ทิมแลนด งามวงศวาน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร.0-2951-1286 โทรสาร 0-2951-1295 http://www.moph.go.th/hsri/AREA/index.htm

-ทุนวิจัยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

-กองวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
โทร.0-2590-7347,0-2590-7264 โทรสาร 0-2591-8459 http://www.moph.go.th

-ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับบุหรี่และสุขภาพ
-สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0-2590-6260-4 โทรสาร 0-2591-8269

แหลงทุนวิจัยภายในประเทศ
แหลงทุน
กระทรวงศึกษาธิการ
ทุนวิจัยกรมศาสนา

ชื่อทุน
-ทุนวิจัยกรมการศึกษานอกโรงเรียน

ที่ติดตอขอขอมูล
- กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดําเนินนอก กรุงเทพฯ 10300
โทร.0-2281-6540 โทรสาร 0-2282-2863 http://www.moe.go.th

-ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป

- กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดําเนินนอก กรุงเทพฯ 10300 http://www.moe.go.th

-ทุนวิจัยกองทุนรัชมังคลาภิเษก

-ทุนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.)
กระทรวงอุตสาหกรรม

-ทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนออยและ น้ําตาล

สํานักงานประกันสังคม

-ทุนอุดหนุนการวิจัยในการสงเสริมหรือปองกันเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางาน
-ทุนวิจัยสํานักงานประกันสังคม
-ทุนวิจัยการทองเที่ยวแหงประเทศ

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

กองวิจัยทางการศึกษา
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 10300 โทร 0-2281-2517,0-2282-9328,02282-9215,0-2282-1816 โทรสาร 0-281-2602 http://www.moe.go.th
ฝายนโยบายและระบบบริหารงานบุคคลกองวิชาการบริหารงานบุคคล สํานักงาน ก.ค.
โทร.0-2280-1104-9 ตอ 127
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 โทร.0-221-2687,0-2221-2293
-ฝายวิชาการกองทุน สํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม
เลขที่ 88/28 ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-968-9839 , 02968-9840 โทรสาร 02-968-9829 , 02-525-2535
-ผูอํานวยการฝายวิชาการ งานวิจัย กองสถิติและวิจัย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
อาคารเลอคองคอรด 202 ถ.รัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.0-2694-1222 ตอ 2073 โทรสาร 0-2694-1372 E-mail : center@tat.or.th
http://www.tat.or.th

แหลงทุนวิจัยภายในประเทศ
แหลงทุน
ทบวงมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ชื่อทุน
ที่ติดตอขอขอมูล
-โครงการสนับสนุนการวิจัยรวมภาครัฐและเอกชนในเชิงพาณิชย สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2644-5379 , 0-2246-1106-14 ตอ 703 โทรสาร0-2245-8239
http://www.mua.go.th
-โครงการพัฒนาภูมิปญญาและการวิจัยเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาโรคเอดส

สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
หนวยงานที่ติดตอ สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

-ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาในสถาบันอุดมศึกษาและแกไขปญหา
เศรษฐกิจ

สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2644-5379 โทรสาร 0-2245-8239

-ทุนสนับสนุนการวิจัยกองทุนการศึกษาเชลล 100 ป

-กองบริการการศึกษา สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเลขที่ 328 ถ.ศรีอยุธยา เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2245-8559, 0-245-8632,0-2246-1106-14 ตอ 770,774
โทรสาร 0-2245-4516 http://www.mua.go.th

-ทุนอุดหนุนและสงเสริมวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก-โท

-สํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย (ทุกแหง)
งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา)อาคารเรียนรวมบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โทร.0-2441-9511 , 0-2441-4125 ตอ 211,212,213 http://www.mahidol.ac.th
-ฝายวิจัยสถาบันเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
จ.ปทุมธานี 12121 โทร.02-516-0040-2 , 0-2516-4967-8 โทรสาร 0-2516-4970
http://www.tu.ac.th

-ทุนวิจัยสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

แหลงทุนวิจัยภายในประเทศ
แหลงทุน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ชื่อทุน
-ทุนอุดหนุนงานวิจัยสําหรับบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

-โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle/IMT-GT)

มูลนิธิ 50 ปธนาคารแหง
ประเทศไทย

-ทุนสนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัย

มูลนิธิจิตเวชศาสตรสงเคราะห

-ทุนอุดหนุนการวิจัยมูลนิธิจิตเวชศาสตรสงเคราะห

มูลนิธิโตโยตา ประเทศไทย
(Toyota Thailand Foundation)

-ทุนวิจัยมูลนิธิโตโยตา ประเทศไทย

มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริม
วิทยาศาสตร ประเทศไทย
(Thailand Toray Science
Foundation)

-ทุนชวยเหลือทางดานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ที่ติดตอขอขอมูล
-สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บางเขน 61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900โทร.0-2579-9120-39 ตอ
1331,1155 โทรสาร 0-2561-1721
http://www.spu.ac.th
-สํานักงานเลขานุการศูนย IMT-GT Studies Gcenter สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โทร.047-211-738 , 047-211-785 , 047-282-090-92
โทรสาร 047-211-785 ,047-212-828
E-mail : krattana@ratree.psu.ac.th Web Site : http://www.imt-gt.org/
นายวิชัย หิรัญวงศ
เลขานุการมูลนิธิ 50 ป ธนาคารแหงประเทศไทย273 ถนนสามเสน เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200โทร.0-2283-5012 โทรสาร 0-2283-5115 http://www.bot.or.th
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิจิตเวชศาสตรสงเคราะหสํานักงานกรมสุขภาพจิต
ถ.ติวานนท จ.นนทบุรี 11000
โทร.0-2525-2978-9 โทรสาร 0-2525-2530
มูลนิธิโตโยตา ประเทศไทย 186/1 หมู 1 ถ.ทางรถไฟเกา ต.สําโรงใต
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.0-2386-1590 , 0-2386-1420 , 0-2386-1469 โทรสาร 0-2384-7350
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ
ประธานคณะกรรมการเงินทุนชวยเหลือทางดานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ฝายเลขานุการ : สํานักงานพัฒนาวิทยาสาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติเลขที่ 73/1 ถ.
พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400โทร.0-2644-8150-99 ตอ 702 โทรสาร 02644-8020 http://www.nstda.or.th

แหลงทุนวิจัยภายในประเทศ
แหลงทุน
มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร

สถาบันพระปกเกลา

ชื่อทุน

ที่ติดตอขอขอมูล
-ทุนวิจัยมูลนิธิ พอ.สว.
ฝายวิชาการและแผนงาน สํานักงานมูลนิธิ พอ.สว. วังสระปทุม กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2250-0065-7 , 0-2252-1733 , 0-2253-5411 , 0-2255-3742 โทรสาร 0-2254-7732
-โครงการจัดทําหนังสือคูมือและหนังสือสารคดีเกี่ยวกับภูมิภาค 5 โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาคชั้น 8 ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 20 ถ.บรมราชชนี
ภูมิภาค
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170โทร. 0-2880-9213-4 , 0-2880-9429 ตอ 33145 โทรสาร 0-2880-9214 E-mail : asp5@samart.com
-ทุนแปลหนังสือและเอกสารชั้นตน

โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค ชั้น 8 ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 20
ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170โทร.0-2880-9213-4 , 02880-9429 ตอ 3314-5 โทรสาร 0-2880-9214
E-mail : asp5@samart.com

-ทุนวิจัยเกี่ยวกับภูมิภาค 5 ภูมิภาค

โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค ชั้น 8 ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 20 ถ.บรมราช
ชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170โทร.0-2880-9213-4 , 0-2880-9429 ตอ
3314-5 โทรสาร 0-2880-9214E-mail : asp5@samart.com
-"คณะอนุกรรมการรวบรวมและจัดหาเอกสารสําหรับพิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว" สถาบันพระปกเกลา 47/101 หมู 4 อาคารศูนยสัมมนา ชั้น 5
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร.0-2527-7830-9 ตอ 2602 , 0-2527-7827
โทรสาร 0-25277828 http://www.kpi.ac.th

-ทุนอุดหนุนงานวิจัยพระปกเกลาศึกษา

-ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ

-สถาบันพระปกเกลา
47/101 หมู 4 อาคารศูนยสัมมนา ชั้น 5
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร.0-2527-7830-9 ตอ 2403-2406 โทรสาร 0-2527-7824 http://www.kpi.ac.th

แหลงทุนวิจัยภายในประเทศ
แหลงทุน
สถาบันพัฒนาผูบริหาร
การศึกษา
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ

สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไทย (สสวท.)

ชื่อทุน
ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
ทุนวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ

-ทุนวิจัยสําหรับนิสิต/นักศึกษาปริญญาโทและเอก

-ทุนอุดหนุนการวิจัย
สํานักงบประมาณ

ทุนสํานักงบประมาณ

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

ทุนวิจัยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร

ทุนวิจัยสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ

ทุนสนับสนุนการวิจัย

ที่ติดตอขอขอมูล
กลุมวิจัยและพัฒนาระบบ สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา ต.ไรขิง อ.สามพราน จ.
นครปฐม 73210 โทร.(034)225-400-3 ตอ 4054
ฝายธุรการวิทยาศาสตร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
หอง C 408 ตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.0-247-1900 ,
0-2247-5757 หรือที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ โทร.0-2574-0615
-สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10110โทร.0-2392-4021 ตอ 2302-2507
http://www.ipst.ac.th
-สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10110โทร.0-2392-0569 , 0-2392-4021 ตอ 143,144 http://www.ipst.ac.th
สํานักงบประมาณ ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400โทร.0-2273-9749 ,0-2273-9796
โทรสาร 0-2273-9493
ฝายวิจัย กองวิชาชีพครู ชั้น 3 อาคาร 2 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-282-1857 ,02-281-3178 ตอ 538 หรือ 02-281-4843
ฝายประสานงานการวิจัย สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ถ.อูทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.02-441-1271 โทรสาร 02-244-1272
สํานักงานโครงการปฏิรูปอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ถ.สุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2668-7110-24 ตอ 2511,2513,2515
http://www.trf.or.th

แหลงทุนวิจัยภายในประเทศ
แหลงทุน
สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช.)

ชื่อทุน
-ทุนวิจัยเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ที่ติดตอขอขอมูล
-สํานักนโยบายและแผนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2282-2531 , 0-282-3890
โทรสาร 0-2282-0407

-ทุนอุดหนุนการวิจัยหรือวิทยานิพนธ

-สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.0-2282-2531 , 0-2282-3890 โทรสาร 0-2281-2102
การปองกันยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. ถ.ดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2245-9889 , 0-2247-0901-19 ตอ 244,304 โทรสาร 0-2247-7217

สํานักงานคณะกรรมการ
ทุนวิจัยปองกันยาเสพติด
ปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ป.ป.ส.)
สํานักงาน
-ทุนกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานภายใตแผนงานภาค
คณะกรรมการนโยบายพลังงาน ความรวมมือ
แหงชาติ (สพช.)
-ทุนวิจัยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
สํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม

ทุนวิจัยสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

ทุนสนับสนุนโครงการสรางเสริมสุขภาพ

กองอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ121/1-2 ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400โทร.0-2612-1555 ตอ 391,392,354,356,359,362
โทรสาร 0-2612-1374 หรือ 0-2612-1372
E-mail : patchareeporn@nepo.go.th. http://www.nepo.go.th
กองสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทร.02-279-7180-9 ตอ 210
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)979 อาคาร S.M. ทาวเวอร
ถ.พหลโยธิน พญาไทย กรุงเทพฯ 10400
โทร.02-298-0500 โทรสาร 02-298-0501 www.thaihealth.ot.th

แหลงทุนวิจัยภายในประเทศ
แหลงทุน
สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ

ชื่อทุน
-ทุนวิจัยดานวัฒนธรรม

-ทุนวิจัยสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
-ทุนสนับสนุนการวิจัย
การวิจัย (สกว.)
-ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
Thailand Research Fund (TRF) -ทุนวิจัยองคความรูใหมในการสรางนักวิจัยระดับปริญญาเอก
-ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก
-ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกของ สกว. รวมมือ National Council (NRC)
ประเทศแคนาดา
-ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม
-ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)
-ทุนวิจัยองคความรูใหมที่เปนพื้นฐานตอการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)
-ทุนสงเสริมกลุมวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)
- ทุนสนับสนุนการวิจัยอุปกรณการแพทย
ชุดโครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
-ทุนสนับสนุนการวิจัย ชุดโครงการวิจัย
เรื่อง "การสื่อสารเพื่อชุมชน ระยะที่ 3"
-ทุนสนับสนุนผูปฏิบัติการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม

ที่ติดตอขอขอมูล
-ผูอํานวยการ สวนวิจัยและพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
ถ.รัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร.0-2247-0028 ตอ 173-5 โทรสาร 0-2645-2360
-สวนวิจัยและพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติถ.รัชดาภิเษก หวย
ขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.0-2248-5852-3
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
โทร.0-2298-0455-75 โทรสาร 0-2298-0476
http://www.trf.or.th

แหลงทุนวิจัยภายในประเทศ
แหลงทุน
สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) รวมกับ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) และ Special
Programme for Research and
Training in Tropical Diseases
(TDR/WHO)
โครงการเอเชีย-ยุโรปศึกษา
ภายใตการสนับสนุนของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)
สมาคมแพทยสตรีแหงประเทศ
ไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ

ชื่อทุน
ทุนวิจัยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)

สมาคมประกันวินาศภัย

ทุนชวยเหลือการคนควาวิจัย

บริษัท เชลล ในประเทศไทย

ทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับนิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา กอง
ทุนการศึกษาเชลล 100 ป

ทุนโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปองกันและบําบัดโรคเขตรอน
(Thailand-Tropical Disenses Research Program " T-2")

ที่ติดตอขอขอมูล
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สํานักงานชั่วคราว)
อาคาร 2 ชั้น 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ถ.สุโขทัย เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
ฝายเลขานุการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปองกันและบําบัดโรคเขตรอน
(T-2) C/O ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติอาคารสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เลขที่ 73/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุงพญา
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400โทร.02-644-8150-9 ตอ 501 , 02-644-8083
โทรสาร 02-644-8100
E-mail : tawged@biotec.or.th

ทุนโครงการเอเชีย-ยุโรปศึกษา

โครงการเอเชีย-ยุโรปศึกษาชั้น 8 ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่ง
ชัน
กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท/โทรสาร 02-434-6256 E-mail : trf_ae@yahoo.com

ทุนวิจัยของสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ

นายกสมาคมแพทยสตรีแหงประเทศไทย
980/2 ถ.สุขุมวิท ตรงขามวัดธาตุทอง กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2391-0400 โทรสาร 0-2391-4081
ประธานคณะอนุกรรมการสงเสริมการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย 223 ซอย
รวมฤดี ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300 โทร.02-256-6032-8 , 02256-6041-2 โทรสาร 02-256-6039 , 02-256-6040
งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเรียนรวมบัณฑิตศึกษา (ศาลายา)
โทร.02-441-0180-4 ตอ 117 , 120 โทรสาร 02-441-9737

แหลงทุนวิจัยภายในประเทศ
แหลงทุน
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ

ชื่อทุน
-ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป
-ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทกําหนดเรื่อง
-ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
-ทุนวิจัยสาขาปรัชญา
-ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเรงดวน
-ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย
-ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใตโครงการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติดาวเทียม
-ทุนโครงการความรวมมือทวิภาคีทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางประเทศ
ไทยและประชาคมยุโรป (E.C.)
-ทุนวิจัยภายใตโครงการความรวมมือไทย-สหราชอาณาจักร (NRCT-ROYSOC)
-ทุนวิจัยภายใตโครงการความรวมมือไทย-เยอรมัน (NRCT-DFG)
-ทุนวิจัยภายใตโครงการความรวมมือไทย-ออสเตรีย (NRCT-FWF)
-ทุนวิจัยภายใตโครงการความรวมมือไทย-จีน (NRCT-NSFC)
-ทุนวิจัยภายใตโครงการความรวมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KOSEF)
-ทุนวิจัยภายใตโครงการความรวมมือไทย-นอรเว (NRCT-NFR)
-ทุนวิจัยภายใตโครงการความรวมมือไทย-อิสราเอล (NRCT-IASH)
-ทุนวิจัยภายใตโครงการความรวมมือไทย-สวีเดน
-ทุนวิจัยภายใตโครงการความรวมมือไทย-อาเซียน
-ทุนประเภทภาครัฐรวมภาคเอกชน -โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางไทยญี่ปุน(NRCT-JSPS) (ทุนทําวิจัยในประเทศ)
-ทุนวิจัยระยะยาวสําหรับนักวิจัยรุนเยาว
(Long Term Invitation Program)
-โครงการะบบสํารวจและพยากรณทางสมุทรศาสตรและสภาพแวดลอมทางทะเล

ที่ติดตอขอขอมูล
ฝายทุนอุดหนุนการวิจัย 1 กองสงเสริมการวิจัย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 5 ถ.พหลโยธิน จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร.0-2579-2288 , 0-2561-2445 ตอ 455
http://www.nrct.go.th

