
 
 

 

 
ประกาศสํานักงาน ก.พ. 

 
 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือรับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรให"กระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี                    
ตามความต"องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ 

ประจําป) ๒๕๕๙ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 

 -------------------------------------------- 
 

              ด�วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข�งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให�กระทรวงวิทยาศาสตร% 
และเทคโนโลยี ตามความต�องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ ประจําป* ๒๕๕๙ (ทุนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และระเบียบ ก.พ. ว�าด�วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครสอบแข�งขันพร�อมท้ังกําหนดหลักสูตร 
และวิธีการสอบแข�งขันเพ่ือรับทุนดังกล�าว ดังต�อไปนี้ 
 

              ๑.   ทุนท่ีรับสมัครสอบ จํานวน ๗๕ หน�วย  รวม ๗๕ ทุน   
                       รายละเอียดจํานวนทุน ในแต�ละหน�วยตามเอกสารหมายเลข ๑ และรายชื่อจังหวัดในแต�ละภาค
ตามเอกสารหมายเลข ๒ 
     

 ๒.   ข"อผูกพันในการรับทุน 
  ๒.๑   ผู�ได�รับทุนจะต�องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรม 
หรือหน�วยงานของรัฐ ท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี กําหนด เป>นระยะเวลาไม�น�อยกว�า ๒ เท�าของระยะเวลา 
ท่ีได�รับทุน 
  ๒.๒   กรณีท่ีผู�ได�รับทุนไม�เข�าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช�ทุนตามสัญญา
ท่ีได�ทําไว�กับกระทรวงวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี นอกจากจะชดใช�เงินทุนท่ีได�จ�ายไปแล�วท้ังสิ้น ยังจะต�องชดใช� 
เงินอีก ๒ เท�า ของจํานวนเงินทุนดังกล�าวให�เป>นเบ้ียปรับอีกด�วย 
  

  ๓.  คุณสมบัติของผู"มีสิทธิสมัครสอบ 
                   ผู�มีสิทธิสมัครสอบต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                  ๓.๑   มีคุณสมบัติท่ัวไปและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๓๖ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ยกเว�นในกรณีเรื่องอายุตาม ก. คุณสมบัติท่ัวไป (๒) ของมาตรา ๓๖ นี้ ผู�สมัคร 
มีอายุต่ํากว�า ๑๘ ป* ได� 
                  ๓.๒   มีอายุไม�เกิน ๒๐ ป* นับถึงวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
(สําเนา) 
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      ๓.๓   กําลังศึกษาอยู�ในป*สุดท�ายของหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป*การศึกษา 
๒๕๕๘ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอ่ืน 
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองว�าเทียบเท�า โดยได�คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษา
ท่ีผ�านมาไม�ต่ํากว�า ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนนให� A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐) 
     ผู�สมัครสอบท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาท่ีผ�านมาไม�เป>นไปตามหลักเกณฑ% 
ท่ีกําหนดไว� จะต�องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว�าเป>นผู�มีผลการเรียนเทียบเท�ากับผลการเรียน 
ท่ีกําหนดไว� หากผู�ใดไม�มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว�าไม�มีสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้ 
                  ๓.๔   มีศีลธรรม และความประพฤติดี 
                   ๓.๕   ไม�อยู�ในระหว�างการรับทุนท่ีมีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช�ทุนใด ๆ 
  ๓.๖   ผู�สมัครสอบผู�ใดไม�มีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต�องห�าม ไม�มีสิทธิเข�าสอบหรือได�รับทุน 
 

 ๔.   การรับสมัครสอบ 
     ๔.๑   ผู� ประสงค% จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได� ท่ี ศูนย% ข� าวสํ านั กงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑   
ถนนติวานนท%  ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทางอินเทอร%เน็ตในเว็บไซต%ของสํานักงาน ก.พ. 
ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และเว็บไซต%ของกระทรวงวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี  
ท่ี http://stscholar.nstda.or.th พร�อมท้ังสามารถพิมพ%แบบฟอร%มท่ีใช�ในการสมัครสอบได�ในเว็บไซต%ดังกล�าว 
 

       ๔.๒  กําหนดวันรับสมัครสอบ และวิธีการสมัคร 
 

        ๔.๒.๑  ผู�ประสงค%จะสมัครสอบ สมัครได�ต้ังแต�วันท่ี ๒๖ สิงหาคม – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ 
ทางอินเทอร%เน็ตตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม�เว�นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 
    (๑)   เปVดเว็บไซต%  http://scholar2.ocsc.go.th 
    (๒)   กรอกข�อความให�ถูกต�องและครบถ�วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ
จะออกเลขประจําตัวสอบและแบบฟอร%มการชําระเงินผ�านเคาน%เตอร% บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให�โดยอัตโนมัติ 
    (๓)  พิมพ%ใบสมัครและแบบฟอร%มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 
๓ แผ�น หรือ หากไม�มีเครื่องพิมพ%ในขณะนั้น ให�บันทึกข�อมูลเก็บไว�ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข�อมูล  
          ในกรณีท่ีไม�สามารถพิมพ%ใบสมัครหรือบันทึกข�อมูลได� ผู�สมัครสอบสามารถเข�าไป
พิมพ%ใบสมัคร หรือบันทึกข�อมูลลงในสื่อบันทึกข�อมูลใหม�ได�อีก แต�จะไม�สามารถแก�ไขข�อมูลในการกรอกใบสมัคร
ในครั้งแรกท่ีสมบูรณ%แล�วได� 
   ๔.๒.๒ นําแบบฟอร%มการชําระเงิน ไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคาน'เตอร' บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาท่ัวประเทศ ชื่อบัญชี “ค�าธรรมเนียมสอบทุนของ ก.พ.” ต้ังแต�วันท่ี ๒๖ สิงหาคม – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ 
ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ' เม่ือชําระค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล"ว 
    ๔.๒.๓  ค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบประกอบด�วย 
           (๑)  ค�าธรรมเนียมสอบ หน�วยละ ๑๐๐ บาท 
    (๒)  ค�าธรรมเนียมธนาคารรวมค�าบริการทางอินเตอร%เน็ต จํานวน ๓๐ บาท 
        ค�าธรรมเนียมฯ จะไม�จ�ายคืนให"ไม�ว�ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
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   ๔.๒.๔  ผู�สมัครสอบสมัครได�เพียงครั้งเดียวเท�านั้น 
     ๔.๒.๕  การสมัครสอบตามข้ันตอนข�างต�น ถือว�าผู�สมัครสอบเป>นผู�ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต�องของข�อมูลดังกล�าว ตามพระราชบัญญัติว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส% พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระราชบัญญัติ
ว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส% (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู�สมัครสอบจงใจกรอกข�อมูลอันเป>นเท็จ อาจมี
ความผิดฐานแจ�งความเท็จต�อเจ�าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 
    

  ๔.๓ เอกสารและหลักฐานท่ีต�องยื่นในวันสอบข�อเขียน 
 

        ๔.๓.๑ ใบสมัครท่ีพิมพ%จากอินเทอร%เน็ต ติดรูปถ�ายหน�าตรง ๑ x ๑.๕ นิ้ว ไม�สวมหมวก  
ไม�สวมแว�นตาดํา ถ�ายไว�ไม�เกิน ๑ ป* นับถึงวันปVดรับสมัคร ลงลายมือชื่อในใบสมัครให�ครบถ�วน 
        ๔.๓.๒   สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาท่ีผ�านมาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๑ ชุด 
      ๔.๓.๓  หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากอาจารย%
ประจําชั้น หรือผู�อํานวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอร%ม สนง. ก.พ. ๑)  
         ๔.๓.๔ สําเนาทะเบียนบ�าน หรือสูติบัตร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย�างใดอย�างหนึ่ง 
จํานวน ๑ ชุด  

  

         สําเนาเอกสารทุกฉบับให�เขียนรับรอง “สําเนาถูกต"อง” ลงชื่อ วันท่ี ระบุเลขประจําตัวสอบ
กํากับไว�ท่ีมุมด�านขวาของเอกสารทุกฉบับ และให�บรรจุเอกสารดังกล�าวในซองเอกสารขนาด A4 เขียน ชื่อ - นามสกุล 
เลขประจําตัวสอบไว�ท่ีหน�าซอง 
                 ๔.๔ ในการสมัครสอบ ผู�สมัครสอบต�องตรวจสอบและรับรองตนเองว�ามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมท้ังกรอกรายละเอียดต�าง ๆ ให�ถูกต�องครบถ�วน ตรงตามความเป>นจริง หากปรากฏ
ภายหลังว�าผู�สมัครสอบผู�ใดมีคุณสมบัติไม�ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัครสอบ
จะถือว�าผู�นั้นเป>นผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต�ต�น และจะไม�คืนค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  ๔.๕ ในการสมัครสอบแข�งขันเพ่ือรับทุนฯ ประจําป* ๒๕๕๙  
   ๔.๕.๑ ผู"สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได"ไม�เกิน ๒ ประเภททุน  
   ๔.๕.๒ ในแต�ละประเภททุนผู"สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได"ประเภททุนละ ๑ หน�วยทุน 
  ๔.๖ ผู�สมัครสอบไว�แล�ว จะขอเพ่ิม ถอน หรือขอเปลี่ยนหน�วยท่ีสมัครสอบไว�ไม�ได� หากผู�สมัครสอบ 
ระบุชื่อประเภททุนและหน�วยทุนไม�ตรงกัน จะถือหน�วยทุนเป>นสําคัญ 
  ๔.๗ ผู�สมัครสอบท่ีเป>นผู�พิการทางการมองเห็น ทางการได�ยินหรือการสื่อความหมาย ทางกาย
หรือการเคลื่อนไหว ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) สํานักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหา 
สิ่งอํานวยความสะดวกให�ในวันสอบตามท่ีแจ�งไว�ในใบสมัครสอบ และตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เห็นสมควร 
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 ๕.  การแต�งตั้งกรรมการเก่ียวกับการสอบ 
       ๕.๑ ก.พ. จะแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาล 
ท่ีจัดสรรให�กระทรวงวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี ตามความต�องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ 
                  ๕.๒ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกฯ จะแต�งต้ังกรรมการออกข�อสอบ
ประจําวิชา และกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน 
  ๕.๓ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกฯ จะกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ กําหนด 
ระเบียบและวิธีการสอบแข�งขัน ตัดสินป̀ญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผู�สมัครสอบและป̀ญหาอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการ
ดําเนินการสอบแข�งขันท่ีไม�ขัดกับประกาศรับสมัคร และพิจารณาผู�ได�รับทุนแทน 
                 ๕.๔ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู�สมัครสอบแข�งขันฯ 
ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุน และ
ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุนแทน โดยให�ประธานกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกฯ หรือกรรมการ      
ท่ีประธานมอบหมายเป>นผู�ประกาศให�ผู�สมัครทราบ 
 

 ๖. การประกาศรายช่ือผู"สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบและวิธีการสอบแข�งขัน 
  สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู�สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบและวิธีการสอบแข�งขัน 
ในวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทางเว็บไซต%ของสํานักงาน ก.พ. ท่ี http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th 
และเว็บไซต%ของกระทรวงวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี ท่ี http://stscholar.nstda.or.th หัวข"อ การประกาศรายช่ือ
ผู"สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบและวิธีการสอบแข�งขัน 
 

 ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน 
                      รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขันตามเอกสารหมายเลข ๓ 
 

             ๘.  เกณฑ'การตัดสิน 
                  ๘.๑ ผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน จะต�องเป>นผู�สอบได�   
คะแนนข�อเขียน ดังนี้ 
          - วิชาภาษาอังกฤษไม�ตํ่ากว�าค�าเฉลี่ย (mean) ของผู�เข�าสอบท้ังหมดของทุกประเภท
ทุนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        -  คะแนนรวมทุกวิชาตามหลักสูตรสูงสุดเรียงลงมาตามลําดับจํานวนไม�เกิน ๕ เท�าต�อ ๑ ทุน 
ยกเว�น ทุนหน�วยใดมีจํานวน ๒ - ๔ ทุน ให�ผู�ท่ีได�คะแนนรวมทุกวิชาตามหลักสูตรสูงสุดเรียงลงมาตามลําดับจํานวน
ไม�เกิน ๓ เท�า ของจํานวนทุน  
 

                           ในการสอบครั้งนี้ คณะกรรมการจะตรวจข�อสอบวิชาภาษาอังกฤษของผู�สมัครสอบ 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท้ังหมดก�อนแล�วจึงตรวจข�อสอบวิชาอ่ืน ๆ เฉพาะผู�ท่ีได�คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 
ไม�ต่ํากว�าค�าเฉลี่ย (mean) ของผู�เข�าสอบท้ังหมด 
  ๘.๒ ผู�สอบแข�งขันได�ในแต�ละหน�วยจะต�องได�คะแนนประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือ  
รับทุนไม�ต่ํากว�าร�อยละ ๗๐ 



-๕- 

 

                 ๘.๓ ผู�สอบแข�งขันได�ท่ีได�คะแนนข�อเขียนและคะแนนประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน 
รวมกันสูงสุดมีสิทธิได�รับทุนก�อนผู�ได�คะแนนรวมตํ่ากว�าลงมาตามลําดับ ถ�าผู�สอบแข�งขันได�ได�คะแนนรวมเท�ากัน  
ให�ผู�ได�คะแนนประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนสูงกว�ามีสิทธิได�รับทุนก�อน ถ�าได�คะแนนประเมินความ
เหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนเท�ากัน ให�ผู�ได�คะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว�ามีสิทธิได�รับทุนก�อน ถ�าได�คะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษเท�ากันอีก ให�สัมภาษณ% (เฉพาะผู�ได�คะแนนรวมเท�ากัน) เป>นภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง และผู�ได�คะแนน
สัมภาษณ%สูงกว�ามีสิทธิได�รับทุนก�อน 
                   ๘.๔ ผู�สอบแข�งขันได�ท่ีมีสิทธิได�รับทุนหลายประเภทจะได�รับทุนท่ีได�เลือกไว�เป>นลําดับก�อน 
ในใบสมัคร หรือใบแสดงความจํานงในการรับทุน และเม่ือมีสิทธิได�รับทุนประเภทใด หรือหน�วยใดแล�ว จะถือว�าสละสิทธิ
การรับทุนท่ีเหลือท้ังหมด 
  ๘.๕ จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู�มีสิทธิได�รับทุนเท�านั้น 
  ๘.๖ ผู�มีสิทธิได�รับทุนรายใดไม�มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีสํานักงาน ก.พ. 
กําหนดจะถือว�าสละสิทธิการรับทุน 
                  ๘.๗ ถ�าผู�มีสิทธิได�รับทุนสละสิทธิการรับทุน หรือถูกเพิกถอนการให�ทุน หรือไม�สามารถรับทุนได� 
หรือปรากฏภายหลังว�าขาดคุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครสอบ ซ่ึงยังอยู�ภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับแต�วันประกาศ
รายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุน จะพิจารณาให�ผู�ท่ีสอบแข�งขันได�ท่ีอยู�ในลําดับถัดไปของทุนหน�วยนั้น และยังไม�ได�รับทุนใด 
ในการสอบครั้งเดียวกันนี้เป>นผู�มีสิทธิได�รับทุนแทน 
  ๘.๘  กรณีทุนหน�วยใดไม�มีผู�สมัคร หรือไม�มีผู�มีสิทธิได�รับทุน หรือมีผู�มีสิทธิได�รับทุนไม�ครบ 
ตามจํานวน คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกฯ อาจพิจารณาให�ผู�สอบแข�งขันได�จากทุนหน�วยอ่ืน 
หรือทุนอ่ืนเป>นผู�มีสิทธิได�รับทุนแทน 
 

            ๙.   การรายงานตัวและการอบรม 
  ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องไปรายงานตัวและเข�ารับการอบรมตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 

 ๑๐.  การตรวจสุขภาพและอนามัย 
                   ผู�มีสิทธิได�รับทุนต�องไปรับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย%ของ ก.พ. ตามวัน 
เวลา และสถานท่ีท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย%ของ ก.พ.  
ในท่ีนี้ให�ถือเป>นท่ีสุด ผู�เข�ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไม�มีสิทธิขอให�ทบทวนแต�ประการใด 

 

              ๑๑. การทําสัญญา 
                   ผู�มีสิทธิได�รับทุนต�องทําสัญญาตามแบบสัญญาท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี กําหนด 
ท้ังนี้ จะทําสัญญาได� ต�อเม่ือมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย%ของ ก.พ. ท่ีระบุว�าพร�อม 
ท่ีจะไปศึกษาต�อต�างประเทศได� 
 

 

 

 



-๖- 

 

           ๑๒.   การรับเงินทุน 
  ผู�ได�รับทุนจะได�รับเงินทุนเม่ือทําสัญญาเรียบร�อยแล�ว โดยจะได�รับค�าใช�จ�าย เช�น ค�าต๋ัวโดยสาร
เครื่องบินไป - กลับ ค�าใช�จ�ายเตรียมตัวก�อนเดินทาง ค�าใช�จ�ายประจําเดือน ค�าเล�าเรียน ค�าหนังสือและอุปกรณ%
การศึกษา ค�าคอมพิวเตอร% เป>นต�น 
 

           ๑๓. การเพิกถอนการให"ทุน 
                   ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให�ทุนแก�ผู�มีสิทธิได�รับทุน หากเข�ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑๓.๑  ไม�ผ�านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย%ของ ก.พ. 
  ๑๓.๒  หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการรายงานตัวเพ่ือรับทุน หรือไม�เดินทางไปศึกษาวิชา 
ณ ต�างประเทศ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด  
  ๑๓.๓  เป>นผู�มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม�อยู�ในมาตรฐาน หรือไม�เหมาะสม หรือไม�ประพฤติตน
ตามแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

               (ลงชื่อ)    นายวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ� 
 

         (นายวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ%) 
    รองเลขาธิการ ก.พ. 
    ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 
 
 
 

สําเนาถูกต�อง 
 

 
(นายสมชาย   การดี) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

สําเนาถูกต�อง 
 
 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 



เอกสารหมายเลข ๑ 
รายละเอยีดของทนุรฐับาลกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลย ี 

ตามความต องการของกระทรวง กรม หรือหน"วยงานของรฐั 
ประจาํป& ๒๕๕๙ (ทุนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย) 

---------------------------- 

กลุ"มที ่ ๑ (หน"วยที ่ ๐๓๒๐๐๐๑–๐๓๒๐๐42)    
:  ผู มสีทิธสิมคัรสอบแข"งขนั เป9นผู กาํลงัศึกษาอยู"ในสถานศกึษาภูมภิาคใดกไ็ด  

  

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐๐๑ ตามความต องการของ สํานักเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร�บริการ 
 ไปศึกษาในสาขา  Material Science/ Material Engineering 
    เน น วัสดุศาสตร� ด านเซรามิกส�   
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 

  สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย หรือญ่ีปุQน 
 จํานวน ๑ ทุน 

 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐๐2  ตามความต องการของ กลุ"มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร� 
     สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร�แห"งชาติ (องค�การมหาชน)  
   ไปศึกษาในสาขา  Radioanalytical Chemistry/ Nuclear Chemistry 
     เน น Food Industry Applicationor Toxicology/ 

       Pharmacology Application  
  ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก   
    ณ  สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย ญ่ีปุQน 
     สาธารณรัฐเกาหลี หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
    จํานวน ๑ ทุน 

 
หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐03 ตามความต องการของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร�แห�งชาติ (องค�การมหาชน) 
  ไปศึกษาในสาขา ฟ#สิกส�ดาราศาสตร� (Astrophysics)   
 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก  
  ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ9น เครือรัฐออสเตรเลีย  
   นิวซีแลนด� หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน ๑ ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐๐4 ตามความต องการของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค�การมหาชน) 
   ไปศึกษาในสาขา  Mathematics 

 เน น Mathematical Modeling, Computational Fluid  
        Dynamics, Numerical Analysis 

 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน ๑ ทุน 
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กลุ"มที ่ ๑ (หน"วยที ่ ๐๓๒๐๐๐๑ – ๐๓๒๐๐42)    

:  ผู มสีทิธสิมคัรสอบแข"งขนั เป9นผู กาํลงัศึกษาอยู"ในสถานศกึษาภูมภิาคใดกไ็ด  
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐๐5  ตามความต องการของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค�การมหาชน) 
  ไปศึกษาในสาขา Computational Science 
   เน น High Performance Computing/ Parallel and 
    Distributed Computing/Virtualization or 
    Cloud Computing 
  ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก   
   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุQน  
    เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี  
    สาธารณรัฐออสเตรีย หรือสาธารณรัฐฟpนแลนด� 
   จํานวน ๑ ทุน 
 
หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐๐6  ตามความต องการของ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
  ไปศึกษาในสาขา Law 
   เน น Nuclear Laws and International Conventions  
  ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก   
   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
   จํานวน 1 ทุน 
 
หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐๐7  ตามความต องการของ ศูนย�พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห"งชาติ 
     สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ 
  ไปศึกษาในสาขา Bioengineering 
   เน น Biosensors, Biodiagnostics, Precision Farming 
  ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก   
   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือสหราชอาณาจักร 
   จํานวน ๑ ทุน 
 
หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐08  ตามความต องการของ ศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห"งชาติ 
     สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ 
  ไปศึกษาในสาขา Materials Science 
   เน น Composite Materials 
  ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก   
   ณ  สหรัฐอเมริกา สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 
    หรือสหราชอาณาจักร 
   จํานวน ๑ ทุน 



3 
 
กลุ"มที ่ ๑ (หน"วยที ่ ๐๓๒๐๐๐๑ – ๐๓๒๐๐42)    

:  ผู มสีทิธสิมคัรสอบแข"งขนั เป9นผู กาํลงัศึกษาอยู"ในสถานศกึษาภูมภิาคใดกไ็ด  
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐09  ตามความต องการของ ศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร�แห"งชาติ 
     สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ 
  ไปศึกษาในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร� 
   เน น Deep Learning/ Machine Learning 
  ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก   
   ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร 
    สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี หรือสาธารณรัฐฝรั่งเศส  
   จํานวน ๑ ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐10  ตามความต องการของ ศูนย�นาโนเทคโนโลยีแห"งชาติ 
     สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ 
  ไปศึกษาในสาขา Nanomaterials 
   เน น Nanotechnology for Functional Textile: Synthesis, 
    Characterizations and Applications in  
    Environment, Energy, Electronics and Health 
  ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก   
   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุQน 
    หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
   จํานวน ๑ ทุน 

 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐11  ตามความต องการของ ศูนย�บริการวิเคราะห�ทดสอบ  ศูนย�บริหารจัดการเทคโนโลยี 
     สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห"งชาติ 
  ไปศึกษาในสาขา เคมี (Physical-Chemistry) 
   เน น Analytical Instruments/ Materials Characterization/ 
     Spectroscopy 
  ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก   
   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุQน 
    หรือสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 
   จํานวน ๑ ทุน 

 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐12 ตามความต องการของ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
      (องค�การมหาชน) 
   ไปศึกษาในสาขา  วิทยาการภูมิสารสนเทศ (Geo-spatial Information Science) 

 เน น วิทยาการคอมพิวเตอร�/ คณิตศาสตร�ประยุกต�/ 
  วิทยาการภูมิสารสนเทศ 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุQน เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐสิงคโปร� 

  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน ๑ ทุน 



4 
 
กลุ"มที ่ ๑ (หน"วยที ่ ๐๓๒๐๐๐๑ – ๐๓๒๐๐42)    

:  ผู มสีทิธสิมคัรสอบแข"งขนั เป9นผู กาํลงัศึกษาอยู"ในสถานศกึษาภูมภิาคใดกไ็ด  
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐13 ตามความต องการของ สํานักพัฒนาความตระหนักด านวิทยาศาสตร� 
      องค�การพิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�แห"งชาติ 
   ไปศึกษาในสาขา  วิทยาศาสตร�ศึกษา (Science Education) 
      เน น การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Learning)  
   ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุQน 
  หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
      จํานวน ๑ ทุน 

 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐๑4 ตามความต องการของ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร�  
      จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

 ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมเคมี 
    เน น พลังงานทางเลือก 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุQน สหราชอาณาจักร 
  สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน 1 ทุน 

 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐15 ตามความต องการของ โครงการจัดต้ังภาควิชาเคมี  คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  วิทยาเขตกําแพงแสน 

 ไปศึกษาในสาขา  เคมีสิ่งแวดล อม (Environment Chemistry) 
    เน น เทคโนโลยีการบําบัดสิ่งแวดล อมทางเคมีหรือเชิงวิศวกรรม 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา หรือญ่ีปุQน 
 จํานวน 1 ทุน 

 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐16  ตามความต องการของ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร� 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล าธนบุรี 
  ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมหล"อโลหะและโลหการ 
   เน น หล"อโลหะ 
  ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก   
   ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุQน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
   จํานวน ๑ ทุน 



5 
 
กลุ"มที ่ ๑ (หน"วยที ่ ๐๓๒๐๐๐๑ – ๐๓๒๐๐42)    

:  ผู มสีทิธสิมคัรสอบแข"งขนั เป9นผู กาํลงัศึกษาอยู"ในสถานศกึษาภูมภิาคใดกไ็ด  
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐17 ตามความต องการของ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต นกําลัง   
      วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล าพระนครเหนือ 
   ไปศึกษาในสาขา  เทคโนโลยีวิศวกรรมการซ"อมบํารุงอากาศยาน 
      (Aircraft Maintenance Technology) 
 เน น การซ"อมบํารุงอากาศยานตามมาตรฐาน ICAO หรือ 
  FAA หรือ EASA 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 

  หรือสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 จํานวน 1 ทุน 

 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐18 ตามความต องการของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก ว 
   ไปศึกษาในสาขา  อุตสาหกรรมเกษตร 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุQน นิวซีแลนด� มาเลเซีย 

  สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร� 
  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน 1 ทุน 

 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐19 ตามความต องการของ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 
   ไปศึกษาในสาขา  Mycology 
      เน น Taxonomy/ Bioactive Compounds 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  ประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน 1 ทุน 

 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐20 ตามความต องการของ ภาควิชาฟpสิกส�  คณะวิทยาศาสตร� 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   ไปศึกษาในสาขา  ฟpสิกส� 
 เน น ฟpสิกส� Astrophysics 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุQน 
  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน 1 ทุน 



6 
 
กลุ"มที ่ ๑ (หน"วยที ่ ๐๓๒๐๐๐๑ – ๐๓๒๐๐42)    

:  ผู มสีทิธสิมคัรสอบแข"งขนั เป9นผู กาํลงัศึกษาอยู"ในสถานศกึษาภูมภิาคใดกไ็ด  
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐21 ตามความต องการของ ภาควิชาคณิตศาสตร� คณะวิทยาศาสตร�มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   ไปศึกษาในสาขา  คณิตศาสตร� 
 เน น คณิตศาสตร�การเงิน 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร 
  หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
 จํานวน 1 ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐22 ตามความต องการของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร� 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
   ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมอากาศยาน 
      เน นMechanical 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส  

  เครือรัฐออสเตรเลีย หรือราชอาณาจักรสวีเดน 
 จํานวน 1 ทุน 

 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐23 ตามความต องการของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร� 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมเครื่องกล 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุQน 
  สาธารณรัฐฝรั่งเศส หรือสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 
 จํานวน 1 ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐24 ตามความต องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ�า  คณะวิศวกรรมศาสตร� 
      มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร� 
   ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมไฟฟ�า 
      เน น Traction Drive Systems and Railway Engineering 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุQน นิวซีแลนด� เครือรัฐออสเตรเลีย 

  สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน 1 ทุน 



7 
 
กลุ"มที ่ ๑ (หน"วยที ่ ๐๓๒๐๐๐๑ – ๐๓๒๐๐42)    

:  ผู มสีทิธสิมคัรสอบแข"งขนั เป9นผู กาํลงัศึกษาอยู"ในสถานศกึษาภูมภิาคใดกไ็ด  
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐25 ตามความต องการของ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
      คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
   ไปศึกษาในสาขา  คอมพิวเตอร� 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
 จํานวน 1 ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐26 ตามความต องการของ สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
   ไปศึกษาในสาขา  Biochemical Engineering 
 เน น เคมี/ ชีวเคมี/ อุตสาหกรรมด านอาหาร/  
  อุตสาหกรรมด านเครื่องสําอาง/ อุตสาหกรรมด านยา 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
 จํานวน 1 ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐27 ตามความต องการของ ภาควิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลย ี
      มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู"บ านจอมบึง  
   ไปศึกษาในสาขา  General Science/ Science Education 
 เน น  Innovative Science Teaching Ideas for New  
  Teachers and Experienced Teachers 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุQน สหราชอาณาจักร   

  สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี นิวซีแลนด� เครือรัฐออสเตรเลีย 
  สาธารณรัฐฟpนแลนด� หรือสมาพันธรัฐสวิส  
 จํานวน 1 ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐28 ตามความต องการของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร� 
     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
   ไปศึกษาในสาขา เทคโนโลยีระบบราง 
   ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก   

 ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุQน สหราชอาณาจักร 
  สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรั่งเศส  

  สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐเกาหลี 
  หรือราชอาณาจักรเนเธอร�แลนด�  

      จํานวน ๑ ทุน 



8 
 
กลุ"มที ่ ๑ (หน"วยที ่ ๐๓๒๐๐๐๑ – ๐๓๒๐๐42)    

:  ผู มสีทิธสิมคัรสอบแข"งขนั เป9นผู กาํลงัศึกษาอยู"ในสถานศกึษาภูมภิาคใดกไ็ด  
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐29 ตามความต องการของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ�าและคอมพิวเตอร� 
      สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร�และทรัพยากร 
      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� 

 ไปศึกษาในสาขา  คอมพิวเตอร�     
     เน น ระบบเครือข"ายสื่อสาร (Computer Networks) 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุQน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  สาธารณรัฐสิงคโปร� หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน ๑ ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐30 ตามความต องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีปpโตรเลียม  
      คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ไปศึกษาในสาขา  เทคโนโลยีปpโตรเลียม 
    เน น กระบวนการสํารวจและผลิตปpโตรเลียม  
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส   

 เครือรัฐออสเตรเลีย หรือมาเลเซีย 
 จํานวน ๑ ทุน 

 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐31 ตามความต องการของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
   ไปศึกษาในสาขา  เทคโนโลยีเครื่องกล/ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� 

    เน น แมคคาทรอนิกส�  
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 
 ราชอาณาจักรเนเธอร�แลนด� หรือญ่ีปุQน 
 จํานวน ๑ ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐32 ตามความต องการของ ภาควิชาสรีรวิทยา  คณะวิทยาศาสตร�การแพทย� 
      มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ไปศึกษาในสาขา  Biomedical Engineering 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร 
  ญ่ีปุQน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป   
 จํานวน ๑ ทุน 



9 
 
กลุ"มที ่ ๑ (หน"วยที ่ ๐๓๒๐๐๐๑ – ๐๓๒๐๐42)    

:  ผู มสีทิธสิมคัรสอบแข"งขนั เป9นผู กาํลงัศึกษาอยู"ในสถานศกึษาภูมภิาคใดกไ็ด  
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐33 ตามความต องการของ คณะวิทยาศาสตร�  มหาวิทยาลัยพะเยา 
   ไปศึกษาในสาขา  Nanotechnology 
      เน น Biomedical Nanotechnology 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุQน  
  หรือเครือรัฐออสเตรเลีย   
 จํานวน ๑ ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐34 ตามความต องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร�  
      มหาวิทยาลัยแม"โจ  

 ไปศึกษาในสาขา  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เน น การทดสอบซอฟต�แวร� (Software Testing)/ 
  การบริหารและประมวลผลข อมูลขนาดใหญ"  
  (Big Data Processing and Management) 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร 
  เครือรัฐออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด�  
 จํานวน ๑ ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐35 ตามความต องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร� สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
      มหาวิทยาลัยแม"ฟ�าหลวง 

 ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมซอฟต�แวร� 
 เน น กระบวนการผลิตซอฟแวร� 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุQน 
  เครือรัฐออสเตรเลีย หรือสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 
 จํานวน ๑ ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐36 ตามความต องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและชีวนวัตกรรม 
      วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล านนา 
   ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมชีวเคมี 
 เน น Unit-operation Equipment Design,  
 Process Control, Bio-innovation 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา สมาพันธรัฐสวสิ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
  หรือสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 
 จํานวน ๑ ทุน 



10 
 
กลุ"มที ่ ๑ (หน"วยที ่ ๐๓๒๐๐๐๑ – ๐๓๒๐๐42)    

:  ผู มสีทิธสิมคัรสอบแข"งขนั เป9นผู กาํลงัศึกษาอยู"ในสถานศกึษาภูมภิาคใดกไ็ด  
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐37 ตามความต องการของ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก"น 
 ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมขนส"งทางราง (Railway Engineering) 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุQน ประเทศในภูมิภาคยุโรป 
  หรือเขตบริหารพิเศษฮ"องกงแห"งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 จํานวน ๑ ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐38 ตามความต องการของ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ไปศึกษาในสาขา  เคมี 
    เน น เคมีอนินทรีย�  
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุQน 
  สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐเกาหลี 
  เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  หรือเขตบริหารพิเศษฮ"องกงแห"งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 จํานวน ๑ ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐39 ตามความต องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
      คณะวิศวกรรมศาสตร�และสถาป�ตยกรรมศาสตร� 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

 ไปศึกษาในสาขา  Water Management 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐสิงคโปร�   

  ราชอาณาจักรเนเธอร�แลนด� ราชอาณาจักรสวีเดน 
  เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐสิงคโปร� 

  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน ๑ ทุน 

 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐40 ตามความต องการของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลโครงการจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร� 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

 ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมเครื่องกล 
    เน น เทคโนโลยียานยนต� 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร 
  เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 
  หรือญ่ีปุQน 
 จํานวน ๑ ทุน 



11 
 
กลุ"มที ่ ๑ (หน"วยที ่ ๐๓๒๐๐๐๑ – ๐๓๒๐๐42)    

:  ผู มสีทิธสิมคัรสอบแข"งขนั เป9นผู กาํลงัศึกษาอยู"ในสถานศกึษาภูมภิาคใดกไ็ด  
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐41 ตามความต องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล อม  
      คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 ไปศึกษาในสาขา  พลังงาน (Biofuel/ Nuclear/ Wind) 
    เน น พลังงานสิ่งแวดล อม/ พลังงานทดแทน/  
          พลังงานสิ้นเปลือง/ การค นพบพลังงานใหม" 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย  
  สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  หรือนิวซีแลนด� 
 จํานวน ๑ ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐42 ตามความต องการของ สาขาวิชาคณิตศาสตร�และสถิติ คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลย ี
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 ไปศึกษาในสาขา  คณิตศาสตร�/ คณิตศาสตร�ประยุกต� 
 เน นActuarial Science/ Financial Mathematics 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย  
 จํานวน ๑ ทุน 



12 
 
กลุ"มที ่ ๒ (หน"วยที ่ ๐๓๒๐๐43– ๐๓๒๐๐75)    

:  ผู มสีทิธสิมคัรสอบแข"งขนั จะต องกาํลงัศกึษาอยู"ในสถานศกึษาที่อยู"ในภาคเดียวกนักบั 
   หน"วยงานที่ได รับการจดัสรรทนุ 

 
หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐43 ตามความต องการของ ภาควิชาวิทยาศาสตร�สิ่งแวดล อม  คณะวิทยาศาสตร� 
(ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร)   จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

 ไปศึกษาในสาขา  พิษวิทยาและอนามัยสิ่งแวดล อม 
    (Toxicology and Environmental Health) 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร  
  ญ่ีปุQน หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
 จํานวน ๑ ทุน 

 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐44 ตามความต องการของ ภาควิชาส"งเสริมและนิเทศศาสตร�เกษตร  คณะเกษตร 
(ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

 ไปศึกษาในสาขา  วิทยาศาสตร�เกษตร/ ส"งเสริมการเกษตร/ ธุรกิจเกษตร/ 
     พัฒนาการเกษตร 

 เน น วิทยาศาสตร�เกษตร (Agricultural Science)/  
 ส"งเสริมการเกษตร (Agricultural Extension)/ 
 ธุรกิจเกษตร (Agribusiness)/พัฒนาการเกษตร 
 (Agricultural Development)   
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  แคนาดา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย  
 จํานวน 1 ทุน 

 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐45 ตามความต องการของ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล าธนบุรี 

 ไปศึกษาในสาขา  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุQน เครือรัฐออสเตรเลีย 
  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน 1 ทุน 



13 
 
กลุ"มที ่ ๒ (หน"วยที ่ ๐๓๒๐๐43– ๐๓๒๐๐75)    

:  ผู มสีทิธสิมคัรสอบแข"งขนั จะต องกาํลงัศกึษาอยู"ในสถานศกึษาที่อยู"ในภาคเดียวกนักบั 
   หน"วยงานที่ได รับการจดัสรรทนุ 

 
หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐46 ตามความต องการของ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ 
(ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร)   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล าพระนครเหนือ 

 ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
    เน น การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย 
  นิวซีแลนด� ญ่ีปุQน สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน 1 ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐47 ตามความต องการของ ภาควิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  คณะอัญมณี 
(ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร)   มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตจันทบุรี 
   ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมโลหการ/ วิศวกรรมการผลิต 
      เน น กระบวนการผลิตโลหะมีค"า 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 
 จํานวน 1 ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐48 ตามความต องการของ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
(ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร)   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
      มหาวิทยาลัยมหิดล 
   ไปศึกษาในสาขา  วิทยาการคอมพิวเตอร� (Computer Science) 
      เน น Data Mining/ Big Data/ Data Analytics 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุQน 
  หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
 จํานวน 1 ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐49 ตามความต องการของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร� 
(ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมเครื่องกล 
      เน น วิศวกรรมยานยนต� 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุQน นิวซีแลนด� 
  เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน 1 ทุน 



14 
 
กลุ"มที ่ ๒ (หน"วยที ่ ๐๓๒๐๐43– ๐๓๒๐๐75)    

:  ผู มสีทิธสิมคัรสอบแข"งขนั จะต องกาํลงัศกึษาอยู"ในสถานศกึษาที่อยู"ในภาคเดียวกนักบั 
   หน"วยงานที่ได รับการจดัสรรทนุ 

 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐50 ตามความต องการของ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
(ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร)   คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   ไปศึกษาในสาขา  จุลชีววิทยา 
      เน น จุลชีววิทยาทางอาหาร 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุQน  
  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน 1 ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐51 ตามความต องการของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ�าและโทรคมนาคม  คณะวิศวกรรมศาสตร� 
(ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
   ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมอากาศยาน 
      เน นAvionics 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส   

 เครือรัฐออสเตรเลีย หรือราชอาณาจักรสวีเดน 
 จํานวน 1 ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐52 ตามความต องการของ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร 
(ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร)   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร� 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   ไปศึกษาในสาขา  วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร  
      (Food Science and Technology) 
 เน น วิทยาศาสตร�การอาหาร 
  (Food Science/ Food Processing) 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย  
  ญ่ีปุQน หรือสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 
 จํานวน 1 ทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 
กลุ"มที ่ ๒ (หน"วยที ่ ๐๓๒๐๐43– ๐๓๒๐๐75)    

:  ผู มสีทิธสิมคัรสอบแข"งขนั จะต องกาํลงัศกึษาอยู"ในสถานศกึษาที่อยู"ในภาคเดียวกนักบั 
   หน"วยงานที่ได รับการจดัสรรทนุ 
 
หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐53 ตามความต องการของ สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
(ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร)   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
   ไปศึกษาในสาขา  เคมี 
      เน นOrganic Chemistry 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
 จํานวน 1 ทุน 

 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐54 ตามความต องการของ ภาควิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลย ี
(ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร)   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู"บ านจอมบึง 
   ไปศึกษาในสาขา  Botany/ Biotechnology/BiologicalScience/ 
      Chemistry/ Herbal Science 
 เน น Herbal Medicinal Products/ Herbal Dietary  
  Supplements and Clinical Trials in Human 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุQน สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน 1 ทุน 
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กลุ"มที ่ ๒ (หน"วยที ่ ๐๓๒๐๐43– ๐๓๒๐๐75)    

:  ผู มสีทิธสิมคัรสอบแข"งขนั จะต องกาํลงัศกึษาอยู"ในสถานศกึษาที่อยู"ในภาคเดียวกนักบั 
   หน"วยงานที่ได รับการจดัสรรทนุ 
 
หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐55 ตามความต องการของ ภาควิชาเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร� 
(ภาคใต )      มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�   

 ไปศึกษาในสาขา  เทคโนโลยียานยนต� และรถไฟฟ�า 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุQน สหราชอาณาจักร 
  สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
  สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐเกาหลี 

  หรือราชอาณาจักรเนเธอร�แลนด�  
 จํานวน ๑ ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐56 ตามความต องการของ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
(ภาคใต )      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� 

 ไปศึกษาในสาขา  นวัตกรรมเพ่ือการเกษตร 
    เน น Agricultural Waste Management 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก 
 ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุQน หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
 จํานวน ๑ ทุน 

 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐57 ตามความต องการของ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร� 
(ภาคใต )   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
  ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมขนส"ง/ ลอจิสติก 
   เน น เทคโนโลยีระบบราง 
 ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก 
  ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุQน สหราชอาณาจักร 
   สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี
   สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐเกาหลี  
   หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
  จํานวน ๑ ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐58 ตามความต องการของ คณะเกษตรศาสตร� 
(ภาคใต )      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ไปศึกษาในสาขา  สัตวศาสตร� 
    เน น สรีรวิทยาของสัตว� (Animal Physiology)  
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน ๑ ทุน 



17 
 
กลุ"มที ่ ๒ (หน"วยที ่ ๐๓๒๐๐43– ๐๓๒๐๐75)    

:  ผู มสีทิธสิมคัรสอบแข"งขนั จะต องกาํลงัศกึษาอยู"ในสถานศกึษาที่อยู"ในภาคเดียวกนักบั 
   หน"วยงานที่ได รับการจดัสรรทนุ 
 
หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐59 ตามความต องการของ สาขาวิชาคณิตศาสตร�  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
(ภาคใต )      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
   ไปศึกษาในสาขา  คณิตศาสตร� 

    เน น Computational Science and Engineering (CSE) 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 
  หรือสหราชอาณาจักร 
 จํานวน ๑ ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐60 ตามความต องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 
(ภาคใต )      คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
   ไปศึกษาในสาขา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุQน เครือรัฐออสเตรเลีย 
  นิวซีแลนด� สาธารณรัฐเกาหลี หรือสาธารณรัฐอินเดีย 
 จํานวน ๑ ทุน 
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กลุ"มที ่ ๒ (หน"วยที ่ ๐๓๒๐๐43– ๐๓๒๐๐75)    

:  ผู มสีทิธสิมคัรสอบแข"งขนั จะต องกาํลงัศกึษาอยู"ในสถานศกึษาที่อยู"ในภาคเดียวกนักบั 
   หน"วยงานที่ได รับการจดัสรรทนุ 
 
หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐61 ตามความต องการของ วิทยาลัยโลจิสติกส�และโซ"อุปทาน 
(ภาคเหนือ)     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ไปศึกษาในสาขา  การจัดการโลจิสติกส�/ การจัดการโซ"อุปทาน 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกาญ่ีปุQน หรือสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 
 จํานวน ๑ ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐62 ตามความต องการของ คณะวิทยาการจัดการสารสนเทศ  
(ภาคเหนือ)     มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ไปศึกษาในสาขา  การจัดการเทคโนโลยี 
    เน นLogistics Management 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย 
  นิวซีแลนด� หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน ๑ ทุน 

 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐63 ตามความต องการของ ภาควิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร�  มหาวิทยาลัยแม"โจ  
(ภาคเหนือ)  ไปศึกษาในสาขา  สถิติ/ สถิติประยุกต�/ ชีวสถิติ 
      เน น สถิติทางการเกษตร 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย 
  ญ่ีปุQน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน ๑ ทุน 

 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐64 ตามความต องการของ สาขาวิชาคณิตศาสตร�  สํานักวิชาวิทยาศาสตร� 
(ภาคเหนือ)     มหาวิทยาลัยแม"ฟ�าหลวง 
   ไปศึกษาในสาขา  สถิติ/ สถิติประยุกต� 
      เน น สถิติประยุกต� 

 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร 
 จํานวน ๑ ทุน 



19 
 
กลุ"มที ่ ๒ (หน"วยที ่ ๐๓๒๐๐43– ๐๓๒๐๐75)    

:  ผู มสีทิธสิมคัรสอบแข"งขนั จะต องกาํลงัศกึษาอยู"ในสถานศกึษาที่อยู"ในภาคเดียวกนักบั 
   หน"วยงานที่ได รับการจดัสรรทนุ 
 
หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐65 ตามความต องการของ โครงการจัดทําหลักสูตรพาณิชย�เทคโนโลยีและการจัดการ
(ภาคเหนือ)     นวัตกรรม (สหวิทยาการ)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล านนา 

 ไปศึกษาในสาขา  การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 เน น Bio-innovation/ Product Innovation/ 
  Eco-industry Innovation 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา สมาพันธรัฐสวสิ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
  หรือสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 
 จํานวน ๑ ทุน 

 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐66 ตามความต องการของ สาขาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
(ภาคเหนือ)     มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 ไปศึกษาในสาขา  ชีววิทยา 
 เน น สัตววิทยา/ สรีรวิทยาของสัตว�/ สัตวศาสตร� 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก 
 ณ  สหรัฐอเมริกา สมาพันธรัฐสวสิ เครือรัฐออสเตรเลีย 
  หรือนิวซีแลนด� 
 จํานวน ๑ ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐67 ตามความต องการของ ภาควิชาคอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ภาคเหนือ)     คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค� 

 ไปศึกษาในสาขา  วิทยาการคอมพิวเตอร�และวิศวกรรม 
 เน น Big Data 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา 
 จํานวน ๑ ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐68 ตามความต องการของ ภาควิชาคณิตศาสตร�และคอมพิวเตอร� 
(ภาคเหนือ)     คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� 

 ไปศึกษาในสาขา  วิทยาการคอมพิวเตอร� 
 เน น วิทยาการหุ"นยนต� (Robotic) 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร 
  เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� ญ่ีปุQน สาธารณรัฐสิงคโปร� 
  หรือสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 
 จํานวน ๑ ทุน 



20 
 
กลุ"มที ่ ๒ (หน"วยที ่ ๐๓๒๐๐43– ๐๓๒๐๐75)    

:  ผู มสีทิธสิมคัรสอบแข"งขนั จะต องกาํลงัศกึษาอยู"ในสถานศกึษาที่อยู"ในภาคเดียวกนักบั 
   หน"วยงานที่ได รับการจดัสรรทนุ 

 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐69 ตามความต องการของ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก"น 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมโยธา 

    เน น วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา (Water Resources Engineering) 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก 
 ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุQน  
  ราชอาณาจักรเนเธอแลนด� เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด� 
  หรือสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 
 จํานวน ๑ ทุน 

 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐70 ตามความต องการของ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ไปศึกษาในสาขา  เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
    เน น ภูมิสารสนเทศ 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก 
 ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุQน เครือรัฐออสเตรเลีย 

  นิวซีแลนด� ราชอาณาจักรเนเธอร�แลนด� สาธารณรัฐออสเตรีย 
  หรือสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 

 จํานวน ๑ ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐71 ตามความต องการของ ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร�มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ไปศึกษาในสาขา  เทคโนโลยีพอลิเมอร� หรือเทคโนโลยีการยาง 

    เน น วิศวกรรมยาง/ พอลิเมอร�ผสมและนาโนคอมโพสิต 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุQน นิวซีแลนด� 
  เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน ๑ ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐72 ตามความต องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   คณะวิศวกรรมศาสตร�และสถาป�ตยกรรมศาสตร� 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

 ไปศึกษาในสาขา  เทคโนโลยีระบบราง/ วิศวกรรมขนส"งระบบราง 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก 
 ณ  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุQน สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร� สาธารณรัฐฝรั่งเศส  

  สาธารณรัฐออสเตรีย หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน ๑ ทุน 
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กลุ"มที ่ ๒ (หน"วยที ่ ๐๓๒๐๐43– ๐๓๒๐๐75)    

:  ผู มสีทิธสิมคัรสอบแข"งขนั จะต องกาํลงัศกึษาอยู"ในสถานศกึษาที่อยู"ในภาคเดียวกนักบั 
   หน"วยงานที่ได รับการจดัสรรทนุ 

 
หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐73 ตามความต องการของ สาขาวิชาการจัดการอุตสากรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 ไปศึกษาในสาขา  Logistics Engineering 
    เน น การขนส"งแบบหลายรูปแบบ 
          (Multimodal Transportation) 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย 

  ราชอาณาจักรเนเธอร�แลนด� สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 
  หรือเขตบริหารพิเศษฮ"องกงแห"งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 จํานวน ๑ ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐74 ตามความต องการของ สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร� 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 ไปศึกษาในสาขา  การผลิต (Manufacturing)/ การออกแบบวิศวกรรมเพ่ือการผลิต 
 เน นการออกแบบการผลิต/ การศึกษาทิศทางการออกแบบ 

  วิศวกรรมแนวใหม" เพ่ือการแก ไขป�ญหาทางการงาน 
  วิศวกรรมการผลิต/ การจัดการงานสํานักงานในสมัยใหม"/ 
  การจัดการงานอุตสาหกรรม/ การวางแผนและควบคุมการผลิต
  (และการให บริการ)/ การจัดการคุณภาพ/ การจัดการโซ"อุปทาน/ 

  การจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย  
  หรือสหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 
 จํานวน ๑ ทุน 
 

หน"วยท่ี ๐๓๒๐๐75 ตามความต องการของ สาขาวิชาไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส�  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 ไปศึกษาในสาขา  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� 
    เน น อิเล็กทรอนิกส�-โทรคมนาคม/ การสื่อสาร 
 ระดับปริญญา  ตรี-โท-เอก  
 ณ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุQน เครือรัฐออสเตรเลีย  
  สาธารณรัฐประชาชนจีน นิวซีแลนด�  
  หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน ๑ ทุน 



             เอกสารหมายเลข 2 
 
 

 รายชือ่จงัหวดัในแต�ละภาค 
 

  

ภาคกลาง 
(๒๗ จังหวัด) 

กรุงเทพมหานคร  นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ+ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท 

 พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห+บุรี อ�างทอง อุทัยธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
 ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก0ว สระบุรี 
  

ภาคเหนือ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค+ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ+ สุโขทัย อุตรดิตถ+ 

(16 จังหวัด) เชียงราย เชียงใหม� น�าน แพร� แม�ฮ�องสอน ลําปาง ลําพูน พะเยา 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(20 จังหวัด) 

ขอนแก�น เลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู กาฬสินธุ+ นครพนม 
มหาสารคาม ร0อยเอ็ด อุบลราชธานี มุกดาหาร อํานาจเจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา 
บุรีรัมย+ ศรีสะเกษ สุรินทร+ ยโสธร บึงกาฬ 
 

ภาคใต0 
(14 จังหวัด) 

นราธิวาส ป>ตตานี ยะลา สตูล ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา  
สุราษฎร+ธานี กระบ่ี ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง 

  
 



 เอกสารหมายเลข 3 
 

หลักสตูรและวธิกีารสอบแข�งขัน 
ทุนรฐับาลทีจ่ัดสรรให"กระทรวงวทิยาศาสตร$และเทคโนโลยฯี ประจําป* 255๙ 

(ทุนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย) 
 
1.  สอบข"อเขียน วชิาทีส่อบ ม ี4 วชิา ดังนี ้
 

วชิาทีส่อบ หลักสตูรการสอบ คะแนน เวลาทาํตอบ 
 

1.  ภาษาอังกฤษ 
 

-  Structure, Vocabulary and Reading Comprehension  
 

100 
 

3 ชั่วโมง 

2.  สังคมศึกษา 
     และภาษาไทย 
 

 -  สังคมศึกษา 
     (ศาสนาและ 
     วัฒนธรรม) 
 
 
 
 
 
 
 -  ภาษาไทย 

 
 
 

-  เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู"ชั้นมัธยมศึกษาป*ท่ี 4-6  
   ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยู�ในหลักสูตรแกนกลาง   
   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังนี้   
   สาระท่ี 1 (มาตรฐาน ส 1.1, ส 1.2) 
   สาระท่ี 2 (มาตรฐาน ส 2.1, ส 2.2) 
   สาระท่ี 3 (มาตรฐาน ส 3.1, ส 3.2) 
   สาระท่ี 4 (มาตรฐาน ส 4.1, ส 4.2, ส 4.3) 
   สาระท่ี 5 (มาตรฐาน ส 5.1, ส 5.2) 
   (60 คะแนน) 
-  ทดสอบความสามารถในการใช"ภาษาไทย ตลอดจน 
   ความสามารถในการประมวลและเรียบเรียงความคิด และเขียน 
   ตามหัวข"อท่ีกําหนด  
   (40 คะแนน) 

 
 
 

100 

 
 
 

3 ชั่วโมง 

3.  คณิตศาสตร$ -  เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู"ชั้นมัธยมศึกษาป*ท่ี 4-6  
   ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยู�ในหลักสูตรแกนกลาง   
   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังนี้   
   สาระท่ี 1 (มาตรฐาน ค 1.1, ค 1.2, ค 1.3, ค 1.4) 
   สาระท่ี 2 (มาตรฐาน ค 2.1, ค 2.2) 
   สาระท่ี 3 (มาตรฐาน ค 3.1, ค 3.2) 
   สาระท่ี 4 (มาตรฐาน ค 4.1, ค 4.2) 
   สาระท่ี 5 (มาตรฐาน ค 5.1, ค 5.2, ค 5.3) 
   สาระท่ี 6 (มาตรฐาน ค 6.1) 

100 3 ชั่วโมง 
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วชิาทีส่อบ หลักสตูรการสอบ คะแนน เวลาทาํตอบ 
4.  วิทยาศาสตร$ 
 

-  เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู"ชั้นมัธยมศึกษาป*ท่ี 4-6  
   ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยู�ในหลักสูตรแกนกลาง   
   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังนี้   
   สาระท่ี 1 (มาตรฐาน ว 1.1, ว 1.2) 
   สาระท่ี 2 (มาตรฐาน ว 2.1, ว 2.2) 
   สาระท่ี 3 (มาตรฐาน ว 3.1, ว 3.2) 
   สาระท่ี 4 (มาตรฐาน ว 4.1, ว 4.2) 
   สาระท่ี 5 (มาตรฐาน ว 5.1) 
   สาระท่ี 6 (มาตรฐาน ว 6.1) 
   สาระท่ี 7 (มาตรฐาน ว 7.1, ว 7.2) 
   สาระท่ี 8 (มาตรฐาน ว 8.1) 

100 3 ชั่วโมง 
 

 
2.  การประเมนิความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรบัทนุ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  

 จะประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนจากประวัติส�วนตัว ประวัติการศึกษาของผู "สมัคร 

รวมทั้ง ความเหมาะสมในด"านต�าง ๆ ท่ีจําเป̂นสําหรับการไปศึกษาต�อต�างประเทศ และการกลับมาปฏิบัติงานใน
หน�วยงานที่กําหนด เช�น พ้ืนความรู"ท่ีจําเป̂นสําหรับการไปศึกษาต�อในสาขาวิชาท่ีสมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ความต้ังใจจริง ทัศนคติต�อการรับทุนไปศึกษาต�อต�างประเทศ และการกลับมาปฏิบัติงานในหน�วยงานท่ีกําหนด 
ประสบการณ$ ท�วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ$ การปรับตัวเข"ากับสังคมและสิ่งแวดล"อม เชาวน$ป̀ญญาและบุคลิกภาพอย�าง
อ่ืน เป̂นต"น โดยวิธีการสัมภาษณ$ และ/หรือโดยการพิจารณาประเมินด"วยวิธีการต�าง ๆ หลายวิธีรวมกัน (Assessment 
Centers) 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
 


