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** รายละเอยีดทุนการศึกษาทาง http://www.mwit.ac.th/~guidance/Paper/Science%20scholarship%20aboard.pdf 

ช่วง
สมัคร ที ่ ประเภททุน/รายละเอียด สถาบัน/ประเทศ ระดับ คุณสมบัติและการสอบ 

จ านวนทุน
ต่อป ี

มิ.ย. 1. ทุนรัฐบาลญี่ปุน่ 
- Undergraduate Program (UG) 
สาขาวิชาให้เลือก 
Social Sciences หรือ   
Natural Sciences 
รายละเอียด: http://www.th.emb-
japan.go.jp/th/index.htm 

ญี่ปุ่น ป.ตร ี - GPA ≥ 3.80 
- GPA ≥  3.00 
- สอบข้อเขียน กรกฎาคม  
- สอบสัมภาษณ์ สิงหาคม  
 

10  

- College of Technology 
Program (CT) 
รายละเอียด: http://www.th.emb-
japan.go.jp/th/index.htm 

- GPA 3.00 
- สอบหลัง UG 
- สอบข้อเขียน กรกฎาคม  
- สอบสัมภาษณ์ สิงหาคม  

6-7 
 

ส.ค. 2. University of Mississippi  
(Ole Miss) 

USA ป.ตร ี - TOEFL 79; IELTS 6.0  
- GPA: Scholarships for 
academic excellence: 
14,000$/year GPA 3.9 - 4.0 
9,000$/year GPA 3.75 - 3.89 
6,000$/year GPA 3.50 - 4.00 
 

ไม่ระบ ุ
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** รายละเอยีดทุนการศึกษาทาง http://www.mwit.ac.th/~guidance/Paper/Science%20scholarship%20aboard.pdf 

ช่วง
สมัคร ที ่ ประเภททุน/รายละเอียด สถาบัน/ประเทศ ระดับ คุณสมบัติและการสอบ 

จ านวนทุน
ต่อป ี

ส.ค. 
(ต่อ) 

3. University of Tokyo (Komaba) 
International Program (G30) 
Environmental Science and 
East Asia Study 

Japan ป.ตร ี
 

- GPA 3.5 
- TOEFL 100; IELTS 7.0  
Full scholarships available 

10 

4. New York University 
(Abu Dhabi) 

UAE,  
Abu Dhabi 

ป.ตร ี
 

- GPA 3.5 
- Apply to candidate 
weekend to be considered 
qualified for admission 

1-2 

ก.ย. 5. ทุนมหาวิทยาลัย Canterbury (ทุน
ยกเว้นค่าเล่าเรยีน) 

New Zealand ป.ตร ี - GPA ≥ 0..3 
- IELTS ≥ 6.5 

24 

6. ทุนรัฐบาลจัดสอบโดย ก.พ. 
- ทุนเล่าเรียนหลวง 
- ทุนไทยพัฒน์ 
- ทุนกระทรวงวิทย์ฯ (รวมทุน 
ปตท.สผ. 4 ทุน) 
รายละเอียด: 
www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb
/view.jsp?categoryID=CAT0001621 

อเมริกา/ยุโรป/
เอเชีย 

ป.ตร-ีโท-เอก - GPA ≥ 0..3 
- สอบเดือนพฤศจิกายน 
- วิชาสอบขึ้นอยู่กับสาขาท่ีเลือก        
- ข้อสอบวิชาภาษาไทยและ
สังคมฯของทุนเล่าเรียนหลวงสาย
วิทย์และศลิป์ ต่างจากข้อสอบทุน
กระทรวงวิทย์ฯ และไทยพัฒน์ 
 

 
9 
03 
29 
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ช่วง
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จ านวนทุน
ต่อป ี

ต.ค. 7. ทุน Freeman Asian Scholars 
Program 
(ทุนเต็มจ านวนจนจบปริญญาตรี) 
โดยให้ไปเรยีนสาขาใดกไ็ด้ที่
มหาวิทยาลยัเวสเลียน (Wesleyan 
University) และไมม่ีข้อผูกมดัใดๆ  

Wesleyan 
University

อเมริกา 

ป.ตร ี - GPA≥3.5 
- คะแนน SAT≥ 1,800 
- TOEFL≥ 90 
- กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 

1 

8. ทุนจากส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (สวก.) ให้ไปเรียน Geo 
Informatics Modeling, Plant 
Physiology, Plant Breeding 
(ทุนเต็มจ านวนจนจบปริญญาเอก 
เงื่อนไขเช่นเดียวกับทุน ก.พ.) (ปี 
2554 งด) 

เอเชีย/ยุโรป/
อเมริกา 

ป.ตร-ีโท-เอก - GPA 3.50 ขึ้นไป 
- อายุไม่เกิน 20 ปีนับจากวันท่ี
สมัคร 

- 


