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ประกาศสำนักงาน ก.พ. 

เร่ือง  รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือรับทุนรัฐบาลทางด านวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีประจำป) ๒๕๖๓ 
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

 

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

              ด�วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเน ินการสอบแข�งขันเพื ่อรับทุนรัฐบาลทางด�านวิทยาศาสตร"และ
เทคโนโลยี ประจำป' ๒๕๖๓ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙)  
แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว�าด�วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑  
จึงประกาศรับสมัครสอบแข�งขันพร�อมทั้งกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขันเพื่อรับทุนดังกล�าว ดังต�อไปน้ี 

              ๑.   ทุนท่ีรับสมัครสอบ จำนวน ๗๑ หน�วย  รวม ๗๑ ทุน 
                       รายละเอียดจำนวนทุน ในแต�ละหน�วยตามเอกสารหมายเลข ๑ รายชื่อจังหวัดในแต�ละภาคตาม
เอกสารหมายเลข ๒   และเงื่อนไขการสมัครทุนกลุ�มที่ ๓ ตามเอกสารหมายเลข ๓ 

 ๒.   ข อผูกพันในการรับทุน 
  ๒.๑   ผู�ได�รับทุนจะต�องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรม 
หรือหน�วยงานของรัฐ ท่ีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร" วิจัยและนวัตกรรม กำหนด เป?นระยะเวลาไม�น�อยกว�า ๒ เท�า
ของระยะเวลา ที่ได�รับทุน 
  ๒.๒   กรณีที่ผู�ได�รับทุนไม�เข�าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช�ทุนตามสัญญา
ท่ีได�ทำไว�กับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร" วิจัยและนวัตกรรม นอกจากจะชดใช�เงินทุนที่ได�จ�ายไปแล�วท้ังสิ้น  
ยังจะต�องชดใช� เงินอีก ๒ เท�า ของจำนวนเงินทุนดังกล�าวให�เป?นเบี้ยปรับอีกด�วย  

  ๓.  คุณสมบัติของผู มีสิทธิสมัครสอบ 
                   ผู�มีสิทธิสมัครสอบต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                  ๓.๑   มีคุณสมบัติทั่วไปและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๓๖ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ยกเว�นในกรณีเร่ืองอายุตาม ก. คุณสมบัติท่ัวไป (๒) ของมาตรา ๓๖ น้ี ผู�สมัคร 
มีอายุต่ำกว�า ๑๘ ป' ได� 
                  ๓.๒   มีอายุไม�เกิน ๒๐ ป' นับถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
      ๓.๓   กำลังศึกษาอยู�ในป'สุดท�ายของหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำป'การศึกษา ๒๕๖๒ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอ่ืนที่กระทรวง 
ศึกษาธิการรับรองว�าเทียบเท�า โดยได�คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ�านมา 
ไม�ต่ำกว�า ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให� A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐) 



-๎- 

 

     ผูຌสมัครสอบทีไมีคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมาเมป็นเปตามหลักกณฑ์ 
ทีไกำหนดเวຌ จะตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียนจากสถานศึกษามาสดงวาป็นผูຌมีผลการรียนทียบทากับผลการรียน 
ทีไกำหนดเวຌ หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาเมมีสิทธิ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ 
                  ๏.๐   มีศีลธรรม ละความประพฤติด ี

                   ๏.๑   เมอยู฿นระหวางการรับทุนทีไมีสัญญาผูกพัน฿นการปฏิบัติงานชด฿ชຌทุน฿ด โ 

  ๏.๒   ผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดเมมีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตຌองหຌาม เมมีสิทธิขຌาสอบหรือเดຌรับทุน 
 

 ๐.   การรับสมัครสอบ 

     ๐.ํ   ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละอียดทางอินทอร์นใต฿นวใบเซต์ของสำนักงาน ก.พ.  
ที ไ http://www.ocsc.go.th, http://scholarโ.ocsc.go.th ละวใบเซต์ ของกระทรวงกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรมทีไ  http://stscholar.nstda.or.th พรຌอมทัๅ งสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ ฿ชຌ ฿น 

การสมัครสอบเดຌ฿นวใบเซต์ดังกลาว 

       ๐.๎  กำหนดวันรับสมัครสอบ ละวิธีการสมัคร 

        ๐.๎.ํ  ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ สมัครเดຌตัๅงตวันทีไ ํ๕ กันยายน - ๐ ตุลาคม ๎๑๒๎  

ทางอินทอร์นใตตลอด ๎๐ ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ 
    (ํ)   ปຂดวใบเซต์  http://scholar2.ocsc.go.th 

    (๎)   กรอกขຌอความ฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตามขัๅนตอนทีไกำหนด ระบบ
จะออกลขประจำตัวสอบละบบฟอร์มการชำระงินผานคาน์ตอร์ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ฿หຌดยอัตนมัต ิ

    (๏)  พิมพ์฿บสมัครละบบฟอร์มการชำระงินลง฿นกระดาษขนาด A4 จำนวน 
๏ ผน หรือ หากเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล  

          ฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์฿บสมัครหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบสามารถขຌาเป
พิมพ์฿บสมัคร หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล฿หมเดຌอีก ตจะเมสามารถกຌเขขຌอมูล฿นการกรอก฿บสมัคร
฿นครัๅงรกทีไสมบูรณ์ลຌวเดຌ 
   ๐.๎.๎ นำบบฟอร์มการชำระงิน เปชำระงิน ฉพาะทีไคาน์ตอร์ธนาคารกรุงเทย 
จำกัด ิมหาชนี ทุกสาขาทัไวประทศ ชืไอบัญชี คาธรรมนียมสอบทุนของ ก.พ.  ตัๅงตวันทีไ ํ๕ กันยายน -  
๑ ตุลาคม ๎๑๒๎ ภาย฿นวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ มืไอชำระคาธรรมนียม 

฿นการสมัครสอบลຌว 

    ๐.๎.๏  คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบประกอบดຌวย 

           (ํ)  คาธรรมนียมสอบ หนวยละ ํ์์ บาท 

    (๎)  คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินทอร์นใต จำนวน ๏์ บาท 

        คาธรรมนียมฯ จะเมจายคืน฿หຌเมวากรณี฿ด ๆ ทัๅงสิๅน 

   ๐.๎.๐  ผูຌสมัครสอบสมัครเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน 

     ๐.๎.๑  การสมัครสอบตามขัๅนตอนขຌางตຌน ถือวาผูຌสมัครสอบป็นผูຌลงลายมือชืไอ ละรับรอง
ความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. ๎๑๐๐ ละทีไกຌเขพิไมติม

http://www.ocsc.go.th/
http://www.ocsc.go.th/
http://stscholar.nstda.or.th/
http://www.ocsc.go.th/


-๏- 

 

ิฉบับทีไ ๎  ีพ.ศ. ๎๑๑ํ ดังนัๅน หากผูຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันป็นทใจ อาจมีความผิดฐานจຌงความทใจตอจຌาพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ํ๏๓ 

  ๐.๏ อกสารละหลักฐานทีไตຌองยืไน฿นวันสอบขຌอขียน  

        ๐.๏.ํ ฿บสมัครทีไพิมพ์จากอินทอร์นใต ติดรูปถายหนຌาตรง ํ x ํ.๑ นิๅว เมสวมหมวก  

เมสวมวนตาดำ ถายเวຌเมกิน ํ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร ลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน 

        ๐.๏.๎   สำนาระบียนสดงผลการรียนรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา฿นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ํ ชุด 

      ๐.๏.๏  หนังสือรับรองความประพฤติละความหมาะสม฿นการสมัครรับทุนจากอาจารย์
ประจำชัๅน หรือผูຌอำนวยการรงรียน (ตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ํ) 

   ๐.๏.๐  หนังสือรับรองทีไสดงวาผูຌสมัครเดຌ ขຌารวมครงการหรือกำลังศึกษาอยู  
฿นสถานศึกษา อยาง฿ดอยางหนึไง ตามอกสารหมายลข ๏ ิฉพาะผูຌสมัครกลุม ๏ี 
         ๐.๏.๑ สำนาทะบียนบຌาน หรือสูติบัตร หรือสำนาบัตรประจำตัวประชาชน อยาง฿ด
อยางหนึไง จำนวน ํ ชุด   

         สำนาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง สำนาถูกตຌอง  ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจำตัวสอบ
กำกับเวຌทีไมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ละ฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿นซองอกสารขนาด Aไ ขียน ชืไอ - นามสกุล 
ลขประจำตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง 
                 ๐.๐ ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ 

  ๐.๑ ฿นการสมัครสอบขงขันพืไอรับทุนฯ ประจำป ๎๑๒๏  

   ๐.๑.ํ ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌเมกิน ๎ ประภททุน  
   ๐.๑.๎ ฿นตละประภททุนผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌประภททุนละ ํ หนวยทุน 

  ๐.๒ ผูຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ หากผูຌสมัครสอบ 
ระบุชืไอประภททุนละหนวยทุนเมตรงกัน จะถือหนวยทุนป็นสำคัญ 

  ๐.๓ ผูຌสมัครสอบทีไป็นผูຌพิการทางการมองหใน ทางการเดຌยินหรือการสืไอความหมาย หรือ 

ทางการคลืไอนเหวหรือทางรางกาย ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมั ไนคงของมนุษย์ ลงวันที ไ  
๏์ มษายน ๎๑๑๎ รืไอง ประภทละหลักกณฑ์ความพิการ ละทีไกຌเขพิไมติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายาม
จัดหาสิไงอำนวยความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบตามทีไจຌงเวຌ฿น฿บสมัครสอบ ละตามทีไสำนักงาน ก.พ. หในสมควร 
 

 ๑.  การตงตัๅงกรรมการกีไยวกับการสอบ 

       ๑.ํ ก.พ. จะตงตัๅงคณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกบุคคลพืไอรับทุนรัฐบาล
ทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 



-๐- 

 

                  ๑.๎ คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจำวิชา ละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 

  ๑.๏ คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะกำหนดวัน วลา สถานทีไสอบ กำหนด 
ระบียบละวิธีการสอบขงขัน ตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครสอบละปัญหาอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นการ
ดำนินการสอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัคร ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน 

                 ๑.๐ คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบขงขันฯ 
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ละ
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน ดย฿หຌประธานกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ หรือกรรมการ      
ทีไประธานมอบหมายป็นผูຌประกาศ฿หຌผูຌสมัครทราบ 

 

 ๒. การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบขงขัน 

  สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบขงขัน 
฿นวันทีไ ํ๒ ตุลาคม ๎๑๒๎ ทางวใบเซต์ของสำนักงาน ก.พ. ทีไ http://www.ocsc.go.th, http://scholarโ.ocsc.go.th 

ละวใบเซต์ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม ทีไ  http://stscholar.nstda.or.th หัวขຌอ  
การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบขงขัน 

 

 ๓. หลักสูตรละวิธีการสอบขงขัน 

                      รายละอียดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันตามอกสารหมายลข ๐ 

 

             ๔.  กณฑ์การตัดสิน 

                  ๔.ํ ผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะตຌองขຌาสอบทุกวิชา  
฿นหนวยทุนทีไสมัครสอบละป็นผูຌสอบเดຌคะนนขຌอขียน ดังนีๅ 
          - วิชาภาษาอังกฤษเมตไำกวาคาฉลีไย (mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมดของทุกประภททุน 
฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

        -  คะนนรวมทุกวิชาตามหลักสูตรสูงสุดรียงลงมาตามลำดับจำนวนเมกิน ๑ ทาตอ ํ ทุน 
ยกวຌน ทุนหนวย฿ดมีจำนวน ๎ - ๐ ทุน ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนรวมทุกวิชาตามหลักสูตรสูงสุดรียงลงมาตามลำดับจำนวน
เมกิน ๏ ทา ของจำนวนทุน  
 

                           ฿นการสอบครัๅงนีๅ คณะกรรมการจะตรวจขຌอสอบวิชาภาษาอังกฤษของผูຌสมัครสอบ 

฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทัๅงหมดกอนลຌวจึงตรวจขຌอสอบวิชาอืไน โ ฉพาะผูຌทีไเดຌคะนนวิชาภาษาอังกฤษ 

เมตไำกวาคาฉลีไย (mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด 

  ๔.๎ ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตละหนวยจะตຌองเดຌคะนนประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอ  
รับทุนเมตไำกวารຌอยละ ๓์ 

                 ๔.๏ ผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนขຌอขียนละคะนนประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
รวมกันสูงสุดมีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌเดຌคะนนรวมตไำกวาลงมาตามลำดับ ถຌาผูຌสอบขงขันเดຌเดຌคะนนรวมทากัน  
฿หຌผูຌเดຌคะนนประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนสูงกวามีสิทธิเดຌรับทุนกอน ถຌาเดຌคะนนประมินความ

http://www.ocsc.go.th/
http://www.ocsc.go.th/
http://stscholar.nstda.or.th/


-๑- 

 

หมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนทากัน ฿หຌผูຌเดຌคะนนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวามีสิทธิเดຌรับทุนกอน ถຌาเดຌคะนนวิชา
ภาษาอังกฤษทากันอีก ฿หຌสัมภาษณ์ (ฉพาะผูຌเดຌคะนนรวมทากัน) ป็นภาษาอังกฤษอีกครัๅงหนึไง ละผูຌเดຌคะนน
สัมภาษณ์สูงกวามีสิทธิเดຌรับทุนกอน 

                   ๔.๐ ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภทจะเดຌรับทุนทีไเดຌ ลือกเวຌป็นลำดับกอน 

฿น฿บสมัคร หรือ฿บสดงความจำนง฿นการรับทุน ละมืไอมีสิทธิเดຌรับทุนประภท฿ด หรือหนวย฿ดลຌว จะถือวาสละสิทธิ
การรับทุนทีไหลือทัๅงหมด 

  ๔.๑ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทานัๅน 

  ๔.๒ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนราย฿ดเมมารายงานตัวตามวัน วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน ก.พ. 
กำหนดจะถือวาสละสิทธิการรับทุน 

                  ๔.๓ ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิการรับทุน หรือถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือเมสามารถรับทุนเดຌ 
หรือปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ ซึไงยังอยูภาย฿นระยะวลา ๏ ดือน นับตวันประกาศ
รายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไสอบขงขันเดຌทีไอยู฿นลำดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังเมเดຌรับทุน฿ด 

฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 

  ๔.๔  กรณีทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัคร หรือเมมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน หรือมีผูຌ มีสิทธิเดຌรับทุนเมครบ 

ตามจำนวน คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจากทุนหนวยอืไน 
หรือทุนอืไนป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 

 

            ๕.   การรายงานตัวละการอบรม 

  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

 

 ํ์.  การตรวจสุขภาพละอนามัย 

                   ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปรับการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ตามวัน 
วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ผลการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ของ ก .พ.  

฿นทีไนีๅ฿หຌถือป็นทีไสุด ผูຌขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยจะเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด 

 

              ํ ํ. การทำสัญญา 

                   ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละ
นวัตกรรม กำหนด ทัๅงนีๅ จะทำสัญญาเดຌ ตอมืไอมีผลการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. 

ทีไระบุวาพรຌอมทีไจะเปศึกษาตอตางประทศเดຌ 
 

           ํ๎.   การรับงินทุน 

  ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุนมืไอทำสัญญารียบรຌอยลຌว ดยจะเดຌรับคา฿ชຌจาย ชน คาตั๋วดยสาร
ครืไองบินเป - กลับ คา฿ชຌจายตรียมตัวกอนดินทาง คา฿ชຌจายประจำดือน คาลารียน คาหนังสือละอุปกรณ์
การศึกษา คาคอมพิวตอร์ ป็นตຌน 

 

 



-๒- 

 

           ํ๏. การพิกถอนการ฿หຌทุน 

                   ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ 
  ํ๏.ํ  เมผานการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. 

  ํ๏.๎  หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงการรายงานตัวพืไอรับทุน หรือเมดินทางเปศึกษาวิชา 
ณ ตางประทศ ตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด  
  ํ๏.๏  ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน
ตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด 

 

 

 

 
ประกาศ  ณ  วันทีไ  ํ๓  กันยายน  พ.ศ. ๎๑๒๎ 

 
 

ิลงชืไอี                พัชรภากร  ทวกุล 
 

(หมอมหลวงพัชรภากร  ทวกุล) 

รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน 

ลขาธิการ ก.พ. 

      สำนาถูกตຌอง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 

 



 รายละเอียดทุนรัฐบาลทางดຌานวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี  
ตามความตຌองการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม 

ิทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายี ไปศึกษาระดับปริญญาตรี-ท-เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๎๑๒๓ 

 

  กลุ่มที่  ํ  ิหน่วยท่ี  ์๓๎์์์ํ – ์๓๎์์๎๓ี 
       :  ผูຌมีสิทธิสมัครสอบข่งขัน เป็นผูຌกำลังศึกษาอยู่฿นสถานศึกษาภูมิภาค฿ดกใไดຌ 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์์ํ ตามความตຌองการของ สาขาวิชา Aeronautical Engineering 

International Academy of Aviation Industry 

สถาบันทคนลยีพระจอมกลຌาจຌาคุณทหารลาดกระบัง 
เปศึกษา฿นสาขา Aeronautical Engineering 

นຌน Avionic, Manufacturing Process, UAV  

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์์๎ ตามความตຌองการของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ ิองค์การมหาชนี 
เปศึกษา฿นสาขา ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ิAstrophysics) 

นຌน Data Intensive Astronomy/Computational 

Astrophysics and Cosmology 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์์๏ ตามความตຌองการของ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยมฟງาหลวง 
เปศึกษา฿นสาขา ชีวสารสนทศศาสตร์ (Bioinformatics) 

นຌน Data Mining จากฐานขຌอมูลขนาด฿หญ 
ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา ญีไปุຆน หรือสหราชอาณาจักร  
จำนวน ํ ทุน 



๎ 
 

หนวยทีไ   ์๏๎์์์๐ ตามความตຌองการของ สถาบันสารสนทศทรัพยากรนๅำ ิองค์การมหาชนี 
เปศึกษา฿นสาขา วิทยาศาสตร์บรรยากาศ ิAtmospheric Sciencesี 
ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  

หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์์๑ ตามความตຌองการของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

เปศึกษา฿นสาขา นวัตกรรมการออกบบชิงบูรณาการ 

นຌน การตอยอดทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีดຌวยการ
ออกบบ 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์์๒ ตามความตຌองการของ กลุมวิจัยทคนลยีพลิมอร์ขัๅนสูง  
ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุหงชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ 

เปศึกษา฿นสาขา Material Science & Engineering หรือ Polymer Fiber 

Science & Engineering 

นຌน Fiber Science & Processing/ Fiber and 

Nonwoven Technology 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

 

 

 

 



๏ 
 

หนวยทีไ   ์๏๎์์์๓ ตามความตຌองการของ ศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุหงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ 

เปศึกษา฿นสาขา Mechanical Engineering หรือ Industrial Engineering 

นຌน Engineering Design for Components using 

Advance Composite Structure 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์์๔ ตามความตຌองการของ ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ละทคนลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เปศึกษา฿นสาขา ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละคอมพิวตอร์ 
นຌน Robotics / Assistive Devices / Computer Engineering 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์์๕ ตามความตຌองการของ ภาควิชาทคนลยีอุตสาหกรรมกษตรละการจัดการ 
คณะอุตสาหกรรมกษตร 

มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาพระนครหนือ 

เปศึกษา฿นสาขา Technology Management for Food Industry 

นຌน Technology Management for Food Industry, 

Technology Management for Food Business and 

Entrepreneur 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

 



๐ 
 

หนวยทีไ  ์๏๎์์ํ์ ตามความตຌองการของ ภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลยันานาชาติ 
มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาพระนครหนือ 

เปศึกษา฿นสาขา ลจิสติกส์ หรือการจัดการลจิสติกส์ 
ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ   ์๏๎์์ํํ ตามความตຌองการของ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  
มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร 

เปศึกษา฿นสาขา นานทคนลย ีนຌน Advanced Nanomaterials-by-Design, 

Advanced Fabricated Nanosystems 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ   ์๏๎์์ํ๎ ตามความตຌองการของ ภาควิชาทคนลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เปศึกษา฿นสาขา วิทยาศาสตร์ละทคนลยีอาหาร 

นຌน การออกบบละการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารพืไอ
สุขภาพหรือภชนภสัชภัณฑ์ (Functional or 

Nutraceutical Food Products) 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

 

 

 



๑ 
 

หนวยทีไ  ์๏๎์์ํ๏ ตามความตຌองการของ สาขาวิชาทคนลยีภสัชกรรม คณะภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

เปศึกษา฿นสาขา Pharmaceutical Technology 

นຌน Nanotechnology, Nanobiology 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์ํ๐ ตามความตຌองการของ สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ สำนักวิชาทคนลยีการกษตร 
มหาวิทยาลัยทคนลยีสุรนารี 

เปศึกษา฿นสาขา ทคนลยีชีวภาพ 

นຌน System Biology หรือ Bioinformatics, Bioprocess 

Engineering 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์ํ๑ ตามความตຌองการของ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน 

เปศึกษา฿นสาขา วิศวกรรมอุตสาหการ 

นຌน อุตสาหกรรมอัตนมัติ 
ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

 

 

 



๒ 
 

หนวยทีไ  ์๏๎์์ํ๒ ตามความตຌองการของ วิทยาลัยพลังงานทดทนละสมาร์ทกริดทคนลยี 
มหาวิทยาลัยนรศวร 

เปศึกษา฿นสาขา การบริหารละการจัดการทคนลยี 
นຌน วิทยาการบริการุ วิศวกรรมการบริการุ  
Service Science Management and Engineering (SSME)  

การวิคราะห์การออกบบระบบบริการ การสรຌางนวัตกรรม
บริการ การบริหารจัดการนวัตกรรมบริการ Business Model 

ของการบริการ 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์ํ๓ ตามความตຌองการของ คณะทคนลยีสังคม  
มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลตะวันออก 

เปศึกษา฿นสาขา ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละคอมพิวตอร์ 
นຌน Artificial Intelligence (AI) 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์ํ๔ ตามความตຌองการของ มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี 
เปศึกษา฿นสาขา Robotics Engineering 

นຌน Anthrobotics หรือ Bio-inspired Robotics 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

 

 

 

 



๓ 
 

หนวยทีไ  ์๏๎์์ํ๕ ตามความตຌองการของ ทคนลยีคอมพิวตอร์ละการสืไอสาร  
คณะทคนลยีสารสนทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

เปศึกษา฿นสาขา ทคนลยีคอมพิวตอร์ละการสืไอสาร  
นຌน Internet of Things (IoT) 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๎์ ตามความตຌองการของ ภาควิชาวิศวกรรมคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี 

เปศึกษา฿นสาขา วิศวกรรมคมี ิChemical Engineeringี 
นຌน Biorefinery ิPilot or Demo or Production Scaleี 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา หรือสหพันธ์สาธารณรัฐยอรมนี  
จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๎ํ ตามความตຌองการของ ภาควิชาวิศวกรรมคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เปศึกษา฿นสาขา วิศวกรรมคมี ิChemical Engineeringี 
นຌน Engineering Technology / Energy Storage  

หรือ Biofuels หรือ Sustainable and Renewable 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน   
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๎๎ ตามความตຌองการของ ภาควิชาวิศวกรรมครืไองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เปศึกษา฿นสาขา วิศวกรรมยานยนต์ 
ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๎๏ ตามความตຌองการของ ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา  คณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหิดล 

เปศึกษา฿นสาขา Electronics Engineering 

นຌน  Integrated  Circuit Design 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๎๐ ตามความตຌองการของ ภาควิชาวิศวกรรมครืไองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหิดล 

เปศึกษา฿นสาขา วิศวกรรมครืไองกล 

นຌน  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัย฿หม 
ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๎๑ ตามความตຌองการของ ภาควิชาวิศวกรรมครืไองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยขอนกน 

เปศึกษา฿นสาขา Biomedical Engineering 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๎๒ ตามความตຌองการของ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวตอร์   
คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  
มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลกรุงทพ 

เปศึกษา฿นสาขา วิทยาการคอมพิวตอร์  นຌน Brain Imaging 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๎๓ ตามความตຌองการของ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวตอร์   
คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  
มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลกรุงทพ 

เปศึกษา฿นสาขา วิทยาการคอมพิวตอร์  นຌน Bioinformatic 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

 

 

 

 

 

 



ํ์ 
 

กลุ่มที่  ๎   ิหน่วยท่ี ์๓๎์์๎๔ ู ์๓๎์์๐๐ี 
        :  ผูຌมีสิทธิสมัครสอบข่งขัน จะตຌองกำลังศึกษาอยู่฿นสถานศึกษาที่อยู่฿นภาคเดียวกันกับ 

           หน่วยงานที่ไดຌรับการจัดสรรทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๎๔ 

ิภาคกลางี 

 

ตามความตຌองการของ 
 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เปศึกษา฿นสาขา คณิตศาสตร์ 
ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๎๕ 

ิภาคกลางี 
 

 

 

ตามความตຌองการของ 
 

ภาควิชาวิศวกรรมเฟฟງา คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เปศึกษา฿นสาขา ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละคอมพิวตอร์ 
นຌน ศึกษาดຌาน Software Defined Radio (SDR)  

พืไอประยุกต์฿นการกษตร นຌนการศึกษาทัๅงดຌาน 
Hardware ละ Software  

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๏์ 

(ภาคกลางี 
ตามความตຌองการของ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 
เปศึกษา฿นสาขา Physics  นຌน Quantum Physics 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

 

 

 

 

 

 



ํํ 
 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๏ํ 

(ภาคกลางี 
ตามความตຌองการของ 
 

สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ละทคนลยีอัจฉริยะ 
คณะวิทยาการสารสนทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

เปศึกษา฿นสาขา ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละคอมพิวตอร์ 
นຌน สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ละทคนลยี
อัจฉริยะ 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน ครือรัฐ
ออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๏๎ 

(ภาคกลางี 
 

ตามความตຌองการของ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลตะวันออก 

เปศึกษา฿นสาขา นานทคนลยี 
นຌน Advanced Nanomaterials-by-design 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๏๏ 

(ภาคหนือี 
 

ตามความตຌองการของ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการกษตร 

มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลลຌานนา 

เปศึกษา฿นสาขา Synthetic Biology 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน        
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๎ 
 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๏๐ 

(ภาคหนือี 
ตามความตຌองการของ ภาควิชาอุตสาหกรรมกษตร 

คณะกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

มหาวิทยาลัยนรศวร 

เปศึกษา฿นสาขา Gastronomic Science/วิศวกรรมละทคนลยีการอาหาร  
ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๏๑ 

ิภาคหนือี 
ตามความตຌองการของ สาขาวิชาคอมพิวตอร์/สาขาวิชาทคนลยีสารสนทศ 

คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เปศึกษา฿นสาขา Information Technology 

นຌน Information Technology/Information 

Systems/Information and Security/Data Science 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๏๒ 

(ภาคหนือี 
ตามความตຌองการของ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์/ สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพ 

ความงาม ละสปา/ สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เปศึกษา฿นสาขา Health Sciences/Medical Science 

นຌน Healthcare Sciences/ Public Health Sciences/ 

Biomedical Sciences/ Clinical Biochemistry/ 

Molecular Medicine 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 



ํ๏ 
 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๏๓ 

ิภาคตะวันออก  
ฉียงหนือี 

ตามความตຌองการของ สาขาวิชาอนามัยสิไงวดลຌอม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เปศึกษา฿นสาขา อนามัยสิไงวดลຌอม 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๏๔ 

(ภาคตะวันออก    
ฉียงหนือี 

ตามความตຌองการของ ทคนลยีมัลติมีดียละอนิมชัไน คณะทคนลยี
สารสนทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

เปศึกษา฿นสาขา ทคนลยีอุตสาหกรรมมัลติมีดีย 

นຌน การออกบบนืๅอหาดิจิทัลละนวัตกรรม ิDigital 

Content and Innovationี 
ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๏๕ 

(ภาคตะวันออก  
ฉียงหนือี 
 

ตามความตຌองการของ สาขาวิชาทคนลยียธา คณะทคนลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลย 

เปศึกษา฿นสาขา Railway System Engineering 

นຌน Railway System; Design, Construction, 

Operation and Maintenance 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหพันธ์สาธารณรัฐยอรมนี ญีไปุຆน ครือรัฐออสตรลีย 
นิวซีลนด์ หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

 

 

 

 

 



ํ๐ 
 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๐์ 

(ภาคตะวันออก     
ฉียงหนือี 
 

ตามความตຌองการของ ภาควิชาทคนลยีสารสนทศ  คณะวิทยาการสารสนทศ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เปศึกษา฿นสาขา ทคนลยีสารสนทศ  นຌน  Internet of Things  

หรือ Artificial Intelligence หรือ Big Data 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๐ํ 

(ภาคตะวันออก  
ฉียงหนือี 
 

 

 

 

 

 

 

ตามความตຌองการของ ภาควิชาทคนลยีสารสนทศ คณะวิทยาการสารสนทศ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เปศึกษา฿นสาขา ทคนลยีสารสนทศ นຌน Human Computer Interface 

ิHCIี หรือ Data Science หรือ Artificial Intelligence 

หรือ Software Engineering หรือ Logistics 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร  ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๐๎ 

(ภาคตะวันออก  
ฉียงหนือี 

ตามความตຌองการของ ภาควิชาอุตสาหกรรมกษตร คณะกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เปศึกษา฿นสาขา นานทคนลยี (Nanotechnology) 

นຌน Advanced Nanomaterials-by-design ทีไนำเปสู
การ฿ชຌงานดຌานอุตสาหกรรมกษตร ิอาหารละกษตรี 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

 

 

 

 

 



ํ๑ 
 

หนวยทีไ   ์๏๎์์๐๏ 

(ภาค฿ตຌี 
ตามความตຌองการของ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เปศึกษา฿นสาขา Biochemical Science and Technology in Animal 

Production  นຌน Biochemical Science and 

Technology in Animal Production 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา สหราชอาณาจักร นิวซีลนด์ 
สหพันธ์สาธารณรัฐยอรมนี สาธารณรัฐประชาชนจีน   
จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ   ์๏๎์์๐๐ 

(ภาค฿ตຌี 
ตามความตຌองการของ สาขาวิชาการพทย์ผนเทย คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 

มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เปศึกษา฿นสาขา การพทย์ผนเทย 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา สหราชอาณาจักร  
สหพันธ์สาธารณรัฐยอรมน ีสาธารณรัฐประชาชนจีน  
นิวซีลนด์ 
จำนวน ํ ทุน 

 

กลุ่มที่  ๓   ิหน่วยท่ี  ์๓๎์์๐๑ – ์๓๎์์๓ํี 
          :  ผูຌมีสิทธิสมัครสอบข่งขัน จะตຌองเป็นผูຌกำลังศึกษาอยู่฿นสถานศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะ        
             ละเสริมสรຌางศักยภาพดຌานวิทยาศาสตร์ละเทคนลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

หนวยทีไ ์๏๎์์๐๑ 

 

  ตามความตຌองการของ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบันทคนลยีพระจอมกลຌาจຌาคุณทหารลาดกระบัง 

  เปศึกษา฿นสาขา วิศวกรรมอุตสาหการ /วิศกรรมการผลิต/  
วิศวกรรมลจิสติกส์  
นຌน Industrial Engineering, Production Engineering, 

Operations Research, Logistics 

  ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 



ํ๒ 
 

หนวยทีไ ์๏๎์์๐๒   ตามความตຌองการของ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  เปศึกษา฿นสาขา วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม/การจัดการสิไงวดลຌอม/ 

ทคนลยีสิไงวดลຌอม 

นຌน การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ (ผลกระทบทาง
การกษตร การปรับตัวของสังคมชนบท การลดการปลอย
กຍาซรือนกระจกของสังคมชนบที พลังงานทดทน 
นวัตกรรมการ฿ชຌประยชน์จากของสีย 

  ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา ญีไปุຆน สหราชอาณาจักร  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ ์๏๎์์๐๓   ตามความตຌองการของ ภาควิชาวิศวกรรมยธา คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  เปศึกษา฿นสาขา วิศวกรรมสิไงวดลຌอม 

นຌน การบำบัดนๅำสีย 

  ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

จำนวน ํ ทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๓ 
 

หนวยทีไ ์๏๎์์๐๔   ตามความตຌองการของ สาขาวิชาชีวอนามัยละความปลอดภัย  
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยทคนลยีสุรนารี 

  เปศึกษา฿นสาขา อาชีวอนามัยละความปลอดภัย / วิศวกรรมความปลอดภัย 

นຌน นวัตกรรมดຌานความปลอดภัย (Safety Innovation) / 

ความปลอดภัยกีไยวกับหุนยนต์ ิRobot Safetyี /  
ความปลอดภัย฿นอุตสาหกรรมการบินละลจิสติกส์ /  
ความปลอดภัยระบบขนสงทางราง / การปງองกันระงับอัคคีภัย
ละการจัดการภัยพิบัติ / หรือทคนลยีความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

  ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ ์๏๎์์๐๕ 

 

  ตามความตຌองการของ สาขาวิชาทคนลยีอาหาร สำนักวิชาทคนลยีการกษตร 
มหาวิทยาลัยทคนลยีสุรนารี 

  เปศึกษา฿นสาขา ทคนลยีอาหาร/วิทยาศาสตร์อาหาร 

นຌน กระบวนการปรรูปอาหาร 

  ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐฝรัไงศส 
ราชอาณาจักรนธอร์ลนด์ ละราชอาณาจักรบลยีไยม 

จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ ์๏๎์์๑์ 

 

  ตามความตຌองการของ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
  เปศึกษา฿นสาขา วิทยาการคอมพิวตอร์/ทคนลยีสารสนทศ 

นຌน การประมวลผลขຌอมูลขนาด฿หญ ิBig Data Processing 

and Managementี/ ปัญญาประดิษฐ์ ิAIี 
  ระดับปริญญา ตรีูทูอก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 



ํ๔ 
 

หนวยทีไ ์๏๎์์๑ํ   ตามความตຌองการของ กลุมวิจัยวิศวกรรมชีวคมีละชีววิทยาระบบ 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมละทคนลยีชีวภาพหงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ 

  เปศึกษา฿นสาขา วิศวกรรมคมี/ วิศวกรรมสิไงวดลຌอม/ ทคนลยีชีวภาพ 

นຌน Bioprocess Engineering, Anaerobic Digestion, 

Organic Waste Treatment 

  ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ ์๏๎์์๑๎   ตามความตຌองการของ สถาบันทคนลยีจิตรลดา 
  เปศึกษา฿นสาขา วิทยาการคอมพิวตอร์  นຌน Software Engineering 

  ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ ์๏๎์์๑๏   ตามความตຌองการของ สถาบันทคนลยีจิตรลดา 
  เปศึกษา฿นสาขา วิศวกรรมเฟฟງา ิComputer Engineeringี 

นຌน หุนยนต์พืไออุตสาหกรรม ิRoboticsี 
  ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 
นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

 

 

 

 

 

   



ํ๕ 
 

หนวยทีไ ์๏๎์์๑๐ 

 

  ตามความตຌองการของ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

  เปศึกษา฿นสาขา คณิตศาสตร์ 
  ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ ์๏๎์์๑๑ 

 

 

  ตามความตຌองการของ 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมครืไองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  เปศึกษา฿นสาขา วิศวกรรมครืไองกล  นຌน  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัย฿หม 
  ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ ์๏๎์์๑๒ 

 

 

 

  ตามความตຌองการของ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ครืไองสำอาง 
มหาวิทยาลัยมฟງาหลวง 

  เปศึกษา฿นสาขา Biotechnology นຌน Nano Pharmaceutical Science 

  ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา ญีไปุຆน สหราชอาณาจักร สวิตซอร์ลนด์ 
สหพันธ์สาธารณรัฐยอรมนี สาธารณรัฐฝรัไงศส ออสตรลีย  
จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ ์๏๎์์๑๓ 

 

  ตามความตຌองการของ สำนักงานพัฒนาทคนลยีอวกาศละภูมิสารสนทศ 
ิองค์การมหาชนี 

  เปศึกษา฿นสาขา Artificial Intelligence นຌน Space Application / GNSS 

  ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 



๎์ 
 

หนวยทีไ ์๏๎์์๑๔ 

 

  ตามความตຌองการของ สำนักงานพัฒนาทคนลยีอวกาศละภูมิสารสนทศ 
ิองค์การมหาชนี 

  เปศึกษา฿นสาขา Space Science หรือ Space Physics 

  ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๑๕    ตามความตຌองการของ   สาขาวิชาวิศวกรรมเฟฟງา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                                   มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลลຌานนา  

                          เปศึกษา฿นสาขาวิชา    อุตสาหกรรมหุนยนต์พืไออุตสาหกรรม (Robotics)     
                                                            นຌน Humanoid Robot /Haptics /Human-robot Interaction 

                          ระดับปริญญา    ตรีูท-อก   
                        ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

                        ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                        สาธารณรัฐกาหลี หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

                        จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๒์    ตามความตຌองการของ    สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
                                                            คณะวิศวกรรมศาสตร์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์  
                                                            มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน   

                          เปศึกษา฿นสาขาวิชา     วิศวกรรมอุตสาหการ 

                            นຌน อุตสาหกรรมอัจฉริยะ 

                          ระดับปริญญา     ตรีูทูอก  
                                                        ณ สหรฐัอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน 

                                                        ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                                        หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  

                         จำนวน ํ ทุน 

 

 

 

 

 

 



๎ํ 
 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๒ํ    ตามความตຌองการของ     สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์  
                       มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลรัตนกสินทร์ 

   เปศึกษา฿นสาขาวิชา     วิศวกรรมหุนยนต์ 
       นຌน การออกบบระบบควบคุมหุนยนต์สำหรับการจัดการหอกลัไน 

   ระดับปริญญา              ตรีูทูอก   
                                 ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
                                 ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
                                 หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป                    
                                 จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๒๎    ตามความตຌองการของ     มหาวิทยาลัยมจຌ 
                          เปศึกษา฿นสาขาวิชา     การประมง 

       นຌน วิศวกรรมประมง หรือ Smart Aquaculture Farm 

   ระดับปริญญา     ตรีูทูอก   
                                  ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
                                  ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน   
                                  หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

                       จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๒๏    ตามความตຌองการของ     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูกใต 

                          เปศึกษา฿นสาขาวิชา     Data Science/ Computer Science/ Information  

                                                        Technology 

       นຌน การขียนปรกรม/ การพัฒนาระบบสารสนทศขนาด฿หญ/ 
                                 ปญัญาประดิษฐ์ 
   ระดับปริญญา              ตรีูทูอก   
                                  ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
                                  ครือรัฐออสตรลีย  นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน   
                                  หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

                       จำนวน ํ ทุน 

 

 

 

 

 

 



๎๎ 
 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๒๐   ตามความตຌองการของ     สาขาวิชาวิศวกรรมครืไองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                                                            มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร 

                         เปศึกษา฿นสาขาวิชา     ทคนลยีวสัดุ 
       นຌน  Green Manufacturing Process 

  ระดับปริญญา               ตรีูทูอก   
                                 ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
                                 ครือรัฐออสตรลีย  นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน   
                                 หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

                       จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๒๑   ตามความตຌองการของ     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร 

                                                            คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลย 

                         เปศึกษา฿นสาขาวิชา     อุตสาหกรรมการปรรูปอาหาร  นຌน  วิศวกรรมอาหาร 

  ระดับปริญญา      ตรีูทูอก   
                                  ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
                                  ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน   
                                  สาธารณรัฐสิงคปร์ หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

                       จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๒๒   ตามความตຌองการของ     สาขาวิชาวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์ 
                                                            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

                         เปศึกษา฿นสาขาวิชา     วิศวกรรมมคคาทรอนิกส์ 
       นຌน  Robotics/ Assistive Devices 

  ระดับปริญญา      ตรีูทูอก   
                                  ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
                                  ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน    
                                  หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

                       จำนวน ํ ทุน 

 

 

 

 

 

 

 



๎๏ 
 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๒๓   ตามความตຌองการของ     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
                                                            มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร 

                         เปศึกษา฿นสาขาวิชา     Cognitive Science  

       นຌน  Artificial Intelligence, Brain Imaging and  

                                  Neuroimaging, Bioelectronics, Bio-signal Processing,  

                                  Cognitive Neuroscience, Neuro Imaging 

  ระดับปริญญา      ตรีูทูอก   
                                  ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
                                  นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน    
                                  หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

                       จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๒๔   ตามความตຌองการของ     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                                                            มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

                         เปศึกษา฿นสาขาวิชา     Digital Industrial Engineering หรือ Computer Engineering  

       นຌน  งานวิจัยดຌานอุตสาหกรรมดิจิทัล ิDigitalี 
  ระดับปริญญา      ตรีูทูอก   
                                  ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
                                  ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

                       จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๒๕   ตามความตຌองการของ     สาขาวิชาวิศวกรรมเฟฟງา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                                                            มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

                         เปศึกษา฿นสาขาวิชา     Robotics & Automation Engineering หรือ  
                                                        Mechatronics Engineering  

       นຌน  งานวิจัยดຌานอุตสาหกรรมหุนยนต์พืไออุตสาหกรรม      
                                  ิRoboticsี 
  ระดับปริญญา      ตรีูทูอก   
                                  ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
                                  ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป 

                       จำนวน ํ ทุน 

 

 

 

 



๎๐ 
 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๓์ ตามความตຌองการของ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนกน 

เปศึกษา฿นสาขา วิทยาการขຌอมูล นຌน Data Science/ 

Artificial Intelligence 

ระดับปริญญา ตรี-ท-อก 

ณ สหรัฐอมริกา คนาดา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
ครือรัฐออสตรลีย นิวซีลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
หรือประทศ฿นภูมิภาคยุรป  
จำนวน ํ ทุน 

 

หนวยทีไ  ์๏๎์์๓ํ     ตามความตຌองการของ     กลุมวัสดุอัจฉริยะละทคนลยีคลือบผิว 

                                                            กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

                        เปศึกษา฿นสาขาวิชา     Biomedical Engineering   

       นຌน  Tissue Engineering 

  ระดับปริญญา      ตรีูทูอก   
                                 ณ สหรัฐอมริกา สหราชอาณาจักร ญีไปุຆน  
                                 สหพันสาธารณรัฐยอรมนี  ราชอาณาจักรดนมาร์ก  
                                 ราชอาณาจักรสวีดน  สาธารณรัฐฟินลนด์  
                                 หรือสาธารณรัฐฝรัไงศส 

                       จำนวน ํ ทุน 

 



             อกสารหมายลข 2 

 

 

 รายชืไอจงัหวดั฿นตละภาค 

 
  

ภาคกลาง 
ิ๒๗ จังหวัดี 

กรุงทพมหานคร  นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท 

 พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี อางทอง อุทัยธานี จันทบุรี ฉะชิงทรา 

 ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระกຌว สระบุรี 
  

ภาคหนือ กำพงพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุลก พชรบูรณ์ สุขทัย อุตรดิตถ์ 
(16 จังหวัด) ชียงราย ชียง฿หม นาน พร มฮองสอน ลำปาง ลำพูน พะยา 

 

ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

(20 จังหวัด) 

ขอนกน ลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ นครพนม 

มหาสารคาม รຌอยอใด อุบลราชธานี มุกดาหาร อำนาจจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา 

บุรีรัมย์ ศรีสะกษ สุรินทร์ ยสธร บึงกาฬ 
 

ภาค฿ตຌ 
(14 จังหวัด) 

นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา  
สุราษฎร์ธานี กระบีไ ตรัง พังงา ภูกใต ระนอง 

  

 



             เอกสารหมายเลข ๓ 

 

เงื่อนไขการสมัครทุนกลุ่มที่ ๓ 

 

 ผูຌสมัครจะตຌองเขຌารวมครงการหรือกำลังศึกษาอยู฿นสถานศึกษา อยาง฿ดอยางหนึ่ง ดังนีๅ 
 

ํ. ครงการสนับสนุนการจัดตัๅงหຌองเรียนวิทยาศาสตร์฿นรงเรียน ดยการกำกับดูลของมหาวิทยาลัย  
ิํ๒ รงเรียนทั่วประเทศี หรือ 

๎. ครงการหຌองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามนวทาง สสวท. ละ สอวน. หรือ 

ิ๙ ศูนย์มขาย ๎์๓ รงเรียนทั่วประเทศี 
๏. ครงการพัฒนาละสงเสริมผูຌมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี  หรือ 

ิรงเรียนศูนย์ พสวท. ํ์ หงทั่วประเทศี 

๐. รงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ิํ๎ รงเรียนเครือขายทั่วประเทศี หรือ 

๑. รงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือ 

๒. รงเรียนกำเนิดวิทย์ 



 อกสารหมายลข ๐ 
 

หลักสตูรละวธิกีารสอบขงขัน 

ทุนรฐับาลทีไจัดสรร฿หຌกระทรวงวทิยาศาสตร์ละทคนลยฯี ประจำปี 25๖๏ 
(ทนุระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย) 

 
1.  สอบขຌอขียน วชิาทีไสอบ ม ี4 วชิา ดังนีๅ 
 

วชิาทีไสอบ หลักสตูรการสอบ คะนน วลาทำตอบ 
 

1.  ภาษาอังกฤษ 
 

-  Structure, Vocabulary and Reading Comprehension  
 

100 
 

3 ชัไวมง 

2.  สังคมศึกษา 
     ละภาษาเทย 
 

 -  สังคมศึกษา 
     ิศาสนาละ 

     วัฒนธรรมี 
 
 
 
 
 
 

 -  ภาษาเทย 

 
 
 

-  นืๅอหาตามมาตรฐานการรียนรูຌชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 4-6  
   ทุกมาตรฐานละทุกสาระอยู฿นหลักสูตรกนกลาง   
   การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังนีๅ   
   สาระทีไ 1 (มาตรฐาน ส 1.1, ส 1.2) 
   สาระทีไ 2 (มาตรฐาน ส 2.1, ส 2.2) 
   สาระทีไ 3 (มาตรฐาน ส 3.1, ส 3.2) 
   สาระทีไ 4 (มาตรฐาน ส 4.1, ส 4.2, ส 4.3) 
   สาระทีไ 5 (มาตรฐาน ส 5.1, ส 5.2) 
   ิๆเ คะนนี 
-  ทดสอบความสามารถ฿นการ฿ชຌภาษาเทย ตลอดจน 
   ความสามารถ฿นการประมวลละรียบรียงความคิด ละขียน 
   ตามหัวขຌอทีไกำหนด  
   ิไเ คะนนี 

 
 
 

100 

 
 
 

3 ชัไวมง 

3.  คณิตศาสตร์ -  นืๅอหาตามมาตรฐานการรียนรูຌชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 4-6  
   ทุกมาตรฐานละทุกสาระอยู฿นหลักสูตรกนกลาง   
   การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังนีๅ   
   สาระทีไ 1 (มาตรฐาน ค 1.1, ค 1.2, ค 1.3, ค 1.4) 
   สาระทีไ 2 (มาตรฐาน ค 2.1, ค 2.2) 
   สาระทีไ 3 (มาตรฐาน ค 3.1, ค 3.2) 
   สาระทีไ 4 (มาตรฐาน ค 4.1, ค 4.2) 
   สาระทีไ 5 (มาตรฐาน ค 5.1, ค 5.2, ค 5.3) 
   สาระทีไ 6 (มาตรฐาน ค 6.1) 

100 3 ชัไวมง 

 
 
 
 
 
 



- โ - 
 

วชิาทีไสอบ หลักสตูรการสอบ คะนน วลาทำตอบ 

4.  วิทยาศาสตร์ 
 

-  นืๅอหาตามมาตรฐานการรียนรูຌชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 4-6  
   ทุกมาตรฐานละทุกสาระอยู฿นหลักสูตรกนกลาง   
   การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศกัราช 2551  ดังนีๅ   
   สาระทีไ 1 (มาตรฐาน ว 1.1, ว 1.2) 
   สาระทีไ 2 (มาตรฐาน ว 2.1, ว 2.2) 
   สาระทีไ 3 (มาตรฐาน ว 3.1, ว 3.2) 
   สาระทีไ 4 (มาตรฐาน ว 4.1, ว 4.2) 
   สาระทีไ 5 (มาตรฐาน ว 5.1) 
   สาระทีไ 6 (มาตรฐาน ว 6.1) 
   สาระทีไ 7 (มาตรฐาน ว 7.1, ว 7.2) 
   สาระทีไ 8 (มาตรฐาน ว 8.1) 

100 3 ชัไวมง 
 

 
2.  การประมนิความหมาะสมของบุคคลพืไอรบัทนุ (คะนนตใม 100 คะนน) 
  

 จะประมินความหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาของผู ຌสมัคร 
รวมทัๅง ความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอตางประทศ ละการกลับมาปฏิบัติงาน฿น
หนวยงานทีไกำหนด ชน พืๅนความรูຌทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไสมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความ
ตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอการรับทุนเปศึกษาตอตางประทศ ละการกลับมาปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไกำหนด ประสบการณ์ 
ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสังคมละสิไงวดลຌอม ชาวน์ปัญญาละบุคลิกภาพอยางอืไน ป็นตຌน 
ดยวิธีการสัมภาษณ์ ละ/หรือดยการพิจารณาประมินดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers) 
 

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


