
เรียบเรียงโดยงานแนะแนวให้ค าปรึกษา ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ทุนรัฐบาลญี่ปุน่ 
The Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship 

 
 กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (The 
Ministry of Education, Culture, Sport, Science and Technology : MEXT) 
และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย มอบให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่นในฐานะนักศึกษาปริญญาตรี ศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์  ระยะเวลารับทุน รวมทั้งสิ้น 5 ปี ( 7 ปี 
ส าหรับสาขาแพทย์ศาสตร์และทันตแพทย์ศาสตร์) ซึ่งรวมถึงการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น
เป็นเวลา 1 ปี โดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทยจะท าการคัดเลือก
และเสนอช่ือผู้สมัครขอรับทุน จ านวนประมาณ 10 คน ไปยัง MEXT 
ระดับท่ีให้ทุนการศึกษา  :  ปริญญาตรี (Undergraduate Program) 
จ านวนผู้รับทุน  :  ประมาณ 10 คน 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

1. อายุไม่ต่ ากว่า 17 ปี และไม่เกิน 21 ปี (นับถึงวันท่ี 1 เม.ย.ของปีท่ีเริ่มรับทุน) 
2. จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย ได้รับการศึกษาไม่ต่ ากว่า 12 ปี และมีสิทธ์ิเข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้หรือก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ก าหนดจบการศึกษาก่อนวันที่ 1 เม.ย.ของปีท่ีเริ่มรับทุน 

3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับมัธยมปลายไม่ต่ ากว่า 3.80 
ระดับท่ีให้ทุนการศึกษา  :  วิทยาลัยเทคนิค (College of Technology Program) 
จ านวนผู้รับทุน  :  ประมาณ 10 คน 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

1. อายุไม่ต่ ากว่า 17 ปี และไม่เกิน 21 ปี (นับถึงวันท่ี 1 เม.ย. ของปีท่ีเริ่มรับทุน) 
2. จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย ได้รับการศึกษาไม่ต่ ากว่า 12 ปี และมีสิทธ์ิเข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้หรือก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ก าหนดจบการศึกษาก่อนวันที่ 1 เม.ย.ของปีท่ีเริ่มรับทุน 

3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับมัธยมปลายไม่ต่ ากว่า 3.00 
ไม่มีข้อผูกพันในการรับทุน 
ข้อมูลเพ่ิมเติม  :  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทยหรอื
www.studyjapan.go.jp 
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ทุนที่จัดสอบโดยส านักงาน ก .พ.  
ทุนเล่าเรียนหลวง 

 

 พระราชทานแก่นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดย
มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ให้ไปศึกษา  ณ ต่างประเทศ สามารถเลือกเรียน  วิชาใด ณ 
สถาบันอุดมศึกษาแห่งใดก็ได้ ซึ่งก.พ.จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยพิจารณา
จากความประสงค์ คุณวุฒิ คุณลักษณะของผู้ได้รับทุน เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว
จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย  
ระดับ  :  ปริญญาตรี (สามารถเสนอเรื่องขอศึกษาต่อได้ถึงระดับปรญิญาเอก)  
จ านวนทุน  :  9 ทุน 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ  

1. มีอายุไมเ่กิน 20 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร  
2. ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายประจ าปี

การศึกษา 2551 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นในประเทศไทยท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรองว่าเทียบเท่าโดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมาไม่ต่ ากว่า 3.50 และเมื่อส าเร็จการศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า 3.50 

3. ไม่สอบตกในวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสตูรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. มีศีลธรรมและความประพฤติดี โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติของ

ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อ านวยการโรงเรียนทีส่ังกัดมาแสดง 
5. ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนท่ีมสีัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ 
6. ผู้สมคัรสอบผู้ใดไม่มีคณุสมบัตหิรอืมีลักษณะต้องห้ามไม่มสีิทธิเข้าสอบหรือ

ได้รับทุน 
ข้อผูกพันในการรับทุน  : 

1. ผู้ไดร้ับทุนจะต้องกลับมาปฏิบตัิงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลา
ในการรบัทุน 

2. กรณีผู้รับทุนไม่กลับมาปฏิบตัิงานในประเทศไทยจะต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับจ านวน
เงินทุนที่ได้รับ 
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ทุนที่จัดสอบโดยส านักงาน ก .พ.  
ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 เป็นทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความ
ต้องการของส่วนราชการฝ่ายพลเรือนและรัฐวิสาหกิจ ให้ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ 
รายละเอียดสาขาวิชาและประเทศท่ีจะไปศึกษา ศึกษาได้จากประกาศรับสมคัรของแต่
ละปี 
ระดับท่ีให้ทุนการศึกษา  :  ปริญญาตรี - โท - เอก 
จ านวนผู้รับทุน  :  25 ทุน 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 

1. มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
หลักสูตรอื่นท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า  

3. ได้คะแนนเฉลีย่สะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษา
เท่าที่ผ่านมาไม่ต่ ากว่า 3.50 

4. มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติด ี
5. ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนท่ีมสีัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ 
6. ผู้สมคัรสอบผู้ใดไม่มีคณุสมบัตหิรอืมีลักษณะต้องห้าม ไม่มสีิทธิเข้าสอบหรือ

ได้รับทุน 
ข้อผูกพันในการรับทุน  : 

1. ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์  และ
เทคโนโลยีก าหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะ เวลาที่ได้รับทุน 

2. กรณีที่ ผู้ ได้ รับทุนไม่ เข้ ารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ ได้ท าไว้กับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนท่ีได้จ่ายไป
แล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่า ของจ านวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ย
ปรับอีกด้วย 
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ทุนไทยพัฒน์ 

 ทุนไทยพัฒน์ หมายถึง พัฒนาชาติไทย เป็นการจัดสรรทุนรัฐบาลตาม
โครงการเตรียมก าลังคนภาคราชการเพื่ออนาคต ให้แก่นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแต่ละภาคตามพื้นที่ท่ีตั้งสถานศึกษาของคุณวุฒิที่ใช้ใน
การสมัครสอบ และก าหนดให้ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ 
ระดับท่ีให้ทุนการศึกษา  :  ปริญญาตรี - โท 
จ านวนทุน  :  ประมาณ 15 ทุน 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 

1. มีอายุไมเ่กิน 20 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2. ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีสุดท้ายของหลักสตูรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ประจ าปีการศึกษา 2550 ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นท่ีกระทรวงศึกษาธิการ รับรองว่า
เทียบเท่า 

3. ได้คะแนนเฉลีย่สะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษา
เท่าที่ผ่านมาไม่ต่ ากว่า 0.53 

4. มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติด ี
5. ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มสีัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ  
6. ผู้สมคัรสอบผู้ใดไม่มีคณุสมบัตหิรอืมีลักษณะต้องห้าม ไม่มสีิทธิเข้าสอบหรือ

ได้รับทุน 
ข้อผูกพันในการรับทุน  : 

1. ผู้ไดร้ับทุนจะต้องกลับมารับราชการในส่วนราชการที่ ก.พ. ก าหนดเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของระยะเวลาทีไ่ด้รบัทุน 

2. กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้ารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ท าไว้กับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากจะชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้ว
ทั้งสิ้นยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่า ของจ านวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับ
อีกด้วย 
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ทุน Freeman Asian Scholars Program 
ให้ไปเรียนที่ Wesleyan University, Middletown, Connecticut, USA 

 

  สาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลป
ศาสตร์ แพทยศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นทุนที่
ให้เฉพาะนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาจากประเทศในแถบเอเชีย 11 ประเทศ
เท่านั้น 

  ทุนนี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียนจนจบปริญญาตรี ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆให้สมัครขอ
เงินช่วยเหลือ พร้อมไปในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศผลการสมัครและ
ทุนการศึกษาที่จะได้รับพร้อมกัน (จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหลังวันที่ 1 มกราคม 
2554) 

สิ่งที่ใช้ในการสมัคร 

- สมัครออนไลน์ ที่ www.commonapp.org  

- ใบรับรองผลการเรยีน, จดหมายแนะน า 2 ฉบับจากอาจารยผ์ู้สอน และ 1 ฉบับจาก
อาจารย์แนะแนว, และเอกสารแนบเพิ่มเตมิเฉพาะของทุน 

- คะแนน SAT; Critical Reading  650  

- คะแนน TOEFL (ibT)  100 

หากใบสมัครไดร้ับการตอบรับ จะมีการสมัภาษณ์โดยเจ้าหน้าท่ีของ
มหาวิทยาลยัจะเดินทางมาด้วยตนเอง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2554  

หมายเหตุ ทุนนี้เป็นทุนท่ีมีการแข่งขันสูงมาก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสูงหากโดนปฏิเสธ
ทุน Freeman Asian Scholar มักจะได้รับการตอบรับให้เข้า Wesleyan University 
โดยอัตโนมัติ และจะพิจารณาให้ทุนช่วยเหลือโดยต้องระบุในเอกสารแนบเพ่ิมเติมของ
ทุน*ไว้ตั้งแต่ต้น (คาดหวังให้ทุนแก่นักเรียนจากประเทศอาเซียนทั้ง 11 ประเทศ และ
ให้ประเทศไทย 2 ทุน) เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันท่ี 1 มกราคม 2554  

อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  : 
www.wesleyan.edu/admission/international_students/freeman.html 
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ทุนส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 
 

เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรโดยการให้ทุนการศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เป็นไปโดยสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในการ
สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการวิจัยด้านการเกษตรเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป สวก. จึงด าเนินการสอบคัด เลือกเพื่อรับทุน
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ส าหรับบุคคลทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 
2554 ณ ต่างประเทศ 
ระดับ  :  ปริญญาตร ี- โท - เอก  
จ านวนทุน  :  3 ทุน ได้แก่ 

1. สาขาภูมสิารสนเทศและการจ าลอง (Geo informatics & Modeling) ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา/ ญี่ปุ่น/ สหภาพยุโรป จ านวน 1 ทุน ตามความ
ต้องการของกรมการข้าว 

2. สาขาการปรับปรุงพันธุ์ (พืชสวน) (Plant Breeding) ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา/ ออสเตรเลีย/ สหภาพยุโรป จ านวน 1 ทุน ตามความต้องการ
ของกรมวิชาการเกษตร 

3. สาขาสรรีวิทยาพืช (Plant Physiology) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา/ 
ออสเตรเลีย/ สหภาพยุโรป จ านวน 1 ทุน ตามความต้องการกรมวิชาการ
เกษตร 

เง่ือนไขการรับทุน 
1. ผู้ไดร้ับทุนจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศส านักงานพัฒนาการ

วิจัยการเกษตร ดูที่ http://www.arda.or.th 
2. ผู้ได้รับทุนการศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วจะต้องกลับมา

ปฏิบัติในหน่วยงานต้นสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามต าแหน่งและ
หน่วยงานท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี แต่
ไม่เกิน 2 ปี หลังจากนั้นต้องกลับไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกตามสัญญา
รับทุน และเมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วจะต้องกลับมาเข้ารับ
ราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในต าแหน่งและหน่วยงานที่
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของ
ระยะเวลาที่ได้รับทุน 

 3. กรณีที่มีการผิดเงื่อนไขหรือสัญญารับทุน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้รับทนุจะต้อง
รับผิดชอบชดใช้เงินทุนท่ีได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ  : 
 1. บุคคลทั่วไป 
 2. มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันท่ีสมัคร 
 3. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้คะแนนเฉลีย่สะสมระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาเท่าท่ีผ่านมาไม่ต่ ากว่า 3.50 
 

ทุนส านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

ทุนที่รับสมัคร  
1. ทุนไปศึกษาระดับปริญญาตรี - โท สาขา Broadcasting (การก ากับดูแลสื่อ

และ content) ที่ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา หรือฝรั่งเศสจ านวน 1 ทุน  
2. ทุนไปศึกษาระดับปริญญาตรี - โท สาขาเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์

โทรคมนาคมหรือท่ีเกี่ยวข้อง) ที่ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา หรือฝรั่งเศส จ านวน 1 
ทุน  

3. ทุนไปศึกษาระดับปริญญาตรี - โท สาขากฏหมาย (กฏหมายหรือโทรคมนาคม 
หรือกฏหมายการแข่งขันทางการค้า หรือกฏหมายเศรษฐกิจ) ที่ประเทศอังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา หรือฝรั่งเศส จ านวน 1 ทุน  

 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 
 ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีรายช่ือเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความ
เหมาะสมในการรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจ าปี 2554 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์หรือ
คณิตศาสตร์-ภาษา ส าหรับผู้ที่ประสงค์ศึกษาต่อสาขาเศรษฐศาสตร์ แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ - ภาษา และภาษาส าหรับผู้ที่ประสงค์ศึกษาต่อสาขา 
Broadcasting และสาขากฎหมาย  
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ข้อผูกพันในการรับทุน  : 
1. ผู้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานที่ส านักงานกทช.เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 

2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน 
2. กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุน

ที่ส านักงานกทช.จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่า ของจ านวน
เงินทุนดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 

 

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
 

ทุนที่รับสมัคร 
1. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ 

ไปศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดก็ได้  ที่ประเทศอังกฤษหรือ
สหรัฐอเมริกาจ านวน 1 ทุน ซึ่งเป็นทุนท่ีไม่มีข้อผูกพันต้องกลับมาท างานชดใช้ที่ ธปท. 
แต่ต้องกลับมาท างานในประเทศไทย และหากประสงค์จะเข้าท างานกับธปท. ธปท.จะ
พิจารณารับเข้าท างานเฉพาะสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์ต่องาน ธปท.โดยไม่ต้องสอบ
คัดเลือก  
คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน 

1. มีสัญชาตไิทย  
2. ไม่เป็นบุตรพนักงานธนาคารแหง่ประเทศไทย  
3. เป็นโสด  
4. เป็นผู้มีอายไุม่เกิน 20 ปี นับถึงวันท่ี 1 เมษายน 2553  
5. เป็นผู้ที่มีรายช่ือเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน 

เล่าเรียนหลวง ประจ าปี 2554 และเมื่อส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.5 

สิทธิและข้อผูกพันในการรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ 
1. ผู้ไดร้ับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ที ่ธปท. ก าหนด  
2. ภายหลังส าเร็จการศึกษา ผู้ได้รับทุนไม่มีข้อผูกพันต้องกลับมาท างานชดใช้ 

ธปท. แต่ต้องกลับมาท างานในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
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ระยะเวลาที่ได้รับทุนและผู้ได้ทุนต้องรายงานตัวที่ ธปท. เป็นระยะๆ ทุก 6 
เดือน หรือตามระยะเวลาที่ ธปท. ก าหนด  

3. ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนประสงค์จะเข้าท างานกับ ธปท. ธปท. จะพิจารณารับเข้า
ท างานเฉพาะสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์ต่องานธปท. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก 
ทั้งนี้ทุนต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าท างานกับ ธปท. ภายใน 1 ปี หลัง
ส าเรจ็การศึกษา  

4. ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนสละสิทธิการรับทุนภายหลังได้ศึกษาไปแล้วหรือไม่ศึกษา
วิชาตามที่ ธปท. ให้ความเห็นชอบ หรือไม่เข้าท างานในธปท. หรือท างานให้
ไม่ครบก าหนดระยะเวลา ด้วยประการใด ๆ ผู ้ได ้รับทุนต้องจ่ายเงินค่าใช้จ่าย
ที ่ธปท.จ่ายไปท้ังหมด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที ่ธปท . เรียกร้อง 

5. ผู้ไดร้ับทุนต้องยินยอมให ้ธปท. คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบีย้ร้อยละ 15 ต่อป ี
ของจ านวนเงินท่ีคงค้างนับตั้งแต่วันท่ีครบก าหนดช าระ  

 

The University of Hong Kong ประเทศฮ่องกง 
โครงการ International Leaders of Tomorrow (ILOTS) 

 

เป็นโครงการที่ให้โรงเรียนซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นเป็นตัวแทนของแต่ละ
ประเทศเสนอช่ือนักเรียน  ที่มีความสามารถเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนและรับ
ทุนการศึกษาอย่างน้อยปีละ 30,000 HK$ หรือประมาณ (มหาวิทยาลัยฮ่องกงได้รับ
การจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีท่ีสุดในทวีปเอเชีย และเป็นอันดับที่ 21 ในโลก) 
คณะที่เปิดสอน  

- สถาปัตยกรรมศาสตร์ - นิติศาสตร์  
- บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (1 ใน 7 คณะที่ดีที่สุดในเอเชีย)  
- ทันตแพทยศาสตร์ (รับนักเรียนต่างชาติน้อยมาก)  
- ครุศาสตร์  
- วิศวกรรมศาสตร์ มีสาขา อิเลคทรอนิกส์, โยธา, คอมพิวเตอร์, เครื่องกล,      

อุตสาหการ, และวิศวะฯชีวการแพทย์  
- นิติศาสตร์  
- แพทยศาสตร์ (รับนักเรียนต่างชาติน้อยมาก) ดร.ซุน ยัต เซ็น ศิษย์เก่า  



เรียบเรียงโดยงานแนะแนวให้ค าปรึกษา ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

- วิทยาศาสตร์ มีสาขา ดังนี้ ดาราศาสตร์, ชีวเคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ, 
เคมี, Earth Science, นิเวศน์วิทยา, สิ่งแวดล้อม, อาหาร, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, 
คณิตศาสตร์ฟิสิกส์, การวิเคราะห์ความเสี่ยงและสถิติ 

- สังคมศาสตร์  
คณะที่แนะน า-สังกัดคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary Science)  
เอกสารการสมัคร มีดังนี้ (ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ใบสมัคร  
2. จดหมายแนะน าจากครูและโรงเรียน  
3. ส าเนาหนังสือเดินทาง  
4. ใบรายงานผลการเรียน  
5. ผลคะแนนสอบ SATI (คะแนนรวม 1,800 ขึ้นไป)  
6. ผลคะแนนสอบ TOEFL (iBT = 80)  
7. Personal Statement  
8. เอกสารการเงิน (ขอเงินทุนการศึกษาหรือเงินช่วยเหลือ)  

โดยโรงเรียนจะคัดเลือก 5 คน เข้าชิงทุนการศึกษาไปที่มหาวิทยาลัยฮ่องกง 
โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาจากใบสมัครและการสัมภาษณ์นักเรียนเป็นการตัดสิน 
 

ทุนรัฐบาลเกาหล ี
 

ทุนรัฐบาลเกาหลีมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาจากต่างชาติทั่วโลกประมาณ 
150 ทุน จาก 72 ประเทศ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา แลกเปลี่ยนทางการศึกษา
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ 
ระดับ  :  ปริญญาตรี (ศึกษา 5 ปี เรียนภาษาเกาหลี 1 ปี) 
จ านวนทุน  :  1 ทุน  
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ  : 

มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 80% ขึ้นไป (3.20) หรือมีผลการเรียนอยู่ในระดับ 
10% บน ของระดับชั้น 
ข้อผูกพันในการรับทุน  :  ไม่มี 
หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2554 รัฐบาลเกาหลีลดจ านวนทุนที่เปิดรับนักเรียนทั่ว
ประเทศลงเหลือแค่ 1 ทุน และได้ให้ทุนมหาวิทยาลัยในเกาหลีให้สรรหาและคัดเลือก
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นักเรียนต่างชาติเข้ามหาวิทยาลัยเองโดยตรง ซึ่ง KAIST ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาลเกาหลีให้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 คน 
รับทุนรัฐบาลเกาหลีเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ KAIST หลังจากเรียนภาษา
เกาหลีจนจบหลักสูตร 1 ปี โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เปิดรับสมัครนักเรียนม.6 
ที่สนใจและจัดการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการจาก KAIST และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 

ทุนรัฐบาลรัสเซีย 
 

รัฐบาลรัสเซียมีการมอบทุนให้แก่นักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อยังประเทศ
รัสเซียประมาณ 30 ทุนต่อปี ซึ่งการเรียนระดับมหาวิทยาลัยในประเทศรัสเซียเป็น
สวัสดิการของรัฐ จึงถือว่านักเรียนไทยได้รับทุนการศึกษาเช่นเดียวกับชาวรัสเซีย  ซึ่ง
รัฐบาลรัสเซียจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาทั้งหมด แต่ไม่ครอบคลุมถึง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ท่ีพัก, อาหารและค่าเดินทาง) 
ระดับท่ีให้ทุนการศึกษา :   ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก  
จ านวนทุน  :  ปริญญาตรีประมาณ 30 – 35 ทุน, ปริญญาโทและเอกรวมประมาณ 
15 ทุน 
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ  :  ได้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA 3.50 ขึ้นไป) 
ข้อผูกพันในการรับทุน  :  ไม่มี  
 

ทุน Korea Advance Institute of Science and Technology (KAIST) 
 

 KAIST สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาช้ันน าด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัยระดับ
แนวหน้าของโลก มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนจากโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามสาขาท่ีนักเรียนสนใจ ในหลักสูตร
ที่ใช้ภาษาอังกฤษ 
 
ระดับท่ีให้ทุนการศึกษา  :  ปริญญาตรี 
จ านวนผู้รับทุน  :  5 – 7 ทุน 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 
1. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบTOEFL iBT ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้น

ไป หรือคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานอ่ืนๆ เช่น IELTS, TOEIC, หรือ 
CU-TEP ที่เทียบเท่า 

3. มีผลการทดสอบความสามารถทางการเรียน SAT (สามารถส่งผลการทดสอบ
ให้แก่  สถาบัน KAIST โดยตรง ภายในเวลาที่ก าหนดหลังการได้รับคัดเลือก
แล้ว) 

4. มีผลการประเมินโครงงาน ตั้งแต่ระดับ “ผ่านดี” ขึ้นไป  
5. มีผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับ “ด”ี ขึ้นไป 
6. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี สามารถไปศึกษาต่อในต่างประเทศได้  
7. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจท่ีจะน าความรู้ที่ได้รับมาใช้พัฒนาประเทศ 

เงื่อนไขเพ่ิมเติม  :  ต้องได้คะแนนเฉลี่ยในช้ันปีที่ 1 ขณะที่เรียน KAIST ไม่ต่ ากว่า 
0.03 
ข้อผูกพันในการรับทุน  :  ไม่มีข้อผูกพัน 
 

ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ 
 

รัฐบาลสิงคโปร์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศสิงคโปร์เป็นระยะเวลา 3 – 4 ปี (ขึ้นอยู่กับ
สาขาวิชา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพ
ของประเทศอาเซียนให้มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต โดยไม่มีเง่ือนไขผูกพันผู้รับทุน 
แต่ต้องน าความรู้กลับมาเพื่อพัฒนาประเทศของตนเองเมื่อจบการศึกษา  
ระดับที่ให้ทุน  :  ปริญญาตรี ให้เลือกศึกษาที่ NUS: National University of 
Singapore , NTU : Nanyang Technology University หรือ SMU : Singapore 
Management University และอาจต้องเรียน Bridging Course ก่อน 1 ปี  
จ านวนทุน  :  40 ทุน เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อแข่งขันกับตัวแทนจากประเทศ
อื่นๆ ในกลุ่มอาเซียน 
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คุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไข  : 
1. มีสัญชาติไทย 
2. ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า หรือส าเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม่เกินปี
ที่ 1 (ไม่รับผู้ที่จบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ) 

3. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปัจจุบัน (อย่างน้อย 
5 ภาคการศึกษา) 3.00 ขึ้นไป และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  

4. ผู้สมัครต้องไม่รับทุนอ่ืนๆ อยู่ หรือรอรับทุนใด และยินดีรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์
เมื่อผ่านการคัดเลือกและได้รับการอนุมัติทุนโดยไม่ท าการสละสิทธ์ิ  

5. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง  
6. ผู้สมคัรยินดีเข้ารับการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปรต์ามระยะเวลาที่ก าหนด 

(โดยมีก าหนดเดินทางประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2554)  
7. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครภายในเวลาที่ก าหนดและเอกสารประกอบอื่นๆ อย่าง

ครบถ้วน 
เงื่อนไขการรับทุน  :  ไม่มี แต่ต้องน าความรู้กลับมาพัฒนาประเทศภายหลังจบ
การศึกษา   
ข้อมูลเ พ่ิมเติม  ส านักความสัมพันธ์ต่ างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ  
www.bic.moe.go.th 
 

ทุน NAGOYA UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น 
Global 30 International Programs (G30) 

 

G30 คือ โปรแกรมการเรียนที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้นักเรียนต่างชาติที่มี
ความสามารถทางวิชาการสูง ไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ตามแต่ละสาขาวิชาที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอน ซึ่งมีทุนการศึกษาสูงสุดจ านวน 1,035,000 JYP ต่อป ี 

Nagoya University มีช่ือเสียงมากในทางเคมี มีศาสตราจารย์ที่ได้รับรางวัล
โนเบลทางเคมีแล้ว จ านวน 3 คน ไม่รวมรางวัลอื่นๆ ระดับนานาชาติอีกมากมาย  
สาขาวิชาท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร G30 
 1. Automotive Engineering-Majors Mechanical and Aerospace 

Engineering  
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 2. Biological Science-Majors Biological Science; Applied Biosciences  
 3. Chemistry-Majors Chemistry; Chemical and Biological Engineering  
 4. Fundamental and Applied Physics-Majors Physics; Physical Science 

and Engineering  
 5. Social Science-Law and Political Science; Economics; Business 

Administration 
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทางมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้

สมัครโดยใช้เอกสารหลักฐานดังน้ี (เอกสารทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ) 
 1. ใบสมัครออนไลน:์ http://admissions.g30.nagoya-u.ac.jp/en/ 
 2. คะแนนสอบ GAT, PAT (PAT1, 2 หรือ 3 ขึ้นอยู่กับสาขาท่ีสมคัร) หรือ ใช้

คะแนน SAT  
 3. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL≥80/IELTS≥6  
 4. ผลการเรียน  
 5. ประกาศนียบัตรการจบการศึกษาช้ันม. 6  
 6. เรียงความ 2 เรื่อง 400 - 600 ค าในหัวข้อ:  

6.1 “Why is studying at Nagoya University the most ideal for you 
and how does this fit in with your overall goals?” 

6.2 “If you could create anything that would positively benefit 
society, what would it be and why? Please elaborate.” 

 7. จดหมายประเมินจากครู จานวน 3 ฉบับ ดังนี ้ 
 7.1 ครูที่สอนวิชาที่เกี่ยวกับสาขาที่ต้องการจะไปเรียนมากที่สดุ  
 7.2 ครูที่สามารถประเมินนักเรียนเกี่ยวกับความสามารถทั่วไป ความเป็นผู้น า

และการท างานร่วมกับผู้อื่น  
 7.3 สาขา Automotive Engineering Program, Fundamental and 

Applied Physics Program, และ Chemistry Program จะต้องมี
จดหมายจากครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ครูที่ประเมินข้อ 7.1 และ 7.2 อาจ
เป็นคนเดียวกันได้  
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Tohoku University เมือง Sendai ประเทศญี่ปุ่น 
ประเภท Global 30 International Programs (G30) 

 

  G30 คือ โปรแกรมการเรียนที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้นักเรียนต่างชาติที่มี
ความสามารถทางวิชาการสูง ไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ตามแต่ละสาขาวิชาที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอน ซึ่งมีทุนการศึกษาตั้งแต่ทุนเต็มจ านวน ไปจนถึง ทุนยกเว้นค่า
เล่าเรียน และทุนช่วยเหลือค่าครองชีพ ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียนที่สมัคร 
Tohoku University อาจไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่นักเรียนคุ้นเคยช่ือ แต่ในประเทศญี่ปุ่น 
ครูมัธยมศึกษาโหวตให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นด้านคุณภาพการ
เรียนการสอน และได้รับการโหวตให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหลักสูตรที่เปิดสอนมีดังนี้  

1. International Mechanical and Aerospace Engineering Course  
2. Advanced Molecular Chemistry Course  
3. Applied Marine Biology Course  

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนยื่นข้อเสนอพิเศษให้
ทุนการศึกษาจ านวน 10 ทุนให้ไปเรียน 3 หลักสูตรดังกล่าว ซึ่งเป็นทุนเต็มจ านวน 3 
ทุน ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 4 ทุน และทุนช่วยเหลือค่าครองชีพ 3 ทุน  
เอกสารการสมัคร มีดังนี้ (ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ใบสมัคร (กรอกออนไลน์) จาก www.fgl.tohoku.ac.jp  
2. ประกาศนียบัตรการจบการศึกษาช้ันม.6  
3. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) 
4. ใช้คะแนนสอบมาตรฐานได้ดังนี้  
4.1 GAT, PAT (PAT1, 2 หรือ 3 ขึ้นอยู่กับสาขาท่ีสมัคร)  
4.2 EJU วิชาอะไรขึ้นอยู่กับสาขาท่ีสมัคร  
4.3 SAT  
5. ส าเนาหนังสือเดินทาง  
6. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (IBT) ≥79 หรือ IELTS≥6  
7. ถ้าสมัคร School of Agriculture (Marine) ต้องส่ง Statement of Reason 

for applying 400 words  
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ทุนมหาวิทยาลัยฟุตัน เมืองเซ่ียงไฮ ประเทศจีน 
Fudan University, Shanghai, China 

 

มหาวิทยาลัยฟุตันเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 3 ของประเทศจีน รองจาก
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Beijing University) และมหาวิทยาลัยชิงหัว (Tsinghua 
University) ให้ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2 ทุน ซึ่ง
เป็นทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนเตรียมความพร้อมภาษาจีน 1 ปี และยกเว้นค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตรปริญญาตรีไม่จ ากัดสาขา 
เอกสารการสมัคร 
 1. ใบสมัครและใบสมัครขอทุนที่ http://www.fso.fudan.edu.cn/ziliao.htm 
 2. ใบรายงานผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (Transcript) 
 3. Study Plan เขียนเป็นเรียงความ 1 หน้ากระดาษ 
 4. ผลคะแนน GAT/PAT หรือคะแนนมาตรฐานต่างๆ 
 5. ส าเนา Passport 
 6. Letter of Guarantee จากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 7. ผลงานทางวิชาการ เช่น โอลิมปิก และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
 

ส่งใบสมัครพร้อมกับรบัการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าท่ีจากมหาวิทยาลยัฟุตัน 
 

ทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
พระราชทานทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซียและ
ประเทศ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือวิชาฟิสิกส์ จ านวนประเทศละ 1 ทุน ให้แก่
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
คุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
 2. มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือวิชาฟิสิกส์ 
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีพอท่ีจะไปศึกษาต่อต่างประเทศได้ 
 4. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาดังกล่าวและจะน าความรู้

ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาประเทศ 



เรียบเรียงโดยงานแนะแนวให้ค าปรึกษา ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 นักเรียนต้องส่งใบสมัครขอรับทุน พร้อมทั้งแฟ้มประวัติผลงาน และเขียน
เรียงความด้วยตนเองในหัวข้อเรื่อง “วิชาคณิตศาสตร์ หรือวิชาฟิสิกส์ กับอนาคตของ
ประเทศไทย” ความยาวไม่เกิน 2 หน้า  
 การคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัคร แฟ้มประวัติผลงานและเรียงความ และ
โรงเรียนจะเชิญผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วนพร้อมทั้งผู้ปกครองมาสัมภาษณ์ด้วย 
 

Ewha Womans University, Korea 
มหาวิทยาลัยสตรีอีวา ประเทศเกาหลี 

 

ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดรับเฉพาะสตรีที่ใหญ่ที่สุดและดังที่สุดใน
ประเทศเกาหลีและในโลก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล ประเทศเกาหลีใต้  ก่อตั้งโดย Mary 
F. Scranton มิชชันนารีชาวอเมริกัน ในปี 1886 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 
โทและเอก ครอบคลุม 10 คณะ ทั้งด้าน Social Sciences, Natural Sciences และ 
Health Sciences ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยประกอบในด้วยผู้มีช่ือเสียงมากมายใน
ประเทศเกาหลี รวมทั้งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ก็จบการศึกษามาจาก
มหาวิทยาลัยแห่งน้ี  

มหาวิทยาลัยอีวา ได้เปิดให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนตา่งชาติที่มีผลการเรียน
ดีและจบหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษา  พร้อมเปิดโอกาสให้สมัครทุนการศึกษา 
International Exchange Scholarships เป็นประจ าทุกปี  
เอกสารที่ต้องใช้ได้แก ่

1. ใบสมัคร  
2. ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้สมคัรและบิดามารดา 
3. จดหมายแนะน า (Letters of Recommendation) 2 ฉบับข้ึนไป 
4. ใบรายงานผลการเรยีน 
5. เอกสารยืนยันความสมัพันธ์ของผู้สมัครและบิดามารดา (ใช้ Transcript ได้) 
6. ต้องมีผลการสอบภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้

1) Test of Proficiency in Korean (TOPIK) ระดับ 4 ขึ้นไป 
2)  TOEFL iBT 80 ขึ้นไป หรือ IELTS 6 ขึ้นไป หรือ TOEIC 685 ขึ้นไป   

7. จดหมายรับรองความเป็นนักเรยีนและคาดการจบการศึกษาออกโดยโรงเรียน 
 8. เอกสารแสดงผลงานทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ หรืออื่นๆ  



เรียบเรียงโดยงานแนะแนวให้ค าปรึกษา ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 9. ค่าสมัคร 50$ 
ก าหนดส่งใบสมัครวันที่ 15 ตุลาคม และอาจมีการนัดสอบสัมภาษณ์ทาง

โทรศัพท์ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนักเรียนไทยท่ีได้ร้บตอบรับเข้าเรียนและ
ได้ทุนดังกล่าวจะต้องเดินทางไปเรียนภาษาและรายงานตัวที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งนักเรียนยังไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างเป็น
ทางการนั้นนักเรียนที่สนใจจึงต้องวางแผนการเรียนและการสอบเอาไว้ให้พร้อม
ล่วงหน้า  

ข้อมูลเพิ่มเติม:  http://home.ewha.ac.kr/~eenter/english/index.html 
หรือ ติดต่อ พ่ีป้อน (ภรมาภา) รุ่น 15 ซึ่งได้ทุนรัฐบาลเกาหลีศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ 
หรือ พี่จ๋า (พรวิภา) รุ่น 19 ซึ่งได้ทุน International Exchange Scholarships 
ศึกษาต่อคณะเศรษฐศาสตร์ 

 
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแหง่ชาติออสเตรเลีย  

Australian National University: ANU Thai Alumni 
 

ประกาศให้ทุนการศึกษา 2 ระดับ คือ 
1. ทุนระดับปรญิญาตรี   
คุณสมบัติ: เป็นนักเรียนท่ีจบหรือก าลังจะจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 

2554 ในประเทศไทยหรือที่อื่นๆ (ไม่รวมประเทศออสเตรเลีย) โดยผู้ที่ได้รับทุนจะ
ได้รับการสนับสนุนเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ส าหรับหลักสูตร
ปริญญาตรีหรือปริญญาตรีควบในสาขาท่ีนักศึกษามีความเช่ียวชาญ (1 ทุนการศึกษา) 

2. ทุนระดับปรญิญาเอก   
คุณสมบัติ : เป็นชาวไทยที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เทียบได้กับปริญญาตรี

ของออสเตรเลีย และได้เกียรตินิยมอันดับ1 หรือจบการศึกษาระดับปริญญาโท แต่มี
ประสบการณ์การท าวิจัย โดยผู้สมัครต้องส่งเค้าโครงการท าวิจัย ประกอบ ด้วยช่ือ
เรื่อง หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบวิธีวิจัย และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย มาพร้อมกับใบสมัคร (1 
ทุนการศึกษา) 
เอกสารที่ต้องส่งมาพร้อมกับใบสมคัรนั้น มีดังนี ้

1. ใบสมัครทุน (โปรด  download  จาก website : anu.edu.au)       



เรียบเรียงโดยงานแนะแนวให้ค าปรึกษา ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

2. Transcripts or certificates       
0. English test result (IELTS 6.5 ขึ้นไป)        
4. Recommendation letters (2 ฉบับ)       
5. Proposal (เค้าโครงการท าวิจัยเฉพาะระดับปรญิญาเอก) ส่ง e-mail            

จะเป็นการดีอย่างยิ่งส าหรับผู้สมัคร หากสามารถติดต่อไปยังมหาวิทยาลัย
แห่งชาติออสเตรเลียและได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา รวมทั้งมีอาจารย์รับเป็นที่
ปรึกษา โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลหลักสูตรการศึกษาและคุณสมบัติอื่นๆ 
ของแต่ ละสาขาวิ ชา ได้ จาก เว็บ ไซต์ ของมหาลั ยแห่ งชาติ ออส เตร เลี ย  ที่  
www.anu.edu.au    
ก าหนดการคัดเลือก   
รับสมคัร ตั้งแตบ่ัดนี้ ถึงวันท่ี  25  กุมภาพันธ์ 2555     
สอบสัมภาษณ์  เดือนมีนาคม  2555    
ประกาศผล จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมคัรโดยส่งมาที่:    ผศ.ดร.จฬุาพร  เอื้อรักสกุล  (ทุน ANU)   
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารเอนกประสงค์ 1 ช้ัน 5 เลขที่  
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 13233 

 


