
  
 
 
 
                                                             (สําเนา) 
 
 

ประกาศสํานักงาน ก.พ. 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลในต�างประเทศเพื่อรับทุนรฐับาลทางด านวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี 

ที่จัดสรรให กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร$ วิจัยและนวัตกรรม  
ตามความต องการของกระทรวง กรม  หรือหน�วยงานของรัฐ ประจาํป- ๒๕๖๒ 

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

ด�วยสํานักงาน ก.พ. ร�วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม               
จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลในต�างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให�
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม  ตามความต�องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงาน
ของรัฐ ประจําป, ๒๕๖๒ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว�าด�วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก 
พร�อมทั้งกําหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ�การตัดสินเพื่อรับทุน ดังต�อไปน้ี 

๑. จํานวนทุนที่รับสมัคร  จํานวน  ๓๐  ทุน 
       (รายละเอียดตามเอกสารแนบท�าย) 
  

๒. ข อผูกพันในการรับทุน 
 ๒.๑  ผู�ได�รับทุนจะต�องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง 
กรม หรือหน�วยงานของรัฐที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรมกําหนด  เปAนระยะเวลา
ไม�น�อยกว�า ๒ เท�า ของระยะเวลาที่ได�รับทุน 
  ๒.๒ กรณีผู�ได�รับทุนไม�กลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช�ทุน
ตามสัญญาท่ีได�ทําไว�กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม  นอกจากจะต�องชดใช�เงินทุน
ที่ได�จ�ายไปแล�วทั้งส้ิน ยังจะต�องชดใช�เงินอีก ๒ เท�าของจํานวนเงินทุนดังกล�าวให�เปAนเบ้ียปรับอีกด�วย 

๓. คุณสมบัติของผู มีสิทธิสมัครเข ารับการคัดเลือก 
                           ผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการคัดเลือกต�องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 ๓.๑ เปAนผู�ท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๓๖ แห�งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต�อไปนี้ 
 
 



๒ 
 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 
       (๑) มีสัญชาติไทย 
    (๒) มีอายุไม�ต่ํากว�าสิบแปดป, 
    (๓) เปAนผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�
ทรงเปAนประมุขด�วยความบริสุทธิ์ใจ 

ข. ลักษณะต องห าม 
   (๑) เปAนผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 
   (๒) เปAนคนไร�ความสามารถ คนเสมือนไร�ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ  
จิตฟEFนเฟGอนไม�สมประกอบ หรือเปAนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
 
   (๓) เปAนผู�อยู�ในระหว�างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก�อน
ตามพระราชบัญญัติ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (๔) เปAนผู�บกพร�องในศีลธรรมอันดีจนเปAนที่รังเกียจของสังคม 
   (๕) เปAนกรรมการหรือผู�ดํารงตําแหน�งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ�าหน�าที่พรรคการเมือง 
   (๖) เปAนบุคคลล�มละลาย 
   (๗) เปAนผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว�นแต�เปAนโทษสําหรับความผิดที่ได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๘) เปAนผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล�ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
   (๙) เปAนผู� เคยถูกลงโทษให�ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (๑๐) เปAนผู�เคยถูกลงโทษไล�ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (๑๑) เปAนผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการ หรือเข�าปฏิบัติงาน
ในหน�วยงานของรัฐ 
   ผู�ท่ีมีลักษณะต�องห�ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณา 
ยกเว�นให�เข�ารับราชการได� แต�ถ�าเปAนกรณีมีลักษณะต�องห�ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู�นั้นต�องออกจากงาน
หรือออกจากราชการไปเกินสองป,แล�ว และในกรณีมีลักษณะต�องห�ามตาม (๑๐) ผู�น้ันต�องออกจากงานหรือออกจาก
ราชการไปเกินสามป,แล�ว และต�องมิใช�เปAนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต�อหน�าท่ี 

 
 
 
 



๓ 
 
  ๓.๒ เปAนผู�ที่ไม�มีภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช�ทุน  
 ๓.๓ เปAนผู�ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังน้ี 

  ทุนสําหรับศึกษาต�อระดับปรญิญาโท-เอก 

                            (๑) เปAนผู�ที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นป,สุดท�ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ในสถาบันการศึกษาในต�างประเทศ และมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรเท�าที่ผ�านมาไม�ต่ํากว�า ๓.๐๐   
(ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนนให� A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐) หรือ ร�อยละ ๗๕.๐๐ หรือเทียบเท�า หรือ 

  (๒) เปAนผู�ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในต�างประเทศ 
และได�รับการตอบรับให�เข�าศึกษาในระดับปริญญาโทในภาคการศึกษาต�อจากภาคการศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี 
หรือเปAนผู�ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในต�างประเทศ และกําลังศึกษาอยู�ในระดับ
ปริญญาโทในต�างประเทศ โดยมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม�ต่ํากว�า ๓.๐๐ (ในระบบ 
การวัดผลที่คิดคะแนนให� A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐) หรือร�อยละ ๗๕.๐๐ หรือเทียบเท�า 

   สําหรับผู�สมัครท่ีมีผลการศึกษาไม� ได�ตามเกณฑ�ที่ กําหนดข�างต�น แต� มี
ความสามารถในการทํางานวิจัย และมีหนังสือรับรองที่ดีจากอาจารย�ที่ปรึกษา/อาจารย�ผู�เคยสอน/อาจารย� 
ผู�ควบคุมการวิจัย ให�อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกท่ีจะเปAนผู�พิจารณา 

  (๓) เปAนผู�มีอายุไม�เกิน ๓๕ ป,บริบูรณ� นับถึงวันที่ปWดรับสมัคร (๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๒) 
  ทุนสําหรับศึกษาต�อระดับปริญญาเอก 

                            (๑) เปAนผู�ท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาโทชั้นป,สุดท�ายของหลักสูตรระดับปริญญาโท 
ในสถาบันการศึกษาในต�างประเทศ และมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรเท�าท่ีผ�านมาไม�ต่ํากว�า ๓.๕๐                  
(ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนนให� A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐) หรือ ร�อยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบเท�า หรือ 
  (๒) เปAนผู�ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต�างประเทศ 
และได�รับการตอบรับให�เข�าศึกษาในระดับปริญญาเอกในภาคการศึกษาต�อจากภาคการศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท 
หรือเปAนผู�ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต�างประเทศ และเปAนผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�ใน
ระดับปริญญาเอกในต�างประเทศ โดยมีผลการศึกษาระดับปริญญาโทเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม�ต่ํากว�า ๓.๕๐  
(ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให� A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐) หรือร�อยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบเท�า 
  สําหรับผู�สมัครที่มีผลการศึกษาไม�ได�ตามเกณฑ�ท่ีกําหนดข�างต�น แต�มีความสามารถ
ในการทํางานวิจัย และมีหนังสือรับรองที่ดีจากอาจารย�ที่ปรึกษา/อาจารย�ผู�เคยสอน/อาจารย�ผู�ควบคุมการวิจัย 
ให�อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกที่จะเปAนผู�พิจารณา 
  (๓) เปAนผู�มีอายุไม�เกิน ๔๐ ป,บริบูรณ� นับถึงวันที่ปWดรับสมัคร (๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒) 
 ๓.๔ กรณีที่ผู�สมัครคัดเลือกเปAนผู�รับทุนรัฐบาล ซ่ึงอยู�ระหว�างดําเนินการไปศึกษาวิชา  
ณ ต�างประเทศ ไม�มีสิทธิสมัครคัดเลือกในคร้ังน้ี 
 
 
 
 



๔ 
 

๔. การรับสมัครคัดเลือก 
 ๔.๑ รับสมัครตั้งแต�บัดนี้ จนถึงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยผู�ประสงค�จะสมัครเข�ารับ
การคัดเลือกสอบถามรายละเอียดได�ท่ี ฝZายนักเรียนทุนฯ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม  เลขที่  ๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย                    
ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทรศัพท� ๐-๒๕๖๔-๗๐๐๐                  
ต�อ ๗๑๔๑๐-๗๑๔๑๖ โทรสาร ๐-๒๕๖๔-๗๑๒๕ โดยสามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครได�ที่เว็บไซต�       
ของฝZายนักเรียนทุนทางด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th  
 ๔.๒ การยื่นใบสมัครคัดเลือก 
  (๑) ผู�ประสงค�จะสมัครให�กรอกใบสมัครที่ http://stscholar.nstda.or.th/scholar19 
  (๒) การส�งใบสมัคร ให�ผู�สมัครส�งใบสมัคร จํานวน ๑ ชุด ด�วยตนเอง หรือทางไปรษณีย� 
มายังฝZายนักเรียนทุนฯ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม  เลขท่ี ๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร�ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ (ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒) 
   ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย�ต�นทาง ประทับตรารับจดหมายของผู�สมัคร 
เปAนสําคัญ สาํหรับใบสมัคร เอกสาร หลักฐานต�าง ๆ ท่ีส�งหลังวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ จะไม�รับพิจารณา 

 ๔.๓ เอกสารและหลักฐานท่ีต�องยื่นพร�อมใบสมัคร 

  (๑) ใบสมัครพร�อมติดรูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวก และไม�สวมแว�นตาดํา 
ขนาด ๑ x ๑.๕ น้ิว จํานวน ๑ รูป ถ�ายไว�ไม�เกิน ๑ ป, นับถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

  (๒) หลักฐานการศึกษา                   

   • สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร พร�อมทั้งระเบียนแสดงผลการเรียน 
(Transcript of Records) ในระดับปริญญาตรี จํานวนอย�างละ ๑ ชุด หากเปAนผู�ท่ีกําลังศึกษาอยู�ในระดับปริญญาตรี 
ต�องใช�ใบรับรองจากสถานศึกษาว�ากําลังศึกษาอยู�ในระดับปริญญาตรีพร�อมท้ังระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript 
of Records) ตามระยะเวลาในการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ผ�านมา 

               • สําเนาหนังสือตอบรับจากสถานศึกษาในต�างประเทศให�เข�าศึกษาในระดับ
ปริญญาโท (ถ�ามี) จํานวน ๑ ฉบับ ผู�สมัครท่ียังไม�มีใบตอบรับให�เข�าศึกษาระดับปริญญาโท หากเปAนผู�มีสิทธิได�รับทุน 
จะต�องได�รับการตอบรับให�เข�าศึกษาระดับปริญญาโท ในภาคการศึกษาต�อจากท่ีสําเร็จระดับปริญญาตรี 

   • หนังสือรับรองสถานภาพความเปAนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่กําลังศึกษา
อยู�ในระดับปริญญาโท จํานวน ๑ ฉบับ กรณีท่ีกําลังศึกษาอยู�ในระดับปริญญาโท 

   • หนังสือรับรองจากอาจารย�ที่ปรึกษา/อาจารย�ผู� เคยสอน/อาจารย�ผู�ควบคุม 
การวิจัย จํานวน ๒ ฉบับ โดยให�ใช�แบบฟอร�มตามท่ีกําหนด  ทั้งนี้ หนังสือรับรองต�องระบุถึงความสามารถทางวิชาการ 
ศักยภาพในการศึกษาต�อและการทําวิจัย นิสัยการทํางาน ความประพฤติและมนุษยสัมพันธ�ของผู�สมัครด�วย 
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(๓) สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือภาษาอื่นที่ใช�ใน 
การสมัครเข�าศึกษาต�อในสถานศึกษา (ถ�ามี) 
  (๔) ประวัติส�วนตัวของผู�สมัคร (Resume) 
  (๕) เอกสารรับรองเกียรติประวัติส�วนตัว กิจกรรมทางการศึกษา/กิจกรรม
ช�วยเหลือสังคม ความสามารถพิเศษ (ถ�ามี) 
  (๖) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางไทย (Passport) 
อย�างใดอย�างหนึ่ง และสําเนาทะเบียนบ�าน จํานวนอย�างละ ๑ ชุด 
  สําเนาหลักฐานทุกฉบับให�ผู�สมัครเขียนรับรองว�า “สําเนาถูกต�อง” และลงชื่อกํากับไว�ด�วย 
 ๔.๔ ผู�สมัครมีสิทธิสมัครทุนได�คนละ ๑ หน�วย แต�จะให�ทุกคนมีสิทธิเลือกทุนอ่ืน 
ที่ต�องการสํารองไว�ได�อีก ไม�เกิน ๑ หน�วย สําหรับทุนที่เลือกสํารองไว�จะใช�พิจารณาให�เปAนผู�รับทุนแทนในกรณีที่
ทุนหน�วยนั้นไม�มีผู�สมัคร หรือมีผู�ได�รับทุนไม�ครบตามจํานวน และผู�สมัครจะต�องสมัครทุนเพื่อศึกษาในประเทศ
ที่ผู�สมัครกําลังศึกษาอยู�เท�านั้น 
 ๔.๕ ผู�สมัครจะต�องตรวจสอบและรับรองตนเอง ว�ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง 
ถ�าปรากฏภายหลังว�า ผู�ใดมีคุณสมบัติไม�ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว�าผู�นั้นเปAนผู�ขาดคุณสมบัติทันที 
 ๔.๖ สําหรับผู�ท่ียื่นใบสมัครคัดเลือกแล�ว จะขอเปลี่ยนหน�วยทุนที่สมัครไว�อีกไม�ได� 
 

๕. การแต�งตั้งกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือก 
๕.๑ ก.พ. แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล

ทางด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให�กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม  
ตามความต�องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ  

๕.๒ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกฯ จะแต�งตั้งกรรมการประเมินความ
เหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน 

๕.๓ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุน 
และประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุนแทน 
 

๖. การคัดเลือกและเกณฑ$การตดัสิน 
 ๖.๑ จะใช�วิธีการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน โดยพิจารณาจากประวัติ
การศึกษา สถานภาพการศึกษาในปEจจุบัน ผลงานวิจัย ประวัติและรายละเอียดส�วนตัวของผู�สมัคร หนังสือรับรอง 
จากอาจารย�ที่ปรึกษา/อาจารย�ผู�เคยสอน/อาจารย�ผู�ควบคุมการวิจัย และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 ๖.๒ ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องเปAนผู�ท่ีผ�านเกณฑ�การประเมินความเหมาะสมของบุคคล
เพื่อรับทุนตามที่คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกฯ กําหนด และได�รับการพิจารณาว�าสมควร 
เปAนผู�ได�รับทุน 
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๗. การประกาศรายช่ือผู มีสิทธิได รับทุน 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ

ได�รับทุน ทางเว็บไซต� http://stscholar.nstda.or.th 
 

๘. การตรวจสุขภาพและอนามัย 
 ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องเข�ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย�ของ ก.พ. 
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ กําหนด หรือจากแพทย�อ่ืนที่ทางการของประเทศที่ กําลังศึกษาอยู� รับรอง 
โดยใช�แบบฟอร�มการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย�ของ ก.พ. ผลการตรวจสุขภาพ 
และอนามัยของคณะกรรมการแพทย�ของ ก.พ. ในท่ีนี้ให�ถือเปAนที่สุด โดยผู�เข�ารับการตรวจสุขภาพและอนามัย
จะไม�มีสิทธิขอให�ทบทวนแต�ประการใด 
 

๙. การทําสัญญา 
                 ๙.๑ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม จะแจ�งรายชื่อผู�ได�รับทุน
ให�หน�วยงานต�นสังกัดทราบ เพื่อจะได�ดําเนินการจัดทําสัญญาการรับทุนและสัญญาคํ้าประกันการรับทุนให�กับ     
ผู�ได�รับทุนต�อไป โดยหน�วยงานต�นสังกัดจะจัดส�งแบบสัญญาการรับทุนให�ผู�ได�รับทุน เพื่อนําไปจัดทําสัญญา 
การรับทุน ณ สํานักงานผู�ดูแลนักเรียนในประเทศที่ผู�ได�รับทุนกําลังศึกษาอยู� กรณีประเทศที่ไม�มีสํานักงาน
ผู�ดูแลนักเรียนให�ทําสัญญาการรับทุน ณ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ�ของประเทศไทยประจําประเทศ
ที่ผู�มีสิทธิได�รับทุนกําลังศึกษาอยู�  
                   ๙.๒ เอกสารที่ต�องนํามาในวันทําสัญญา คือ หนังสือเดินทางของผู�ได�รับทุน บัตรประจําตัว
ประชาชน ทะเบียนบ�าน พร�อมสําเนา จํานวน ๕ ชุด 
                      ๙.๓ ให�ผู�ได�รับทุนแจ�งชื่อผู�คํ้าประกัน และท่ีอยู�ของผู�คํ้าประกันในประเทศไทยให�หน�วยงาน
ต�นสังกัดทราบ 

๑๐. หลักเกณฑ$ในการทําสัญญา 
    ๑๐.๑ ถ�าผู�ได�รับทุนเปAนผู�เยาว� (อายุไม�ครบ ๒๐ ป,บริบูรณ�) ต�องได�รับความยินยอมในการทํา

สัญญารับทุนเปAนลายลักษณ�อักษรจากผู�แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย (ตามแบบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด) 
หรือถ�าผู�ได�รับทุนมีคู�สมรส ต�องได�รับความยินยอมในการทําสัญญาการรับทุนเปAนลายลักษณ�อักษรจากคู�สมรส 
(ตามแบบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด) 
                    ๑๐.๒ คุณสมบัติของผู�คํ้าประกัน 
                            (๑)  เปAนผู�มีสัญชาติไทย และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
                           (๒)  ต�องเปAนผู�มีอายุไม�ต่ํากว�า ๒๐ ป,บริบูรณ�  
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   (๓)  (ก) ผู�คํ้าประกันจะต�องเปAนบิดาหรือมารดาของผู�ได�รับทุน โดยผู�คํ้าประกัน
ไม�ต�องแสดงหลักทรัพย�ในการทําสัญญาคํ้าประกัน หรือ 
     (ข) ในกรณีไม�สามารถจัดหาผู�คํ้าประกันตามข�อ (ก) ได� ผู�คํ้าประกันจะต�อง
เปAนพี่หรือน�องร�วมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผู�ได�รับทุน โดยผู�คํ้าประกันไม�ต�องแสดงหลักทรัพย�ในการทําสัญญา
คํ้าประกัน หรือ 

         (ค) ในกรณีไม�สามารถจัดหาผู�คํ้าประกันตามข�อ (ก) และ (ข) ได� ให�ส�วนราชการ
หรือหน�วยงานที่เปAนคู�สัญญาของผู�ได�รับทุนตั้งคณะกรรมการข้ึนเพื่อพิจารณาตรวจสอบหากผลการพิจารณา
ตรวจสอบปรากฏว�า ผู�ได�รับทุนไม�มีบุคคลตาม ข�อ (ก) และ (ข) ท่ีจะมาทําสัญญาคํ้าประกัน และผู�ได�รับทุน 
มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาก็ให�ผู�ได�รับทุนทําสัญญาการรับทุนโดยไม�ต�องมีผู�คํ้าประกันได� 
   (๔)  ในวันทําสัญญาคํ้าประกัน ให�ผู�คํ้าประกันทําสัญญา ณ หน�วยงานต�นสังกัด 
โดยนําเอกสารพร�อมถ�ายสําเนา ฉบับละ ๕ ชุด ดังต�อไปน้ีมาให�ครบถ�วน 
                            (๔.๑) บัตรประจําตัวประชาชน  
            (๔.๒) ทะเบียนบ�าน 
        กรณีท่ีผู� คํ้าประกันมีคู�สมรสแล�ว คู�สมรสของผู�คํ้าประกันจะต�องลงนาม 
ในสัญญาคํ้าประกันในวันทําสัญญาด�วย 

๑๑.  เงื่อนไขการรับทุน 

๑๑.๑ ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องส�งหนังสือของสถานศึกษาซ่ึงยืนยันว�าผู�มีสิทธไิด�รับทุน
กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาน้ัน ๆ และ/หรือหนังสือตอบรับจากสถานศึกษาให�เข�าศึกษาซ่ึงระบุสาขาวิชา 
และระดับการศึกษาตามที่ทุนกําหนด รวมทั้งวันเปWดภาคการศึกษาให�กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� 
วิจัยและนวัตกรรม ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก�อนการทําสัญญาการรับทุน 

๑๑.๒ ผู�ได�รับทุนจะต�องทําสัญญาการรับทุนรัฐบาล และสัญญาคํ้าประกันให�เสร็จเรียบร�อย 
โดยสํานักงาน ก.พ. จะแจ�งการอนุมัติให� รับทุนไปยังสํานักงานผู�ดูแลนักเรียนฯ เม่ือมีการอนุมัติให�รับทุนแล�ว 
สํานักงาน ก.พ. จะเร่ิมจ�ายค�าใช�จ�ายต�าง ๆ ดังนี้  
   (ก) ถ�าผู�ได�รับทุนกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สํานักงาน ก.พ. จะจ�ายค�าใช�จ�ายต�าง  ๆ
หลังจากวันท่ีสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และจ�ายค�าเล�าเรียนตั้งแต�ภาคการศึกษาภาคแรก ในระดับ
ปริญญาโท 

                                (ข) ถ�าผู�ได�รับทุนกําลังศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สํานักงาน ก.พ.
จะจ�ายค�าใช�จ�ายต�าง ๆ ต้ังแต�ประกาศว�าเปAนผู�มีสิทธิได�รับทุนและได�ทําสัญญารับทุนกับกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร�  วิจัยและนวัตกรรม  เรียบร�อยแล�ว และจ�ายค�าเล�าเรียนสําหรับภาคการศึกษา ที่ผู�ได�รับทุนกําลัง
ศึกษาอยู� 
 ๑๑.๓ ผู�ได�รับทุนไม�สามารถกระทําการใด ๆ ที่ส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
ระดับการศึกษา สาขาวิชาและประเทศที่ศึกษา ซ่ึงทําให�ไม�ตรงกับทุนการศึกษาที่ได�รับ (ยกเว�นกรณีมีเหตุจําเปAน 
และกระทรวงได�ให�ความเห็นชอบแล�วเท�าน้ัน) 



๘ 
 

๑๒. การเพิกถอนการให ทุน 
                           ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให�ทุนแก�ผู�ได�รับทุนหากเข�ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 ๑๒.๑ ไม�ผ�านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย�ของ ก.พ. 
หรือแพทย�อ่ืนท่ีทางการของประเทศที่กําลังศึกษาอยู�รับรอง 
 ๑๒.๒ ไม�มีหนังสือยืนยันจากสถานศึกษาว�ากําลังศึกษาอยู� และ/หรือไม�มีหนังสือตอบรับ
ให�เข�าศึกษาจากสถาบันการศึกษา ซ่ึงระบุสาขาวิชา และระดับการศึกษาตามที่ทุนกําหนด และวันเปWดภาค
การศึกษาตามที่ระบุไว�ในข�อ ๑๑.๑ 
 ๑๒.๓ หลีกเลี่ยง ละเลยการเข�ารายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามที่
กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีกําหนด 

๑๒.๔ เปAนผู�มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม�อยู�ในมาตรฐาน หรือไม�เหมาะสม 

หรือไม�ประพฤติตนตามแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด 
 ๑๒.๕ เปAนผู�มีภาระผูกพันในการชดใช�ทุน 

๑๒.๖ หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงไม�เข�าศึกษาต�อในระดับ สาขาวิชา สถานศึกษา 
และประเทศตามท่ีได�แจ�งไว�ในใบสมัครคัดเลือก 
     ๑๒.๗ เปAนผู�ไม�มีคุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครคัดเลือกตามท่ีระบุไว�ในข�อ ๓ 
 
 

      ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ลงช่ือ)          พชัรภากร  เทวกุล 

              (หม�อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล)    
         รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
                       เลขาธิการ ก.พ. 

 

สําเนาถูกต�อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 



เอกสารแนบท�าย 
 

รายละเอียดทุนรัฐบาลทางด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  

ที่จัดสรรให�กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม 

         ตามความต�องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ เพ่ือศึกษาวิชา ณ ต�างประเทศ 
ประจาํป% ๒๕๖๒ (ทุนบุคคลทั่วไปในต�างประเทศ) 

าปริญญาโท-เอก  และปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 

ทุนที่ ๑ 
ตามความต�องการของ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ไปศึกษาในสาขาวิชา Health Sciences 

   Traditional Medicine / Alternative Health Care / 
   Public Health and Health Promotion 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาการแพทย-แผนไทย ทางวิทยาศาสตร-สุขภาพ หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืน 
ท่ีมีความรู�พื้นฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต8อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 



 ๒ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย4 

 
 

ทุนที่ ๑ 
ตามความต�องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร�  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย� 

ไปศึกษาในสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร� / เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    เน;น  ป=ญญาประดษิฐ� (Artificial Intelligence) / ระบบเครือขHายคอมพิวเตอร�  
                    (Computer Networks) / ความม่ันคงของคอมพิวเตอร� (Computer Security) / 

วิศวกรรมซอฟต�แวร� (Software Engineering) / การประมวลผลข;อมูลขนาดใหญH  

(Big Data Processing and Management) / การประมวลผลภาพ และสื่อดิจิทัล 
(Image Processing and Digital Media) 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร- ทางวิทยาการคอมพิวเตอร- ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พื้นฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต8อในสาขาวิชาที่กําหนด 
 



 ๓ 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา 

 
 

ทุนที่ ๑ 
ตามความต�องการของ สาขาวิชาวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีบูรณาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา  
ไปศึกษาในสาขาวิชา Data Science 
   เน;น Data Analysis and Related Area 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร- ทางวิทยาการคอมพิวเตอร- ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พื้นฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต8อในสาขาวิชาที่กําหนด 
 

 

ทุนที่ ๒ 

ตามความต�องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ<า คณะวิศวกรรมศาสตร- 
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา  
ไปศึกษาในสาขาวิชา อุตสาหกรรมหุHนยนต�เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) 

   เน;น Humanoid Robot / Haptics / Human-robot interaction 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร-  ทางวิศวกรรมไฟฟ<า ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล                   
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต8อในสาขาวิชาที่กําหนด 

 



 ๔ 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

ทุนที่ ๑ 
ตามความต�องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร�  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 
    เน;น วิศวกรรมยานยนต� 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร- ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล หรือมีวุฒิการศึกษาอื่น 
ท่ีมีความรู�พื้นฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต8อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
 
 
                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
 

ทุนที่ ๑ 
ตามความต�องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟZา คณะวิศวกรรมศาสตร�และสถาป=ตยกรรมศาสตร�  

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ / วิศวกรรมการผลิต 
   เน;น ระบบอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร- ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมระบบการผลิต 
หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พื้นฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต8อในสาขาวิชาที่กําหนด 
 

 

 

 

 



 ๕ 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร4 
 
 

ทุนที่ ๑ 
ตามความต�องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร�  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมหุHนยนต� 

   เน;น การออกแบบระบบควบคุมหุHนยนต�สําหรับการจัดการหอกลั่น 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร- ทางวิศวกรรมไฟฟ<า ทางวิศวกรรมระบบควบคุม 
และเคร่ืองมือวัด  หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต8อในสาขาวิชาที่กําหนด 
 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
 
 

ทุนที่ ๑ 
ตามความต�องการของ สาขาวิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร- มหาวิทยาลัยขอนแก8น 
ไปศึกษาในสาขาวิชา ชีวสารสนเทศศาสตร� (Bioinformatics) 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ชีวภาพ  ทางชีววิทยา ทางพันธุศาสตร- หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืน
ท่ีมีความรู�พื้นฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต8อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
 

 

 

 

 
 



 ๖ 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 

ทุนที่ ๑ 
ตามความต�องการของ ภาควิชาคณิตศาสตร� คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ไปศึกษาในสาขาวิชา สถิติศาสตร� 
   เน;น ชีวสถิติ หรือ สถิติประกันภัย 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาคณิตศาสตร-และสถิติ ทางคณิตศาสตร- ทางสถิติ หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืน
ท่ีมีความรู�พื้นฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต8อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
 

 
มหาวิทยาลัยแม�โจ� 

 
 

ทุนที่ ๑ 
ตามความต�องการของ มหาวิทยาลัยแมHโจ; 
ไปศึกษาในสาขาวิชา การประมง 
   เน;น วิศวกรรมประมง หรือ Smart Aquaculture Farm 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร- ทางการประมง  หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�
พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต8อในสาขาวิชาที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
 

ทุนที่ ๑ 
ตามความต�องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ไปศึกษาในสาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัล 
   เน;น Data Analytics หรือ Cyber Security 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร- ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร- 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร- หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต8อในสาขาวิชาที่กําหนด 
 
 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีแห�งชาติ 
(ทุนเพื่อสนับสนุน EECi) 

 
 

ทุนที่ ๑ 
ตามความต�องการของ ศูนย�พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห8งชาติ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีแห8งชาติ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Industrial Engineering / Mechanical Engineering / Process Engineering 

เน;น Reconfigurable Manufacturing Systems / System Design / 
Planning and Optimization / Plant Layout Optimization / Industrial 
Maintenance Technology / Planning and Optimization 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร- ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พื้นฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต8อในสาขาวิชาที่กําหนด 
 

 



 ๘ 

 
ทุนที่ 2 

ตามความต�องการของ ศูนย�พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห8งชาติ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีแห8งชาติ 

ไปศึกษาในสาขาวิชา Manufacturing Automation / Robotics / Control / Mechatronics 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร- ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พื้นฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต8อในสาขาวิชาที่กําหนด 
 
 

ทุนที่ 3 
ตามความต�องการของ ศูนย�พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห8งชาติ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีแห8งชาติ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Synthetic Biology (Computer-aided design of Biological System 

   Advanced Genetic / Molecular Engineering, Metabolic Engineering) 
   เน;น Synthetic Biology 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร- ทางวิศวกรรมเคมี สาขาวิทยาศาสตร-ชีวภาพ      
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนที่มีความรู�พื้นฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต8อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 

 
ทุนที่ 4 

ตามความต�องการของ ศูนย�พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห8งชาติ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีแห8งชาติ 

ไปศึกษาในสาขาวิชา Synthetic Biology (Biological Data Integration, OMICS, Bioinformatics  

          and Mathematical Models) 
   เน;น Synthetic Biology 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจกัร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ   หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืน
ท่ีมีความรู�พื้นฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต8อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 

 
 

ทุนที่ ๕ 
ตามความต�องการของ ศูนย�พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห8งชาติ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีแห8งชาติ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Bioprocess Technology (Scale-up, Up-stream Processes, Fermentation  

Processes, Bioreactor Design) 
   เน;น Bioprocess Technology 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร- ทางวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ชีวภาพ 
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนที่มีความรู�พื้นฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต8อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

 
ทุนที่ 6 

ตามความต�องการของ ศูนย�พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห8งชาติ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีแห8งชาติ 

ไปศึกษาในสาขาวิชา Molecular Plant Breeding  

   เน;น Gene Editing Statistical Genetic / Genomic Bioinformatics 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร- ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร- สาขาวิชาคณิตศาสตร-
และสถิติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร-  หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต8อในสาขาวิชา 
ท่ีกําหนด 
 

 
ทุนที่ 7 

ตามความต�องการของ ศูนย�พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห8งชาติ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีแห8งชาติ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Mathematical Modeling for Agriculture  

เน;น  Forecasting using Data from Remote Sensing Forecasting  

Crop Growth and Quality in Closed Production System 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน 2 ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร- ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร- สาขาวิชาคณิตศาสตร-
และสถิติ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร- หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต8อในสาขาวิชา 
ท่ีกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

 
ทุนที่ 8 

ตามความต�องการของ ศูนย�พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห8งชาติ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีแห8งชาติ 

ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต หรือ วิศวกรรมอุตสาหการ  

เน;น Microbial Bioprocessing (Scale–up Fermentation & Downstream Processing) 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร- ทางวิศวกรรมชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ชีวภาพ 
ทางจุลชีววิทยา  หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนที่มีความรู�พื้นฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต8อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
 

 
ทุนที่ 9 

ตามความต�องการของ ศูนย�นาโนเทคโนโลยีแหHงชาต ิ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีแห8งชาติ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา Chemical Engineering  
   เน;น Catalysis (Chemical / Biochemical Process) 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร- ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พื้นฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต8อในสาขาวิชาที่กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

 
ทุนที่ 10 

ตามความต�องการของ ศูนย�นาโนเทคโนโลยีแหHงชาต ิ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีแห8งชาติ 

ไปศึกษาในสาขาวิชา Chemical Engineering  

   เน;น Biomass Pretreatment / Fractionation / Conversion 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร- ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พื้นฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต8อในสาขาวิชาที่กําหนด 
 

 
ทุนที่ 11 

ตามความต�องการของ ศูนย�นาโนเทคโนโลยีแหHงชาต ิ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีแห8งชาติ 

ไปศึกษาในสาขาวิชา Chemical Engineering  
   เน;น Catalysis (Chemical / Biochemical Process) 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร- ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พื้นฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต8อในสาขาวิชาที่กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

 
ทุนที่ 12 

ตามความต�องการของ ศูนย�นาโนเทคโนโลยีแหHงชาต ิ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีแห8งชาติ 

ไปศึกษาในสาขาวิชา Chemical Engineering  

   เน;น Purification / Separation 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร- ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ                   
หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พื้นฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต8อในสาขาวิชาที่กําหนด 
 
 

ทุนที่ 13 
ตามความต�องการของ ศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดแุหHงชาติ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีแห8งชาติ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิทยาศาสตร�พอลิเมอร� (Polymer Science)  
   เน;น Polymer Chemistry 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร-กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีประยุกต-  หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืน
ท่ีมีความรู�พื้นฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต8อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔ 

 
ทุนที่ 14 

ตามความต�องการของ ศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดแุหHงชาติ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีแห8งชาติ 

ไปศึกษาในสาขาวิชา วิทยาศาสตร�พอลิเมอร� (Polymer Science)  

   เน;น Bio-based Polymer Synthesis 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร-กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีประยุกต-  หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืน
ท่ีมีความรู�พื้นฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต8อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
 
 

ทุนที่ 15 
ตามความต�องการของ ศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดแุหHงชาติ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีแห8งชาติ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมเคมี  (Chemical Engineering)  
   เน;น Polymer Manufacturing (Polymerization and Process Design  

         ของ Bio-based Plastics and Polymer) 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร- ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมเครื่องกล                      
ทางวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร-กายภาพ ทางฟFสิกส-  หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พื้นฐานเพียงพอ 
ท่ีจะศึกษาต8อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕ 

 
ทุนที่ 16 

ตามความต�องการของ สายงานกิจการพิเศษ (EECi) 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีแห8งชาติ 

ไปศึกษาในสาขาวิชา กฎหมายเทคโนโลยีขีวภาพ / การบริหารจัดการทรัพย�สินทางป=ญญา 

   เน;น การบริหารจัดการด;านกฎหมายที่เก่ียวข;องกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชานิติศาสตร- ทางกฎหมาย สาขาวิทยาศาสตร-ชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พื้นฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต8อในสาขาวิชาที่กําหนด 
 
 

ทุนที่ 17 
ตามความต�องการของ สายงานกิจการพิเศษ (EECi) 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีแห8งชาติ 
ไปศึกษาในสาขาวิชา ธุรกิจเทคโนโลยี 
   เน;น การบริหารจัดการด;านกฎหมายที่เก่ียวข;องกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
สาธารณรัฐสิงคโปร- หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร- ทางวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ชีวภาพ 
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู�พื้นฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาต8อในสาขาวิชาท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖ 

 
ทุนที่ 18 

ตามความต�องการของ สายงานกิจการพิเศษ (EECi) 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีแห8งชาติ 

ไปศึกษาในสาขาวิชา การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

   เน;น Industrial / Innovation Cluster Development 

ระดับปริญญา  โท-เอก หรือเอก 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ*น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด- 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย  
หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป  
จํานวน ๑ ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัคร 
 ปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร-  สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ชีวภาพ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร-กายภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  หรือมีวุฒิการศึกษาอ่ืนที่มีความรู�พื้นฐาน
เพียงพอที่จะศึกษาต8อในสาขาวิชาที่กําหนด 
 
 
 
 
 

............................................................. 


