
ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ล าดับ ชื่อทุน / แหล่งทุน 
ประเทศและสาขา 
ที่ไปศึกษา / อบรม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
จ านวน

ทุน 
เง่ือนไข 

การรับทุน 

วิธีการรับสมัคร / 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

วิธีการคัดเลือก / 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

1 ทุน Fulbright Foreign 
Language Teaching 
Assistant Program (FLTA)  
ส ำหรับอำจำรย์รุ่นหนุ่ม 
สำวที่สอนภำษำอังกฤษใน
ประเทศไทย/มูลนิธิกำรศึกษำ
ไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) 

สหรัฐอเมริกำ/ 
ฝึกกำรสอน
ภำษำไทยที่
มหำวิทยำลัย 
ในสหรัฐอเมริกำ 

1. เป็นผู้มีสัญชำติไทย 
2. ส ำเร็จกำรศึกษำอย่ำง
น้อยระดับปริญญำตรี 
3. เป็นอำจำรย์สอน
ภำษำอังกฤษใน
สถำบันกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำของรัฐ 
หรือเอกชนหรือระดับ 
มัธยมศึกษำของรัฐ 
4. อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 21 ปี  
และไม่เกิน 35 ปี 
5. มีคะแนน TOEFL  
ไม่น้อยกว่ำ 79 (IBT)  
หรือ IELTS ไม่น้อยกว่ำ 
6.0 
6. ผู้สมัครจะต้องมีควำม
เป็นผู้น ำ มีควำมสำมำรถ
ที่จะจูงใจให้ผู้เรียนสนใจ
เรียนภำษำและเข้ำใจ
วัฒนธรรมไทย 
ได้อย่ำงดี และพร้อมที่จะ
เรียนรู้เรื่องประเทศ
สหรัฐฯ 

 1. ผู้ได้รับทุน
จะต้องกลับมำสอน 
ณ หน่วยงำนเดิม
หลังจำกจบกำรรับ
ทุน (ระยะเวลำ 9 
เดือน) จะไม่มีกำร
ขยำยระยะเวลำ 
อยู่ต่อ 
2. ไม่อนุญำตให้มี
ผู้ติดตำมไปอยู่ด้วย
ระหว่ำงกำรรับทุน 
3. ผู้ได้รับทุนจะ
ได้รับค่ำใช้จ่ำยรำย
เดือน กำรประกัน
สุขภำพ และค่ำ
เดินทำง 
4. สถำบันเจ้ำภำพ
ในสหรัฐฯ  
จะยกเว้นค่ำเล่ำ
เรียนเพ่ือให้ผู้ได้รับ
ทุนลงทะเบียนเรียน
วิชำที่เก่ียวข้อง 

1.ผู้สนใจสำมำรถ
ดำวน์โหลดระเบียบ
กำรได้จำกเว็บไซต์ 
www.fulbrightth
ai.org และสมัคร
ออนไลน์ตำมท่ีระบุ
ในระเบียบกำร 
2.เปิดรับสมัคร
ประมำณเดือน
มีนำคม –  
มิถุนำยนของทุกปี 
3.ประกำศผลกำร
คัดเลือกขั้นสุดท้ำย
ประมำณเดือน
เมษำยนของปีถัดไป 

ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
และกำรพิจำรณำของ
ผู้ให้ทุน 

กลุ่มควำมร่วมมือ
ทวิภำค ี



ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ล าดับ ชื่อทุน / แหล่งทุน 
ประเทศและสาขา 
ที่ไปศึกษา / อบรม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
จ านวน

ทุน 
เง่ือนไข 

การรับทุน 

วิธีการรับสมัคร / 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

วิธีการคัดเลือก / 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

2 ทุน Hubert H. Humphrey 
North-South Fellowship 
Program ส ำหรับผู้บริหำร 
ระดับกลำง/มูลนิธิกำรศึกษำ
ไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) 

สหรัฐอเมริกำ/
ศึกษำและอบรม
ฝึกงำนใน
สถำบันกำรศึกษำ
ในสหรัฐฯ 

1. มีสัญชำติไทย 
2. ส ำเร็จกำรศึกษำอย่ำง
น้อยระดับปริญญำตรี 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอด
กำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
3. มีผลคะแนน TOEFL  
อย่ำงน้อย 71 คะแนน  
ส ำหรับกำรสอบด้วย 
ระบบอินเตอร์เน็ต หรือ 
6.0 ส ำหรับกำรสอบ 
IELTS   
4. มีอำยุระหว่ำง 30 ถึง 
50 ปี  
5.ด ำรงต ำแหน่งบริหำร
หรือมีบทบำทเชิง
นโยบำยในหน่วยงำน
ของรัฐหรือเอกชน และ
ได้รับกำรรับรองจำก
หน่วยงำนว่ำจะสำมำรถ
กลับเข้ำท ำงำนได้ 
เมื่อกำรรับทุนสิ้นสุดลง 
6. ในกรณีที่สมัครด้ำน
กำรเงิน หน่วยงำนต้น
สังกัดจะต้องเป็น

  - ผู้สนใจสำมำรถ
ดำวน์โหลดระเบียบ
กำรได้ที่เว็บไซต์ 
www.fulbrightth
ai.org และสมัคร
ออนไลน์ตำมท่ีระบุ
ในระเบียบกำร 
- เปิดรับสมัคร
ประมำณเดือน
มีนำคม – มิถุนำยน
ของทุกปี 

ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
และกำรพิจำรณำของ
ผู้ให้ทุน 

กลุ่มควำมร่วมมือ
ทวิภำค ี



ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ล าดับ ชื่อทุน / แหล่งทุน 
ประเทศและสาขา 
ที่ไปศึกษา / อบรม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
จ านวน

ทุน 
เง่ือนไข 

การรับทุน 

วิธีการรับสมัคร / 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

วิธีการคัดเลือก / 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
ทั้งหมดยกเว้นค่ำบริหำร
โครงกำร ค่ำประกัน
สุขภำพ และกำรเข้ำรับ
ปฐมนิเทศ ซึ่งมูลนิธิฯ  
จะเป็นผู้รับผิดชอบ 

3 ทุน Endeavour 
Scholarships and  
Fellowships ส ำหรับ
นักศึกษำ นักวิจัย ข้ำรำชกำร 
และบุคคลทั่วไป/รัฐบำล
ออสเตรเลีย 

ออสเตรเลีย/
ทุนกำรศึกษำ 
แบ่งเป็น 4 
ประเภท ดังนี้ 
1.ทุนปริญญำโท
และ 
ปริญญำเอก 
(Endeavour 
Postgraduate 
Scholarship) 
2.ทุนเพ่ือกำรวิจัย 
(Endeavour 
Research 
Fellowship) 
3.ทุนอำชีวศึกษำ
และฝึก 
อบรม 
(Endeavour 

1.อำยุ 18 ปีขึ้นไป 
2.ถือสัญชำติไทย หรือ
สัญชำติอ่ืนตำมที่ทุน
เปิดรับ 
3.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุน 
หรือเพ่ิงได้ทุนจำกรัฐบำล 
ออสเตรเลียหลังวันที่ 1 
มกรำคมของปีที่เปิดรับ
สมัคร 

  - ผู้สนใจสำมำรถ
ศึกษำข้อมูล
เพ่ิมเติมและสมัคร
รับทุนได้ท่ีเว็บไซต์  
http://internatio
naleducation.go
v.au/ endeavour 
หรือติดต่อฝ่ำย
กำรศึกษำ สถำน
เอกอัครรำชทูต
ออสเตรเลียประจ ำ
ประเทศไทย 
- เปิดรับสมัคร
ประมำณเดือน
เมษำยน – 
มิถุนำยนของทุกปี 

ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
และกำรพิจำรณำของ
ผู้ให้ทุน 

กลุ่มควำมร่วมมือ
ทวิภำค ี
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ล าดับ ชื่อทุน / แหล่งทุน 
ประเทศและสาขา 
ที่ไปศึกษา / อบรม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
จ านวน

ทุน 
เง่ือนไข 

การรับทุน 

วิธีการรับสมัคร / 
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รับสมัคร 

วิธีการคัดเลือก / 
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กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

Vocational 
Education and 
Training 
Scholarship) 
4.ทุนศึกษำดูงำน
เพ่ือ 
พัฒนำบุคลำกร 
(Endeavour 
Executive 
Fellowship) 

4 ทุนฝึกอบรมระยะสั้น ASEAN 
Public Sector Leardership 
Programme ส ำหรับ
ข้ำรำชกำรระดับกลำง/รัฐบำล
นิวซีแลนด์ 

นิวซีแลนด์/กำร
พัฒนำ 
ควำมเป็นผู้น ำ
ของบุคลำกร
ภำครัฐ 

1.เป็นข้ำรำชกำร
ระดับกลำง ด ำรง
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร/
รองผู้อ ำนวยกำร (หรือ
เทียบเท่ำ)  
2.มีควำมรู้ภำษำอังกฤษ
และสำมำรถสื่อสำรได้ดี 
โดยขอให้ผู้สมัครแนบผล
กำรทดสอบภำษำอังกฤษ 
(IELTS หรือ TOEFL)  
ที่มีอำยุไม่เกิน 2 ปี หรือ
เอกสำรอ่ืนที่เทียบเท่ำ 

  - ผู้สนใจสมัครรับ
ทุนจะต้องส่งใบ
สมัครพร้อมเอกสำร
ที่เก่ียวข้อง 
ไปยังสถำน
เอกอัครรำชทูต 
นิวซีแลนด์ประจ ำ
ประเทศไทย หรือ
ตำมแต่ผู้ให้ทุนจะ
ก ำหนด 
- เปิดรับสมัคร
ประมำณเดือน 
พฤษภำคม – 
มิถุนำยน 

ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
และกำรพิจำรณำ 
ของผู้ให้ทุน 

กลุ่มควำมร่วมมือ
ทวิภำค ี
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ล าดับ ชื่อทุน / แหล่งทุน 
ประเทศและสาขา 
ที่ไปศึกษา / อบรม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
จ านวน

ทุน 
เง่ือนไข 

การรับทุน 

วิธีการรับสมัคร / 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

วิธีการคัดเลือก / 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

3.มีถิ่นพ ำนักอยู่ใน
ประเทศไทยไม่น้อยกว่ำ 
2 ปี 
4.มีประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
(ส ำหรับงำนประจ ำ) และ
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี (ส ำหรับ
งำนชั่วครำว) 

5 ทุนรัฐบำลสิงคโปร์ ระดับ
มัธยมศึกษำ  
(ASEAN Scholarships for 
Thailand) 
/รัฐบำลสิงคโปร์ 

สิงคโปร์/ทุน
ส ำหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษำ 
เพ่ือเข้ำศึกษำใน
โรงเรียน 
มัธยมศึกษำและ
วิทยำลัย 
ชั้นน ำในประเทศ
สิงคโปร์ 

1.มีสัญชำติไทย  
2.มีผลกำรเรียนดี  
และได้เกรดเฉลี่ย  
(GPA) 3.00 ขึ้นไป 
3.ส ำหรับผู้สมัครระดับ  
Secondary 3 ต้องก ำลัง 
ศึกษำอยู่ระดับ
มัธยมศึกษำ 
ปีที่ 2 หรือ 3 
4.ส ำหรับผู้สมัครระดับ  
Pre-University 1 ต้อง
ก ำลัง 
ศึกษำอยู่ระดับ
มัธยมศึกษำ 
ปีที่ 4 หรือ 5 
5.หำกมีทักษะกำรใช้ 

 - ศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้ำ 
จะแจ้งข้อมูลกำร
สมัคร 
รับทุนให้
กระทรวงศึกษำธิกำ
รได้ทรำบ  
ประมำณเดือน
กุมภำพันธ์ – 
เมษำยนของทุกปี 
-  ส ำนัก
ควำมสัมพันธ์
ต่ำงประเทศ 
ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร  

วิธีกำรสมัคร 
ผู้สนใจสำมำรถ
สมัครรับทุนได้ 2 
วิธี ดังนี ้
1.สมัครผ่ำนระบบ
ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ 
https://www.mo
e.gov.sg/educati
on/scholarships/
asean/thailand  
และส่งเอกสำร
ประกอบ (ยกเว้น
ใบสมัคร) ที่จัดแปล
เป็นภำษำอังกฤษ
เรียบร้อยแล้วไปยัง

ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
และกำรพิจำรณำ 
ของผู้ให้ทุน 

กลุ่มควำมร่วมมือ
ทวิภำค ี
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ล าดับ ชื่อทุน / แหล่งทุน 
ประเทศและสาขา 
ที่ไปศึกษา / อบรม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
จ านวน

ทุน 
เง่ือนไข 

การรับทุน 

วิธีการรับสมัคร / 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

วิธีการคัดเลือก / 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

ภำษำอังกฤษดี และมี
ประวัติ 
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
นอกหลักสูตร จะได้รับ 
กำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 

มีหนังสือ
ประชำสัมพันธ์เรื่อง
ทุนของศูนย์ฯ  
ไปยังหน่วยงำนใน
สังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำ
ร และกระทรวงอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
และกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น  
 
รวมทั้งเผยแพร่
เรื่องทุน 
ดังกล่ำวในเว็บไซต์ 
ของ 
กระทรวงศึกษำ 
ธิกำรและส ำนัก
ควำมสัมพันธ์
ต่ำงประเทศ 

กระทรวงศึกษำธิกำ
รสิงคโปร์  
2.สมัครทำง
ไปรษณีย์ โดยกำร
ดำวน์โหลดใบสมัคร 
และส่งใบสมัครที่
กรอกข้อมูล
ครบถ้วน พร้อม
ด้วยเอกสำร
ประกอบที่จัดแปล
เป็นภำษำอังกฤษ
เรียบร้อยแล้วไปยัง
กระทรวงศึกษำธิกำ
รสิงคโปร์  
 
ก ำหนดกำรรับ
สมัคร 
-เปิดรับสมัคร
ประมำณเดือน
มีนำคม – 
พฤษภำคม 
-ก ำหนดสอบ
ข้อเขียนและสอบ
สัมภำษณ์ 



ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ล าดับ ชื่อทุน / แหล่งทุน 
ประเทศและสาขา 
ที่ไปศึกษา / อบรม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
จ านวน

ทุน 
เง่ือนไข 

การรับทุน 

วิธีการรับสมัคร / 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

วิธีการคัดเลือก / 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร 
- หน่วยงำนต้น
สังกัดของผู้สมัคร
รับทุน 
จะต้องส่งหนังสือ
เสนอชื่อพร้อมใบ
สมัครและเอกสำร 
ที่เก่ียวข้องมำยัง
ส ำนักควำมสัมพันธ์
ต่ำงประเทศ 
ส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงศึกษำ 
ธิกำร ภำยในช่วง
ต้นเดือนกรกฎำคม 
ของทุกปี 
เอกสำร
ประกอบกำรสมัคร 
จะต้องเป็น
ภำษำอังกฤษ 
ประกอบด้วย 

ประมำณเดือน
กรกฎำคม 
-ประกำศรำยชื่อผู้
ได้รับทุน ประมำณ
เดือนกันยำยน 



ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ล าดับ ชื่อทุน / แหล่งทุน 
ประเทศและสาขา 
ที่ไปศึกษา / อบรม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
จ านวน

ทุน 
เง่ือนไข 

การรับทุน 

วิธีการรับสมัคร / 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

วิธีการคัดเลือก / 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

1. ใบสมัครรับทุน
ของศูนย์ซีมีโอเซียร์
ก้ำ  
2. ใบสมัครของ
มหำวิทยำลัย  
3. Transcript 
4. ส ำเนำปริญญำ
บัตร 
5. หนังสือรับรอง
กำรท ำงำน  
6. หนังสือรับรอง
จำกผู้บังคับบัญชำ  
7. ประวัติย่อ  
8.  เค้ำ
โครงกำรวิจัยโดย
ย่อท่ีผู้สมัคร 
จะเสนอเป็น
วิทยำนิพนธ์  
9.  ใบรับรองแพทย์  
10. ส ำเนำผล
คะแนน TOEFL 
อย่ำงน้อย  



ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ล าดับ ชื่อทุน / แหล่งทุน 
ประเทศและสาขา 
ที่ไปศึกษา / อบรม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
จ านวน

ทุน 
เง่ือนไข 

การรับทุน 

วิธีการรับสมัคร / 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

วิธีการคัดเลือก / 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

550 คะแนน 
(paper based) 80 
คะแนน  
(net based) 213 
คะแนน  
(computer-
based) หรือ  
IELTS อย่ำงน้อย 
6.0 คะแนน  
11. รูปถ่ำยขนำดที่
ใช้ท ำหนังสือ
เดินทำง 

6 ทุนรัฐบำลญี่ปุ่น (MEXT) 
ส ำหรับนักเรียน 

ญี่ปุ่น/ศึกษำ  
1. หลักสูตร 
College of 
Technology 
Students  
เพ่ือศึกษำต่อ
ระดับ
วิทยำลัยเทคนิค
ของญี่ปุ่น 
ระยะเวลำ 4 ปี 
(รวมเวลำเรียน
ภำษำญี่ปุ่นและ

คุณสมบัติ 
-มีอำยุระหว่ำง 17 ถึง 
25 ปี (นับ ณ วันที่ 1 
เมษำยน 2562 
-ส ำเร็จกำรศึกษำชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ
หลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.)  
หรือเทียบเท่ำ รวมทั้งผู้ที่
ก ำลังจะส ำเร็จกำรศึกษำ
ในเดือนมีนำคม 2562 

  ผู้สนใจสมัครรับทุน 
สำมำรถศึกษำ
รำยละเอียดกำร
สมัคร 
ดำวน์โหลดใบสมัคร
และเอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 
ได้จำกเว็บไซต์ 
www.bic.moe.go
.th 

ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
และกำรพิจำรณำของ
ผู้ให้ทุน 
 
จ ำนวนทุนแต่ละปี
ขึ้นอยู่กับกำร 
พิจำรณำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ฯ 
ญี่ปุ่น 

กลุ่มควำมร่วมมือ
ทวิภำค ี



ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ล าดับ ชื่อทุน / แหล่งทุน 
ประเทศและสาขา 
ที่ไปศึกษา / อบรม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
จ านวน

ทุน 
เง่ือนไข 

การรับทุน 

วิธีการรับสมัคร / 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

วิธีการคัดเลือก / 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

วิชำพ้ืนฐำน 1 ปี) 
  
2. หลักสูตร 
Specialized 
Training 
College 
Students เพ่ือ
ศึกษำต่อในระดับ
ประกำศนียบัตร
ด้ำนวิชำชีพ 
ระยะเวลำ 3 ปี 
(รวมเวลำเรียน
ภำษำญี่ปุ่นและ
วิชำพ้ืนฐำน 1 ปี) 

-มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย 
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
-มีควำมตั้งใจที่จะเรียน
ภำษำญี่ปุ่น 
-มีสุขภำพร่ำงกำย
แข็งแรง 
-ผู้ได้รับคัดเลือกให้รับทุน 
จะต้องสำมำรถเดินทำง
ไปถึงประเทศญี่ปุ่นได้
ในช่วงต้นเดือนเมษำยน 

7 ทุนกำรศึกษำจำกรัฐบำล 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
(CSC) 

สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน/
ศึกษำระดับ
ปริญญำตรี/โท/
เอก 

1. มีสัญชำติไทย 
2. ส ำเร็จกำรศึกษำอย่ำง
น้อยระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 
3. อำยุไม่เกิน 25 ปี
ส ำหรับ ป.ตรี และไม่เกิน 
50 ปี ส ำหรับ ป.โท/เอก 
4. มีอำยุระหว่ำง 30 ถึง 
50 ปี 

ขึ้นอยู่
กับทำง
รัฐบำล
สำธำร
ณรัฐ
ประชำ
ชนจีน 

 - เปิดรับสมัคร
ประมำณเดือน
กุมภำพันธ์ – 
เมษำยนของทุกปี 
โดยสมัครผ่ำน
เว็บไซต์ของ CSC 

ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
และกำรพิจำรณำของ
ผู้ให้ทุน 

กลุ่มควำมร่วมมือ
ทวิภำค ี



ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ล าดับ ชื่อทุน / แหล่งทุน 
ประเทศและสาขา 
ที่ไปศึกษา / อบรม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
จ านวน

ทุน 
เง่ือนไข 

การรับทุน 

วิธีการรับสมัคร / 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

วิธีการคัดเลือก / 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

8 ทุนกำรศึกษำของรัฐบำล
สำธำรณรัฐตุรกี 
ระดับอุดมศึกษำ (Turkey 
Scholarship)/ 
รัฐบำลสำธำรณรัฐตุรกี 

สำธำรณรัฐตุรกี/ 
ทุนในระดับ
ปริญญำตรี โท 
เอก และทุนวิจัย 
โดยครอบคลุม
หลำยสำขำวิชำ 
เช่น อิสลำม
ศึกษำ ตุรกีศึกษำ 
ภูมิภำคศึกษำ 
ศิลปศำสตร์ 
มนุษยศำสตร์ 
สังคมศำสตร์ 
เกษตรศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ 
วิศวกรรมศำสตร์
และเทคโนโลยี 
เพ่ือเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลัยชั้น
น ำในสำธำรณรัฐ
ตุรกี 

1. มีสัญชำติไทย  
2. มีผลกำรเรียนในระดับ 
ที่แต่ละสำขำวิชำก ำหนด 

 เงื่อนไข 
ทุนกำรศึกษำนี้จะ
ครอบคลุม
ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 
ได้แก่ ค่ำเล่ำเรียน 
ค่ำบัตรโดยสำร
เครื่องบินระหว่ำง
ประเทศ ค่ำท่ีพัก 
ค่ำประกันสุขภำพ 
รวมถึงค่ำใช้จ่ำย
รำยเดือน 

วิธีกำรสมัคร 
ผู้สนใจสำมำรถ
สมัครรับทุนได้โดย
สมัครผ่ำนระบบ
ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ 
https://www.tur
kiyeburslari.gov.t
r/en/english-
home/ 
 
ก ำหนดกำรรับ
สมัคร 
- เปิดรับสมัคร
ประมำณเดือน
มีนำคม 

ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
และกำรพิจำรณำของ
ผู้ให้ทุน 

กลุ่มควำมร่วมมือ
ทวิภำค ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ล าดับ ชื่อทุน / แหล่งทุน 
ประเทศและสาขา 
ที่ไปศึกษา / อบรม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
จ านวน

ทุน 
เง่ือนไข 

การรับทุน 

วิธีการรับสมัคร / 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

วิธีการคัดเลือก / 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

9 ทุนกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย 
ของรัฐบำลรัฐคูเวต /รัฐบำล
รัฐคูเวต 

รัฐคูเวต/ 
ทุนในระดับ
มัธยมศึกษำตอน
ปลำยให้แก่
นักเรียนไทย 

1. ต้องเป็นบุคคลสัญชำติ
ไทย และไม่ได้พ ำนักอยู่
ในคูเวตระหว่ำงกำร
สมัครรับทุน  
2. จบกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย 
(หรือระดับซำนำวี) แล้ว
ไม่เกิน 2 ปี  
3. มีผลกำรเรียนไม่ต่ ำ
กว่ำร้อยละ 75 หรือเกรด
เฉลี่ย 2.75 (ส ำหรับสำย
วิทย์) และ ผลกำรเรียน
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
หรือเกรดเฉลี่ย 3.00 
(ส ำหรับสำยศิลป์)  
4. ไม่เคยได้รับ
ทุนกำรศึกษำและเรียน
ในสถำบันกำรศึกษำของ
คูเวตมำก่อน 

จ ำนวน 
2-4 
ทุน 

เงื่อนไข 
ทุนกำรศึกษำนี้
ครอบคลุม
ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  
ได้แก่ ค่ำบัตร
โดยสำรเครื่องบิน
ไป - กลับระหว่ำง
ประเทศ ค่ำท่ีพัก 
ค่ำอำหำร ค่ำ
รักษำพยำบำล 
ค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน 
ค่ำเครื่องแต่งกำย 
อุปกรณ์กำรเรียน 
รวมทั้งค่ำพำหนะ
ระหว่ำงที่พักและ
สถำนศึกษำ
ทุนกำรศึกษำนี้จะ
ครอบคลุม
ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 
ได้แก่ ค่ำเล่ำเรียน 
ค่ำบัตรโดยสำร
เครื่องบินระหว่ำง
ประเทศ ค่ำท่ีพัก 
ค่ำประกันสุขภำพ 

วิธีกำรสมัคร 
ผู้สนใจสำมำรถ
สมัครรับทุนได้ 2 
วิธี ดังนี้  
1. สมัครทำง
ไปรษณีย์ โดยกำร
ดำวน์โหลดใบสมัคร
ทำงเว็บไซต์ 
www.bic.moe.go
.th และส่งใบสมัคร
ที่กรอกข้อมูล
ครบถ้วน พร้อม
ด้วยเอกสำร
ประกอบตำมที่
ก ำหนดไปยัง
กระทรวงศึกษำ 
ธิกำร  
2. สมัครด้วยตนเอง
ได้ที่ ส ำนัก
ควำมสัมพันธ์
ต่ำงประเทศ 
ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร อำคำร

กระทรวงศึกษำธิกำร
ด ำเนินกำรคัดเลือกผู้ที่
มีคุณสมบัติเหมำะสม
และเสนอชื่อไปยัง
รัฐบำลคูเวตเพ่ือ
พิจำรณำขั้นสุดท้ำย 
- คุณสมบัติตำม
ข้อก ำหนดของผู้ให้ทุน 

กลุ่มควำมร่วมมือ
ทวิภำค ี



ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ล าดับ ชื่อทุน / แหล่งทุน 
ประเทศและสาขา 
ที่ไปศึกษา / อบรม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
จ านวน

ทุน 
เง่ือนไข 

การรับทุน 

วิธีการรับสมัคร / 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

วิธีการคัดเลือก / 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

รวมถึงค่ำใช้จ่ำย
รำยเดือน 

ส ำนักงำน กศน. 
ชั้น ๑ กระทรวง
ศึกษำกำร ภำยใน
วันและเวลำ
รำชกำร 
 
ก ำหนดกำรรับ
สมัคร 
- เปิดรับสมัคร
ประมำณเดือน
มิถุนำยน-
กรกฎำคม 
- ก ำหนดสอบ
ข้อเขียนและสอบ
สัมภำษณ์ 
ประมำณเดือน
กรกฎำคม 
- ประกำศรำยชื่อผู้
ได้รับทุน ประมำณ
เดือนกรกฎำคม 

10 ทุนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
รัฐบำลรัฐคูเวต 

รัฐคูเวต/ 
ทุนระดับปริญญำ
ตรีมอบให้แก่
นักเรียนไทย เพ่ือ

1. ต้องเป็นบุคคลสัญชำติ
ไทย และไม่ได้พ ำนักอยู่
ในคูเวตระหว่ำงกำร
สมัครรับทุน  

จ ำนวน 
2 ทุน 

 วิธีกำรสมัคร 
ผู้สนใจสำมำรถ
สมัครรับทุนได้ 2 
วิธี ดังนี้  

กระทรวงศึกษำธิกำร
ด ำเนินกำรคัดเลือกผู้ที่
มีคุณสมบัติเหมำะสม
และเสนอชื่อไปยัง

กลุ่มควำมร่วมมือ
ทวิภำค ี



ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ล าดับ ชื่อทุน / แหล่งทุน 
ประเทศและสาขา 
ที่ไปศึกษา / อบรม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
จ านวน

ทุน 
เง่ือนไข 

การรับทุน 

วิธีการรับสมัคร / 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

วิธีการคัดเลือก / 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

เข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลัย
คูเวตในสำขำวิชำ
ต่ำง ๆ ได้แก่ 
สังคมศำสตร์ 
อักษรศำสตร์ ครุ
ศำสตร์ และ
นิติศำสตร์
อิสลำม/อิสลำม
ศึกษำ 

2. จบกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย 
(หรือระดับซำนำวี) แล้ว
ไม่เกิน 2 ปี  
3. มีผลกำรเรียนไม่ต่ ำ
กว่ำร้อยละ 75 หรือเกรด
เฉลี่ย 2.75 (ส ำหรับสำย
วิทย์) และ ผลกำรเรียน
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
หรือเกรดเฉลี่ย 3.00 
(ส ำหรับสำยศิลป์)  
4. ไม่เคยได้รับ
ทุนกำรศึกษำและเรียน
ในสถำบันกำรศึกษำของ
คูเวตมำก่อน 

1. สมัครทำง
ไปรษณีย์ โดยกำร
ดำวน์โหลดใบสมัคร
ทำงเว็บไซต์ 
www.bic.moe.go
.th และส่งใบสมัคร
ที่กรอกข้อมูล
ครบถ้วน พร้อม
ด้วยเอกสำร
ประกอบตำมที่
ก ำหนดไปยัง
กระทรวงศึกษำธิกำ
ร  
2. สมัครด้วยตนเอง
ได้ที่ ส ำนัก
ควำมสัมพันธ์
ต่ำงประเทศ 
ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร อำคำร
ส ำนักงำน กศน. 
ชั้น ๑ 
กระทรวงศึกษำธิกำ

รัฐบำลคูเวตเพ่ือ
พิจำรณำขั้นสุดท้ำย 
- คุณสมบัติตำม
ข้อก ำหนดของผู้ให้ทุน 



ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ล าดับ ชื่อทุน / แหล่งทุน 
ประเทศและสาขา 
ที่ไปศึกษา / อบรม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
จ านวน

ทุน 
เง่ือนไข 

การรับทุน 

วิธีการรับสมัคร / 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

วิธีการคัดเลือก / 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

ร ภำยในวันและ
เวลำรำชกำร 
 
ก ำหนดกำรรับ
สมัคร 
- เปิดรับสมัคร
ประมำณเดือน
มิถุนำยน-
กรกฎำคม 
- ก ำหนดสอบ
ข้อเขียนและสอบ
สัมภำษณ์ 
ประมำณเดือน
กรกฎำคม 
- ประกำศรำยชื่อผู้
ได้รับทุน ประมำณ
เดือนกรกฎำคม 

11 ทุนกำรศึกษำของรัฐบำล
โมร็อกโก/ 
รัฐบำลรำชอำณำจักร
โมร็อกโก 

รำชอำณำจักร
โมร็อกโก/ 
ทุนกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี-
เอก ให้แก่
นักศึกษำไทย 
เพ่ือเข้ำศึกษำต่อ

ระดับปริญญำตรี 
1) ผู้สมัครขอรับทุนต้อง
ได้รับประกำศนียบัตร
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำยใน
ปี 2559 หรือ 2560 และ

จ ำนวน 
15 ทุน 

 วิธีกำรสมัคร 
ผู้สนใจสำมำรถ
สมัครรับทุนได้ 2 
วิธี ดังนี้  
1. สมัครทำง
ไปรษณีย์ โดยกำร
ดำวน์โหลดใบสมัคร

- กระทรวงศึกษำธิกำร
ด ำเนินกำรคัดเลือกผู้ที่
มีคุณสมบัติเหมำะสม
และเสนอชื่อไปยัง
รัฐบำลโมร็อกโกเพ่ือ
พิจำรณำขั้นสุดท้ำย 

กลุ่มควำมร่วมมือ
ทวิภำค ี



ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ล าดับ ชื่อทุน / แหล่งทุน 
ประเทศและสาขา 
ที่ไปศึกษา / อบรม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
จ านวน

ทุน 
เง่ือนไข 

การรับทุน 

วิธีการรับสมัคร / 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

วิธีการคัดเลือก / 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

ใน
สถำบันอุดมศึกษ
ำของโมร็อกโก 

มีผลกำรเรียนในระดับดี
มำก ดี หรือพอใช้ 
2) ผู้สมัครขอรับทุน
จะต้องมีอำยุระหว่ำง 
19-23 ปี  
ในปีที่สมัคร 
3) คุณสมบัติอ่ืน ๆ ของ
ผู้สมัครขอรับทุนจะ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ของสำขำวิชำ ในแต่ละ
สถำบัน/มหำวิทยำลัย 
ทั้งนี้ สำมำรถศึกษำ
รำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่
เว็บไซต์ 
www.amci.ma/repf.p
df 
ระดับปริญญำโท 
ผู้สมัครขอรับทุนจะต้อง
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรีเกียรตินิยมใน
สำขำที่ก ำหนด 
ระดับปริญญำเอก 
1) ผู้สมัครขอรับทุน
จะต้องส ำเร็จกำรศึกษำ

ทำงเว็บไซต์ 
www.bic.moe.go
.th และส่งใบสมัคร
ที่กรอกข้อมูล
ครบถ้วน พร้อม
ด้วยเอกสำร
ประกอบตำมที่
ก ำหนดไปยัง
กระทรวงศึกษำธิกำ
ร  
2. สมัครด้วยตนเอง
ได้ที่ ส ำนัก
ควำมสัมพันธ์
ต่ำงประเทศ 
ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร อำคำร
ส ำนักงำน กศน. 
ชั้น ๑ 
กระทรวงศึกษำธิกำ
ร ภำยในวันและ
เวลำรำชกำร 
 

- คุณสมบัติตำม
ข้อก ำหนดของผู้ให้ทุน 



ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ล าดับ ชื่อทุน / แหล่งทุน 
ประเทศและสาขา 
ที่ไปศึกษา / อบรม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
จ านวน

ทุน 
เง่ือนไข 

การรับทุน 

วิธีการรับสมัคร / 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

วิธีการคัดเลือก / 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

ระดับปริญญำโทในสำขำ
ที่ก ำหนด 
2) ผู้สมัครขอรับทุน
จะต้องระบุสำขำวิชำและ
มหำวิทยำลัยที่สนใจ โดย
สำมำรถศึกษำ
รำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่
เว็บไซต์ 
www.enssup.gov.ma 

ก ำหนดกำรรับ
สมัคร 
- เปิดรับสมัคร
ประมำณเดือน
กรกฎำคม 
- ก ำหนดสอบ
ข้อเขียนและสอบ
สัมภำษณ์ 
ประมำณเดือน
กรกฎำคม 
- ประกำศรำยชื่อผู้
ได้รับทุน ประมำณ
เดือนกรกฎำคม 

12 ทุนกำรศึกษำของรัฐบำล
โอมำน/รัฐสุลต่ำนโอมำน 

รัฐสุลต่ำนโอมำน/ 
ทุนกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี 
ให้แก่นักศึกษำ
ไทย เพื่อเข้ำ
ศึกษำต่อใน
สถำบันอุดมศึกษ
ำของโอมำน 

1. ต้องเป็นบุคคลสัญชำติ
ไทย และไม่ได้พ ำนักอยู่
ในโอมำนระหว่ำงสมัคร
รับทุน 
2. จบกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย 
(หรือระดับซำนำวี) 
มำแล้วไม่เกิน 2 ปี  
3. อำยุไม่เกิน 25 ปี นับ
ถึงวันที่ 1 ตุลำคม ของปี
ที่สมัคร 

จ ำนวน 
2 ทุน 

 วิธีกำรสมัคร 
ผู้สนใจสำมำรถ
สมัครรับทุนได้ 2 
วิธี ดังนี้  
1. สมัครทำง
ไปรษณีย์ โดยกำร
ดำวน์โหลดใบสมัคร
ทำงเว็บไซต์ 
www.bic.moe.go
.th และส่งใบสมัคร
ที่กรอกข้อมูล

กระทรวงศึกษำธิกำร
ด ำเนินกำรคัดเลือกผู้ที่
มีคุณสมบัติเหมำะสม
และเสนอชื่อไปยัง
รัฐบำลโอมำนเพ่ือ
พิจำรณำขั้นสุดท้ำย 
- คุณสมบัติตำม
ข้อก ำหนดของผู้ให้ทุน 

กลุ่มควำมร่วมมือ
ทวิภำค ี

http://www.enssup.gov.ma/


ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ล าดับ ชื่อทุน / แหล่งทุน 
ประเทศและสาขา 
ที่ไปศึกษา / อบรม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
จ านวน

ทุน 
เง่ือนไข 

การรับทุน 

วิธีการรับสมัคร / 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

วิธีการคัดเลือก / 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

4. ไม่เคยได้รับ
ทุนกำรศึกษำและเรียน
ในสถำบันกำรศึกษำของ
โอมำนมำก่อน 
5. ผลกำรเรียนในระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย 
5.1 ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 65 
ส ำหรับกำรยื่นสมัคร 
Institute of Islamic 
Sciences 
5.2 ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 
ส ำหรับกำรยื่นสมัคร 
College of Banking 
and Financial Studies 
5.3 ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 75 
ส ำหรับกำรยื่นสมัคร 
Higher Technical 
College, College of 
Applied Sciences และ 
Special Higher 
Education Institutes 
5.4 กำรยื่นสมัคร 
Sultan Qaboos 
University ต้องมี

ครบถ้วน พร้อม
ด้วยเอกสำร
ประกอบตำมที่
ก ำหนดไปยัง
กระทรวงศึกษำธิกำ
ร  
2. สมัครด้วยตนเอง
ได้ที่ ส ำนัก
ควำมสัมพันธ์
ต่ำงประเทศ 
ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร อำคำร
ส ำนักงำน กศน. 
ชั้น 1 
กระทรวงศึกษำธิกำ
ร ภำยในวันและ
เวลำรำชกำร 
 
ก ำหนดกำรรับ
สมัคร 
- เปิดรับสมัคร
ประมำณเดือน



ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ล าดับ ชื่อทุน / แหล่งทุน 
ประเทศและสาขา 
ที่ไปศึกษา / อบรม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
จ านวน

ทุน 
เง่ือนไข 

การรับทุน 

วิธีการรับสมัคร / 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

วิธีการคัดเลือก / 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

คุณสมบัติตรงตำมท่ีแต่
ละคณะก ำหนด 
6. ผลกำรเรียนภำษำ
อำหรับ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 
80 (ส ำหรับผู้ขอรับทุนใน
คณะที่ท ำกำรเรียนกำร
สอนเป็นภำษำอำหรับ) 

กรกฎำคม – 
สิงหำคม 
- ก ำหนดสอบ
ข้อเขียนและสอบ
สัมภำษณ์ 
ประมำณเดือน
สิงหำคม 
- ประกำศรำยชื่อผู้
ได้รับทุน ประมำณ
เดือนสิงหำคม 

13 ทุนศึกษำต่อระดับ
บัณฑิตศึกษำของศูนย์ 
ระดับภูมิภำคว่ำด้วยกำรวิจัย
และบัณฑิตศึกษำ 
ด้ำนกำรเกษตรของซีมีโอ  
(ซีมีโอเซียร์ก้ำ)  
-  ศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้ำตั้งอยู่  
ณ เมืองลอสบำยอส 
สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์  
โดยให้ทุนศึกษำต่อระดับ
ปริญญำโท และปริญญำเอก
แก่บุคลำกรของประเทศ 
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ในสำขำกำรเกษตร 

สำขำกำรเกษตร 
และสำขำต่ำง ๆ  
ของมหำวิทยำลัย
ในประเทศ
ฟิลิปปินส์ 
มำเลเซีย ไทย  
และอินโดนีเซีย 
ได้แก่ 
1. University of 
the Philippines 
Los Banos 
ฟิลิปปินส์ 

1. มีสัญชำติไทย 
2. มีอำยุไม่เกิน 35 ปี  
ส ำหรับผู้สมัครระดับ
ปริญญำโท  
ในส่วนผู้สมัครระดับ
ปริญญำเอก  
มีอำยุไม่เกิน 40 ปี  
3. ผู้สมัครต้องเป็น
ข้ำรำชกำร พนักงำน
มหำวิทยำลัย  
หรือบุคลำกรใน
หน่วยงำนของรัฐบำล 

ปีละ
ประ 
มำณ  
2 – 5 
ทุน 

 -ศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้ำ 
จะแจ้งข้อมูลกำร
สมัคร 
รับทุนให้
กระทรวงศึกษำธิกำ
รไดท้รำบ  
ประมำณเดือน
กุมภำพันธ์ – 
เมษำยนของทุกปี 
-ส ำนัก
ควำมสัมพันธ์
ต่ำงประเทศ 

-กระทรวงศึกษำธิกำร  
มีกำรแต่งตั้งณะ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือพิจำรณำคัดเลือก
ผู้สมัครรับทุน 
ของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้ำ  
โดยพิจำรณำใบสมัคร
และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
ของผู้สมัครรับทุน 
ในชั้นต้น หลังจำกนั้น  
จึงมีหนังสือเสนอชื่อ
ผู้สมัครรับทุนของไทย
ไปยัง  
ศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้ำ 

กลุ่มควำมร่วมมือ
ระดับภูมิภำค 



ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ล าดับ ชื่อทุน / แหล่งทุน 
ประเทศและสาขา 
ที่ไปศึกษา / อบรม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
จ านวน

ทุน 
เง่ือนไข 

การรับทุน 

วิธีการรับสมัคร / 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

วิธีการคัดเลือก / 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

และสำขำต่ำง ๆ เพื่อศึกษำต่อ
ในมหำวิทยำลัยของประเทศ
ฟิลิปปินส์ มำเลเซีย ไทย และ
อินโดนีเซีย 

2. Universiti 
Putra Malaysia 
มำเลเซีย 
3. หำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ 
4. Institut 
Pertanian 
Bogor 
อินโดนีเซีย  
5. Universitas 
Gadjah Mada 
อินโดนีเซีย 

ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร  
มีหนังสือ
ประชำสัมพันธ์เรื่อง
ทุนของศูนย์ฯ  
ไปยังหน่วยงำนใน
สังกัดกระทรวง 
ศึกษำธิกำร  
และกระทรวงอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง เช่น  
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
และกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น  
รวมทั้งเผยแพร่
เรื่องทุนดังกล่ำว 
ในเว็บไซต์ของ
กระทรวง 
ศึกษำธิกำร  

-ผู้แทนของศูนย์ซีมีโอ 
เซียร์ก้ำ เดินทำงมำ
ประเทศไทย เพ่ือสอบ
สัมภำษณ์ผู้สมัครรับ
ทุน  
-ภำยหลังกำรสอบ
สัมภำษณ์ประมำณ  
3 - 4 เดือน  
ศูนย์ฯ จะแจ้งผล 
กำรคัดเลือกในชั้นต้น 
มำยังกระทรวง 
ศึกษำธิกำร และแจ้ง
ผลกำรคัดเลือก 
ในท้ำยสุดโดยตรงไปยัง
ผู้สมัครที่ได้รับกำร
คัดเลือกให้รับทุนต่อไป 



ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ล าดับ ชื่อทุน / แหล่งทุน 
ประเทศและสาขา 
ที่ไปศึกษา / อบรม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
จ านวน

ทุน 
เง่ือนไข 

การรับทุน 

วิธีการรับสมัคร / 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

วิธีการคัดเลือก / 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

และส ำนัก
ควำมสัมพันธ์
ต่ำงประเทศ 
ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร 
-หน่วยงำนต้นสังกัด
ของผู้สมัครรับทุน 
จะต้องส่งหนังสือ
เสนอชื่อพร้อมใบ
สมัคร 
และเอกสำรที่
เกี่ยวข้องมำยัง
ส ำนัก 
ควำมสัมพันธ์
ต่ำงประเทศ 
ส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงศึกษำธิกำ
ร ภำยในช่วงต้น
เดือน 
กรกฎำคม ของทุก
ปี 
เอกสำร
ประกอบกำรสมัคร 



ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ล าดับ ชื่อทุน / แหล่งทุน 
ประเทศและสาขา 
ที่ไปศึกษา / อบรม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
จ านวน

ทุน 
เง่ือนไข 

การรับทุน 

วิธีการรับสมัคร / 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

วิธีการคัดเลือก / 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

จะต้องเป็น
ภำษำอังกฤษ 
ประกอบด้วย 
1. ใบสมัครรับทุน
ของศูนย์ซีมีโอเซียร์
ก้ำ  
2. ใบสมัครของ
มหำวิทยำลัย  
3. Transcript 
4. ส ำเนำปริญญำ
บัตร 
5. หนังสือรับรอง
กำรท ำงำน  
6. หนังสือรับรอง
จำกผู้บังคับบัญชำ  
7. ประวัติย่อ  
8. เค้ำโครงกำรวิจัย
โดยย่อท่ีผู้สมัคร 
จะเสนอเป็น
วิทยำนิพนธ์  
9.  ใบรับรองแพทย์  
10. ส ำเนำผล
คะแนน TOEFL 
อย่ำงน้อย  



ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ล าดับ ชื่อทุน / แหล่งทุน 
ประเทศและสาขา 
ที่ไปศึกษา / อบรม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
จ านวน

ทุน 
เง่ือนไข 

การรับทุน 

วิธีการรับสมัคร / 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

วิธีการคัดเลือก / 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

550 คะแนน 
(paper based) 80 
คะแนน  
(net based) 213 
คะแนน  
(computer-
based) หรือ  
IELTS อย่ำงน้อย 
6.0 คะแนน  
11. รูปถ่ำยขนำดที่
ใช้ท ำหนังสือ
เดินทำง 

14 ทุนกำรศึกษำของรัฐบำล
สำธำรณรัฐตุรกี 
ระดับอุดมศึกษำ (Turkey 
Scholarship)/ 
รัฐบำลสำธำรณรัฐตุรกี 

สำธำรณรัฐตุรกี/ 
ทุนในระดับ
ปริญญำตรี โท 
เอก และทุนวิจัย 
โดยครอบคลุม
หลำยสำขำวิชำ 
เช่น อิสลำม
ศึกษำ ตุรกีศึกษำ 
ภูมิภำคศึกษำ 
ศิลปศำสตร์ 
มนุษยศำสตร์ 
สังคมศำสตร์ 

1. มีสัญชำติไทย  
2. มีผลกำรเรียนในระดับ
ที่แต่ละสำขำวิชำก ำหนด 

 เงื่อนไข 
ทุนกำรศึกษำนี้จะ
ครอบคลุม
ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 
ได้แก่ ค่ำเล่ำเรียน 
ค่ำบัตรโดยสำร
เครื่องบินระหว่ำง
ประเทศ ค่ำท่ีพัก 
ค่ำประกันสุขภำพ 
รวมถึงค่ำใช้จ่ำย
รำยเดือน 

วิธีกำรสมัคร 
ผู้สนใจสำมำรถ
สมัครรับทุนได้โดย
สมัครผ่ำนระบบ
ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ 
https://www.tur
kiyeburslari.gov.t
r/en/english-
home/ 
 
ก ำหนดกำร 
รับสมัคร 

 กลุ่มควำมร่วมมือ
ทวิภำค ี



ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ล าดับ ชื่อทุน / แหล่งทุน 
ประเทศและสาขา 
ที่ไปศึกษา / อบรม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
จ านวน

ทุน 
เง่ือนไข 

การรับทุน 

วิธีการรับสมัคร / 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

วิธีการคัดเลือก / 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

เกษตรศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ 
วิศวกรรมศำสตร์
และเทคโนโลยี 
เพ่ือเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลัย 
ชั้นน ำใน
สำธำรณรัฐตุรก ี

- เปิดรับสมัคร
ประมำณเดือน
มีนำคม 

15 UNESCO/People’s 
Republic of China - The 
Great Wall Co-Sponsored 
Fellowships Programme 

ประเทศจีน - วุฒิกำรศึกษำปริญญำ
ตรีขึ้นไป  
- มีควำมสำมำรถในกำร
ใช้ภำษำอังกฤษ (ในกรณี
ผู้ที่เลือกสำขำ/
มหำวิทยำลัยที่ใช้
ภำษำจีน  อำจจะต้อง
เรียนภำษำจีนก่อนเข้ำรับ
กำรศึกษำหรือปฏิบัติ
งำนวิจัย) 
- อำยุไม่เกิน 45 ปี  
- มีสุขภำพดีทั้งร่ำงกำย
และจิตใจ 

  วิธีกำรรับสมัคร: ส่ง
ใบสมัครและ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
มำยังส ำนัก
ควำมสัมพันธ์
ต่ำงประเทศ สป. 
 
ก ำหนดกำรรับ
สมัคร: กุมภำพันธ์ 
– มีนำคม 

ขึ้นอยู่กับผู้ให้ทุน กลุ่มควำมร่วมมือ
กับองค์กำรระหว่ำง
ประเทศ 

16 UNESCO/Keizo Obuchi 
Research Fellowships 
Programme 

ประเทศญี่ปุ่น เน้นงานวิจัย 4 สาขา 
ดังนี้ 

  วิธีกำรรับสมัคร: ส่ง
ใบสมัครและ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นอยู่กับผู้ให้ทุน กลุ่มควำมร่วมมือ
กับองค์กำรระหว่ำง
ประเทศ 



ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ล าดับ ชื่อทุน / แหล่งทุน 
ประเทศและสาขา 
ที่ไปศึกษา / อบรม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
จ านวน

ทุน 
เง่ือนไข 

การรับทุน 

วิธีการรับสมัคร / 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

วิธีการคัดเลือก / 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

- สิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะ
กำรลดควำมเสี่ยงจำกภัย
พิบัติ (DRR)  
- ปฏิสัมพันธ์ข้ำม
วัฒนธรรม  
- เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร  
- กำรแก้ปัญหำควำม
ขัดแย้งอย่ำงสันติ 
คุณสมบัติ 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำใน
ระดับปริญญำโทขึ้นไป 
2. มีอำยุไม่เกิน 40 ป ี
3. มีควำมมุ่งหวังที่จะน ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์
ที่ได้มำช่วยเหลือประเทศ
ของตนภำยหลังได้รับทุน
แล้ว 
4. สำมำรถด ำเนินกำร
วิจัยภำยใต้กำรดูแลของ
สถำบันที่ผู้สมัครได้รับ
กำรตอบรับแล้ว 
5. มีควำมช ำนำญในกำร
อ่ำนและเขียนภำษำที่ใช้

มำยังส ำนัก
ควำมสัมพันธ์
ต่ำงประเทศ สป. 
 
ก ำหนดกำรรับ
สมัคร: มิถุนำยน – 
พฤศจิกำยน 



ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

ล าดับ ชื่อทุน / แหล่งทุน 
ประเทศและสาขา 
ที่ไปศึกษา / อบรม 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
จ านวน

ทุน 
เง่ือนไข 

การรับทุน 

วิธีการรับสมัคร / 
ก าหนดการ 
รับสมัคร 

วิธีการคัดเลือก / 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

ระหว่ำงกำรท ำวิจัยเป็น
อย่ำงดี 

17 UNESCO/Poland Co-
Sponsored Fellowships 
Programme in 
Engineering 

ประเทศโปแลนด์ ขึ้นอยู่กับโครงกำรวิจัย   วิธีกำรรับสมัคร: ส่ง
ใบสมัครและ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
มำยังส ำนัก
ควำมสัมพันธ์
ต่ำงประเทศ สป. 
 
ก ำหนดกำรรับ
สมัคร: กุมภำพันธ์ 
– เมษำยน 

ขึ้นอยู่กับผู้ให้ทุน กลุ่มควำมร่วมมือ
กับองค์กำรระหว่ำง
ประเทศ 

 

 


