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การเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อของนักเรียนเป็นเรื่องที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่ง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จึงจัดทาคู่มือเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่ อ
ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลการสมัครขอรับทุนการเข้าศึกษา โควตา โครงการต่างๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาหรับ
การเตรียมตัวเบื้องต้น ได้แก่ ช่วงเวลาการรับสมัคร วิธีการรับเข้า คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ สาหรับ
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ซึ่งการที่นักเรียนมีโอกาสทราบข้อมูลล่วงหน้านั้นจะ
ทาให้นักเรียนไม่พลาดโอกาสในการสมัครเข้าร่วมโครงการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนและตัดสินใจศึกษาต่อของนักเรียน ข้อมูลในส่วนของการรับสมัครต่างๆ
จะเป็นข้อมูลของปีการศึกษา 2557 เป็นส่วนใหญ่ ข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันนั้นจะระบุวันที่
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ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับศึกษาต่อต่างประเทศในแต่ละปีการศึกษามักจะเป็นช่วงเวลาเดิม
ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง แต่ข้อมูลเกี่ยวกับศึกษาต่อในประเทศมักจะเปลี่ยนแปลง
ตามความพร้ อ มในการเปิ ด รั บ สมั ค รของแต่ ล ะสถาบั น การศึ ก ษา ดั ง นั้ น ระหว่ า ง
ปี ก ารศึ ก ษา 2558 ข้ อ มู ล อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลง ขอให้ ติ ด ตามประกาศของ
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ ตามเว็บไซต์ที่ระบุไว้ในเอกสาร
ข้ อ มู ล จากคู่ มื อ เล่ ม นี้ น่ า จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ป กครองและครู ที่ ป รึ ก ษา
ประจาชั้นในการกระตุ้นเตือนให้นักเรียนสมัครโครงการรับตรงหรือทุนการศึกษาต่างๆ
และสาหรับนักเรียนที่จะช่วยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อได้ตรงตามความสามารถ
ความถนัดและความสนใจของนักเรียน
งานแนะแนวให้คาปรึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน
และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
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กำรศึกษำต่อในประเทศ

กำรจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ
- GAT (General Aptitude Test) ความถนัดทั่วไป ซึ่งเป็นการวัดศักยภาพในการเรียน
ในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสาเร็จโดยไม่ออกกลางคัน มี 2 ส่วน ดังนี้
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา คะแนนเต็ม
150 คะแนน เวลา 1½ ชั่วโมง
2) ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (การพูด คาศัพท์ โครงสร้าง
การเขียนและการอ่าน) คะแนนเต็ม 150 คะแนน เวลา 1½ ชั่วโมง
- PAT (Professional Aptitude Test) ความถนั ด เฉพาะวิ ช าชี พ และวิ ช าการ แสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า นั ก เรี ย นเหมาะกั บ วิ ชาชี พ นั้ น และสามารถเรีย นในสาขาวิ ชาชี พ นั้ น โดยไม่ อ อก
กลางคั น ได้ แ ก่ PAT1 (คณิ ต ศาสตร์ ) PAT2 (วิ ท ยาศาสตร์ ) PAT3 (วิ ศ วกรรมศาสตร์ )
PAT4 (สถาปัตยกรรมศาสตร์) PAT5 (ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) PAT6 (ศิลปกรรมศาสตร์)
และ PAT7 (ภาษา) คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน สอบวิชาละ 3 ชั่วโมง
คะแนนสอบ GAT และ PAT จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาทั้งระบบรับกลางและระบบรับตรง แต่ไม่จาเป็น ต้องสมัครทุกวิชาหรือ
ทุกครั้ง ควรเลือกเฉพาะวิชาที่ต้องใช้ โดยพิจารณาข้อกาหนดของแต่ละคณะวิชาของแต่ละ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ เ ลื อ ก ส มั ค ร ส อ บ ใ น ช่ ว ง ที่ พ ร้ อ ม ผ ล ก า ร ส อ บ มี อ า ยุ 2 ปี
สาหรับปีการศึกษานี้ ครั้งที่ 1 สมัครสอบวันที่ 1 - 20 ก.ย.58 สอบวันที่ 29 ต.ค. - 1 พ.ย.58
ประกาศผลสอบ วันที่ 12 ม.ค.59 และครั้งที่ 2 สมัครสอบวันที่ 6 - 25 ม.ค.59 สอบวันที่ 5 - 8
มี.ค.59 ประกาศผลสอบ วันที่ 12 เม.ย.59 ติดตามกาหนดการการรับสมัครและรายละเอียด
ต่างๆ ที่ http://www.niets.or.th/
- วิชำสำมัญ 9 วิชำ ใช้เพื่อวัดความสามารถทางวิชาการและสาหรับสอบแข่งขันเข้าศึกษา
ต่อได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2 ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โครงสร้างข้อสอบเน้น Subject based คะแนนเต็มวิชาละ
100 คะแนน สอบวิชาละ 1 ชั่วโมง 30 นาที สาหรับปีการศึกษานี้จะสมัครสอบ วันที่ 1 - 20
ต.ค.58 สอบวันที่ 26 - 27 ธ.ค.58 ประกาศผลสอบ วันที่ 8 ก.พ.59 ค่าสมัครวิชาละ 100 บาท
สามารถเลือกวิชาสอบตามแต่ละคณะวิชาของมหาวิทยาลัยกาหนดไว้
2

- O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การสอบความรู้รวบยอดปลาย
ช่วงชั้น (6 ภาคเรียน) ของชั้น ป.3 ป. 6 ม.3 และ ม.6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ข องหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 สาหรับปีการศึกษานี้ สทศ.ปรับลดการสอบเหลือ 5 กลุ่มสาระวิชา
ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อวัดมาตรฐาน
ของหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน รวม 800 คะแนน สอบวิชา
ละ 2 ชั่ ว โมง จั ด สอบวั น ที่ 6 - 7 ก.พ.59 และประกาศผลวั น ที่ 21 มี . ค.59
สาหรับการสมัคร ทางโรงเรียนจะส่งรายชื่อนักเรียนให้ สทศ.ในช่วงเดือนกันยายน
- วิชำเฉพำะที่แต่ละมหำวิทยำลัยจัดสอบเอง เช่น กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
(กสพท.) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาด้านศิลปะ เป็นต้น แต่ละกลุ่มสาขาวิชาจะจัดสอบ
ร่วมกัน โดยจะสอบเพียงครั้งเดียว ซึ่งช่วง เวลาในการจัดสอบต้องติดตามประกาศต่อไป

หมำยเหตุ - ที่มาของข้อมูล: http://www.niets.or.th (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ.)
http://www.tlcthai.com/education/admission/62804.html และ
http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9580000047588
- การสอบ GAT PAT และ O-NET มีความสาคัญต่อโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เนื่อ งจากผล
การสอบเป็นส่วนหนึ่งในตัวชี้วัดของโรงเรียน ดังนั้นขอให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมและตั้งใจในการสอบ
- เนื่องจากปีการศึกษานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงการจัดสอบและระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา แม้จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ขอให้ติดตามกาหนดการการสมัครและการสอบจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ระบบกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในประเทศ
1. ระบบรับตรง (Direct admission)
เนื่ อ งจากแต่ ล ะมหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งการนั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถตรงตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละคณะวิชา และนักศึกษาประสงค์ที่จะสมัครคณะวิชานั้นอย่างแท้จริง
จึงคัดเลือกนักศึกษาโดยการสอบรายวิชาที่แตกต่างกันไป สาหรับ ปีการศึกษา 2558 จะมี
ระบบรับตรงร่วมกัน คือใช้คะแนนสอบเดียวกัน โดยนักเรียนจะต้องเลือกสอบ GAT PAT
วิชาสามัญ 9 วิชา และวิชาเฉพาะ ตามแต่ละคณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยกาหนด
รูปแบบวิชำสอบที่จะใช้ยื่นระบบรับตรงร่วมกัน
1. รับตรงที่ใช้ 9 วิชาสามัญ + GAT PAT
2. รับตรงที่ใช้ 9 วิชาสามัญ + วิชาเฉพาะมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง
3. รับตรงที่ใช้ 9 วิชาสามัญ + วิชาเฉพาะมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง + GAT PAT
4. รับตรงที่ใช้ GAT PAT + วิชาเฉพาะมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง
5. รับตรงที่ใช้วิชาเฉพาะมหาวิทยาลัยจัดสอบอย่างเดียว
6. รับตรงที่ใช้ 9 วิชาสามัญอย่างเดียว
7. รับตรงที่ใช้ GAT PAT อย่างเดียว
เมื่อนักเรียนผ่านการสอบข้อเขียนดังกล่าวจากประกาศของแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นที่
เรี ย บร้ อ ยแล้ว นั ก เรี ย นจะต้ อ งเข้ า สอบสัมภาษณ์ ตามก าหนดการของมหาวิ ท ยาลัยนั้นๆ
จากนั้ น มหาวิ ท ยาลั ย จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ส อบผ่ า นสั ม ภาษณ์ แ ละแจ้ งว่ า นั ก เรี ย นมี สิ ท ธิ์
เข้าศึกษาต่อในคณะวิชาของมหาวิทยาลัยนั้น นักเรียนสามารถสมัครได้หลายมหาวิทยาลัย แต่
จะต้องเข้าระบบ Clearing House (กล่าวถึงในหน้าถัดไป) ทางอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 26 - 29
เม.ย.59 เพื่อระบุว่านักเรียนตกลงใจจะเลือกศึกษาต่อคณะวิชาและมหาวิทยาลัยใด
นอกเหนือจากการคัดเลือกที่จะต้องใช้คะแนนของการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์แล้ว
บางคณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยก็ยังมีวิธีการคัดเลือกโดยการ “สอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว”
ซึ่งโดยมากจะเป็นกลุ่มโอลิมปิกเหรียญทองระดับชาติ หรือกลุ่มผู้ผ่าน สสวท. ครั้งที่ 1 ขึ้นไป
หรือกลุ่มนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กและเยาวชน
(JSTP) เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยกาหนดไว้
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ดังนั้นกำรคัดเลือกระบบรับตรงจึงมี 2 ลักษณะ คือ
1. สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
2. สอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว
Clearing house
เป็นระบบยืนยันสิทธิ์ของระบบรับตรงทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th ซึ่งช่วยลดปัญหา
การยื นยั น สิ ทธิ์ ซ้ าซ้ อน นั กเรี ยนสามารถสมั ครเข้ ารั บ การคั ด เลื อกได้ หลายมหาวิ ท ยาลั ย
แต่ยืนยันสิทธิไ์ ด้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น เมื่อยืนยันสิทธิแ์ ล้วระบบจะตัดสิทธิม์ หาวิทยาลัยอื่นๆ ที่
เข้ า ร่ ว มในระบบ Clearing house และตั ด สิ ท ธิ์ ใ นระบบรั บ กลาง ซึ่ ง ในกรณี ที่ แ ต่ ล ะ
มหาวิทยาลัยมีที่ว่างเหลือ จะไม่มีการรับตัวสารองเพิ่มเติม แต่จะเพิ่มจานวนการรับเข้าศึกษาใน
ระบบรับกลาง สาหรับปีการศึกษานี้ ช่วงการยืนยันสิทธิ์คือ วันที่ 26 - 29 เม.ย.59
2. ระบบรับกลำง (Central admission) เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งประเทศที่จบการศึก ษา
ชั้ น ม.6 สมั ค รเลื อ กคณะและมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษา นักเรียนสามารถเลือกได้ 4 อันดับ สาหรับปีการศึกษานี้ ระบบจะใช้คะแนน
สอบ GAT PAT วิชาสามัญ และ O-NET รวมทั้งผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 6 ภาคการศึกษา
จาหน่ายระเบียบการคัดเลือกของระบบรับกลางวันที่ 6 - 17 พ.ค.59 เปิดรับสมัครวันที่ 10 - 17
พ.ค.59 ชาระเงินค่าสมัครแอดมิชชัน วันที่ 10 - 19 พ.ค.59 ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้
ในการคัดเลือก วันที่ 24 - 25 พ.ค.59 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายวันที่
5 มิ.ย.59 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 14 - 17 มิ .ย.59 และประกาศผู้มีสิท ธิ์
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาวันที่ 1 ก.ค.59
ติดตามรายละเอียดที่เว็บไซต์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง
(Central University Admissions System หรือ CUAS: www.cuas.or.th)
หมำยเหตุ - ที่มาของข้อมูล: http://www.tlcthai.com/education/admission/62804.html และ
http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9580000047588
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการรับ ตรงและระบบรับกลางดาเนินการโดยคานึง ถึ ง
หลักความเสมอภาค ความยุติธรรมและคัดเลือกเหมาะสมกับศักยภาพเพื่อป้องกันการสูญเสียต่างๆ ทั้งด้าน
ตัวบุคคล มหาวิทยาลัยและภาครัฐ เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบ การเรียนไม่จบ เป็นต้น
- เนื่องจากปีการศึกษานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงการจัดสอบและระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา แม้จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ขอให้ติดตามกาหนดการการสมัครและการสอบจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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องค์ประกอบของคะแนนรำยกลุ่มสำขำวิชำต่ำงๆ ที่ใช้ในระบบรับกลำง
กลุ่มสำขำวิชำ
GPAX ONET
กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
20% 30%
วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
กายภาพและ เทคโนโลยี
20% 30%
ชีวภาพ
สารสนเทศ
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
20% 30%
กลุ่มเกษตรศาสตร์: วนศาสตร์
เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร
20% 30%
เทคโนโลยีการเกษตร

GAT

PAT1

PAT2

PAT3

10%

10%

30%

-

10%

20%

20%

-

15%

-

15%

20%

10%

10%

30%

-

ที่มาของข้อมูล: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or.th

ที่มาของภาพ: http://www.123rf.com/clipart-vector/graduation.html
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กำหนดกำรโครงกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในประเทศ
รับ
สมัคร
พ.ค.

ส.ค.

ประเภท

จำนวน
(คน)

โควตำโครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ไม่ระบุ
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง หรือ สจล. (MOU)
รายละเอียด: ติดต่องานแนะแนวฯ
โครงกำรเรียนดี สถำบันเทคโนโลยี
200
นำนำชำติสิรินธร หลักสูตรนำนำชำติ
ม.ธรรมศำสตร์ มีการพิจารณาทุน โดยจะ
ยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบารุงการศึกษา
ตลอด 4 ปี มีทั้งเต็มจานวน ครึ่งจานวน
และ 25%
รับตรง คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ไม่ระบุ
กำรสื่อสำร หลักสูตรนำนำชำติ ม.มหิดล
มีการพิจารณาทุนเมื่อเป็นนักศึกษาแล้ว
โดยจะยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม
ตลอด 4 ปีหรือปีต่อปี
โควตำเรียนดี คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5
และกำรสื่อสำร หลักสูตรนำนำชำติ
ม.มหิดล (เฉพาะMWITS)

คุณสมบัติและกำรสอบ
- GPAX≥3.5
- แฟ้มสะสมงานและสัมภาษณ์
- GPAX≥3.25 หรือ GPAX≥3.0 แต่
มี GPA วิทย์และคณิต≥3.0
- สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เป็น
ภาษาอังกฤษ
รายละเอียด: http://reg.siit.tu.ac.th

- GPAX≥2.0 (ทุน: GPAX≥3.0)
- สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เป็น
ภาษาอังกฤษ
รายละเอียด: www.ict.mahidol.ac.th

- GPAX≥3.5
- สอบเฉพาะสัมภาษณ์เป็น
ภาษาอังกฤษ
รายละเอียด: www.ict.mahidol.ac.th

ก.ย.

ทุนโครงกำร TEPE คณะวิศวกรรมศำสตร์ ไม่ระบุ - GPAX≥3.0
หลักสูตรนำนำชำติ ม.ธรรมศำสตร์
- สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เป็น
มีการพิจารณาทุน โดยจะยกเว้นค่าเล่า
ภาษาอังกฤษ
รายละเอียด: www.tep.engr.tu.ac.th
เรียนและค่าธรรมเนียมตลอด 4 ปี หรือ
ยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียน
สมัครสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1 สาหรับประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบรับตรงของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ และใช้สาหรับการเข้าศึกษาต่อระบบรับกลาง (วันที่ 1-20 ก.ย.58)

หมำยเหตุ เนื่องจากระบบรับตรงมีการเปลี่ยนแปลง งานแนะแนวฯ จึงไม่สามารถระบุข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่
จะต้องสอบข้อเขียนได้ ขอให้ติดตามข้อมูลวิชาที่จะต้องสอบสาหรับข้อเขียนหรือการใช้คะแนนสอบของแต่ละ
คณะวิชาและมหาวิทยาลัยต่อไป
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กำหนดกำรโครงกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในประเทศ
รับ
สมัคร
ก.ย.
(ต่อ)

ต.ค.

ประเภท

จำนวน
(คน)

คุณสมบัติและกำรสอบ

โรงเรียนส่งรำยชื่อนักเรียนม.6 เพื่อกำรสอบ O-NET (เป็นการสอบวัดมาตรฐานของหลักสูตร
แต่ละโรงเรียนและใช้สาหรับการเข้าศึกษาต่อระบบรับกลาง)
วิศวะ 532 - GPAX≥3.0 GPA อังกฤษ≥2.75
โครงกำรคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี
หุ่นยนต์ GPA วิทย์และคณิต≥3.0
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (มจธ.)
70
รายละเอียด:http://admission.kmutt.ac.th
- สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
รับตรง (แบบพิเศษ) จุฬำลงกรณ์ฯ
200 - ผ่านสอวน ค่าย 2
- โควตาโอลิมปิก คณะวิทยาศาสตร์
- GPAX≥2.75 GPA วิทย์+คณิต≥3
มีทุนการศึกษา 3 ทุน โดยยกเว้นค่าเล่าเรียน
- สอบเฉพาะสัมภาษณ์
ตลอด 4 ปี และค่าใช้จ่ายส่วนตัวปีละ
30,000 บาท
- โควตา JSTP คณะวิทยาศาสตร์
25 - เป็นนักเรียนในโครงการ JSTP หรือ
ผ่านการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับชาติ หรือ IYPT
- สอบเฉพาะสัมภาษณ์
- โควตา ร.ร. วิทยาศาสตร์ คณะ
129 - GPAX ลาดับที่ 1-10 ของร.ร. หรือ
วิทยาศาสตร์ (มีทุนการศึกษา 20 ทุน โดย
GPAX≥3.5 และ GPA วิทย์+คณิต≥3.6
เป็นค่าเล่าเรียนตลอด 4 ปี)
- สอบเฉพาะสัมภาษณ์
- โควตาโอลิมปิก คณะวิศวกรรมศาสตร์
98 - สสวท.ครั้งที่ 1 ขึ้นไป (แข่งระหว่าง
ประเทศ) สาขาคณิต ฟิสิกส์ เคมี
และคอมฯ
- สอบเฉพาะสัมภาษณ์
- โควตา JSTP คณะวิศวกรรมศาสตร์
10 - ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าโครงการ
JSTP โดยเป็นเยาวชนในกลุ่ม Genius
รายละเอียด:www.admissions.chula.ac.th
- สอบเฉพาะสัมภาษณ์
สมัครสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ สาหรับประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบรับตรงของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ และใช้สาหรับการเข้าศึกษาต่อระบบรับกลาง (วันที่ 1 - 20 ต.ค.58)

หมำยเหตุ เนื่องจากระบบรับตรงมีการเปลี่ยนแปลง งานแนะแนวฯ จึงไม่สามารถระบุข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่
จะต้องสอบข้อเขียนได้ ขอให้ติดตามข้อมูลวิชาที่จะต้องสอบสาหรับข้อเขียนหรือการใช้คะแนนสอบของแต่ละ
คณะวิชาและมหาวิทยาลัยต่อไป
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กำหนดกำรโครงกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในประเทศ
รับ
สมัคร
ต.ค.
(ต่อ)
พ.ย.

ประเภท

จำนวน
(คน)

คุณสมบัติและกำรสอบ

สอบ GAT PAT ครั้งที่ 1 สาหรับประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบรับตรงของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ และใช้สาหรับการเข้าศึกษาต่อระบบรับกลาง (วันที่ 29 ต.ค. - 1 พ.ย.58)
มหิดลรับตรง
20
1. โควตาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- GPAX≥2.75 (ทุน: GPAX≥3.0
- วิทยาศาสตร์ มีการพิจารณาให้ทุน
GPA วิทย์+คณิต≥3.0)
ศรีตรังทอง 5 ทุน ซึ่งจะต้องผ่าน
- สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
คุณสมบัติเช่นเดียวกัน
- วิศวกรรมศาสตร์
ประมาณ - GPAX≥2.75
(แต่ละปีให้โควตาสาขาวิชาแตกต่างกัน)
15 - สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
2. โครงการศรีตรังทอง คณะวิทยาศาสตร์
50 - GPAX≥3.0
มีการพิจารณาทุนตลอด 4 ปี โดยเป็นค่า
- GPA วิทย์+คณิต≥3.0
หน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าหนังสือ และค่า
- สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
โครงงานวิจัย ซึ่งให้ในกรณีได้คะแนนสอบ
รวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
3. โครงการพสวท. คณะวิทยาศาสตร์
10 - GPAX≥3.0
มีการพิจารณาทุนตลอด 4 ปี โดยเป็นค่า
- GPA วิทย์และคณิต≥3.25
หน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าหนังสือ และค่า
- สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
รายละเอียด: www.mahidol.ac.th
โครงงานวิจัย
โครงกำรรับตรง ม.ธรรมศำสตร์
วิทยา 200 - GPAX≥2.75
รายละเอียด: https://web.reg.tu.ac.th
วิศวะ 72 - สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
โครงกำรคัดเลือกตรง ใช้คะแนน GAT/PAT วิทยา 144 - GPAX≥2.75 (เฉพาะวิทยาเท่านั้นที่
มจธ.
วิศวะ 247 ระบุเกณฑ์ขั้นต่า)
หุ่นยนต์ - สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
รายละเอียด:http://admission.kmutt.ac.th
40
โครงกำรรับตรง ม.เกษตรศำสตร์
- GPAX≥2.75
- วิทยาศาสตร์
69 - สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
- วิศวกรรมศาสตร์
22 - GPAX≥3.25
รายละเอียด: http://admission.ku.ac.th
- สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

หมำยเหตุ เนื่องจากระบบรับตรงมีการเปลี่ยนแปลง งานแนะแนวฯ จึงไม่สามารถระบุข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่
จะต้องสอบข้อเขียนได้ ขอให้ติดตามข้อมูลวิชาที่จะต้องสอบสาหรับข้อเขียนหรือการใช้คะแนนสอบของแต่ละ
คณะวิชาและมหาวิทยาลัยต่อไป
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กำหนดกำรโครงกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในประเทศ
รับ
สมัคร
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.

ประเภท

จำนวน
(คน)

คุณสมบัติและกำรสอบ

สอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ สาหรับประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบรับตรงของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ และใช้สาหรับการเข้าศึกษาต่อระบบรับกลาง (วันที่ 26 - 27 ธ.ค.58)
สมัครสอบ GAT PAT ครั้งที่ 2 สาหรับประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบรับตรงของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ และใช้สาหรับการเข้าศึกษาต่อระบบรับกลาง (วันที่ 6 - 25 ม.ค.59)
สอบ O-NET เป็นการสอบวัดมาตรฐานของหลักสูตรแต่ละโรงเรียนและใช้สาหรับการ
เข้าศึกษาต่อระบบรับกลาง (วันที่ 6 - 7 ก.พ.59)
โครงกำรรับตรง (แบบปกติ) จุฬำลงกรณ์ฯ
- GPAX≥3.0
- คณะวิทยาศาสตร์
490 - GPA วิทย์และคณิต≥3.25
- สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
825 - GPAX≥2.5
รายละเอียด:http://admission.swu.ac.th
- สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
สอบ GAT PAT ครั้งที่ 2 สาหรับประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบรับตรงของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ และใช้สาหรับการเข้าศึกษาต่อระบบรับกลาง (วันที่ 5 - 8 มี.ค.59)
โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษ
สาขาละ - GPAX≥2.75 GPA อังกฤษ≥2.75
และทุนเพชรพระจอมเกล้า มจธ.
1 ทุน GPA วิทย์และคณิต≥3.0
รายละเอียด:
- ต้องมีผลงานประกอบการพิจารณา
http://admission.kmutt.ac.th
เป็นที่ประจักษ์
ยืนยันสิทธิ์ระบบ Clearing House (วันที่ 26 - 29 เม.ย.59)
เปิดรับสมัครระบบรับกลำง โดยยื่นคะแนน GAT PAT วิชาสามัญ และ O-NET (วันที่ 10 - 17
พ.ค.59 โดยจาหน่ายระเบียบฯ วันที่ 6 - 17 พ.ค.59)
ประกำศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย (วันที่ 5 มิ.ย.59)
ประกำศผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (วันที่ 1 ก.ค.59)

หมำยเหตุ - เนื่องจากระบบรับตรงมีการเปลี่ยนแปลง งานแนะแนวฯ จึงไม่สามารถระบุขอ้ มูลเกี่ยวกับวิชาที่
จะต้องสอบข้อเขียนได้ ขอให้ติดตามข้อมูลวิชาที่จะต้องสอบสาหรับข้อเขียนหรือการใช้คะแนนสอบของแต่ละ
คณะวิชาและมหาวิทยาลัยต่อไป
- รายละเอียดเกีย่ วกับการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อที่เว็บไซต์ของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. : http://www.niets.or.th
- รายละเอียดเกีย่ วกับระบบ Clearing House และระบบรับกลาง (Central admission) ที่
เว็บไซต์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Central University Admissions
System หรือ CUAS: www.cuas.or.th)
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กำรศึกษำต่อต่ำงประเทศ

ที่มำของภำพ: http://www.hercampus.com/life/travel/where-should-you-study-abroad

กำรเตรียมตัวไปศึกษำต่อต่ำงประเทศ
การเตรียมความพร้อมเป็นขั้นตอนที่สาคัญสาหรับผู้ที่กาลังเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ
นักเรียนควรศึกษาและคานึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การเดินทาง ภาษา สถาบันการศึกษา ค่าใช้จ่าย
และการดารงชีวิต การเตรียมพร้อมจะช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อต้องอาศัยอยู่ในต่างแดน
โดยควรมีการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นในด้านต่างๆ ดังนี้
 ความพร้อมด้านพื้นฐานการศึกษา
 ความพร้อมด้านภาษา
 ค่าใช้จ่าย
 การเลือกสาขาวิชาและสถาบัน
ความพร้อมด้านพื้นฐานการศึกษา
สถานศึกษาในต่างประเทศส่วนใหญ่มักจะรับนักศึกษาเข้าเรียนโดยให้ความสาคัญกับผล
การเรียนที่ผา่ นมาของนักเรียน นักเรียนจึงควรคานึงถึงความพร้อมในด้านนี้ หากเป็นสถานศึกษาทีม่ ี
ชื่อเสียงในต่างประเทศ จะรับพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาด้วยคะแนน GPA 3.00 ขี้นไป ทั้งนี้ในบาง
ประเทศนักเรียนจะต้องผ่านหลักสูตรการเรียนปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเวลา 1 ปี
ก่ อ นที่ จ ะสอบตามระบบเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาต่อ ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย เมื่อได้เข้าศึกษาต่อแล้ว
นักศึกษาควรจะสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยคะแนน GPA อย่างน้อย 2.75 และสาหรับ
ปริญญาโท ควรมี GPA 3.50 ขึ้นไป
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ความพร้อมด้านภาษา
ผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ สิ่งสาคัญที่เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ทั้งหมด
คื อ พื้ น ฐานทางด้ า นภาษา การตั ด สิ น ใจไปศึ ก ษาต่ อ ใน ต่ า งประเทศจึ ง ควรค านึ ง ถึ ง
ความสามารถด้านภาษาของนักเรียนด้วย นักเรียนสามารถเลือกเข้าศึกษาต่อในประเทศ
ที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
หรือสาธารณรัฐอินเดีย หรือประเทศซึ่งใช้ภาษาของตนเอง เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ หรือประเทศที่ใช้ภาษาของตนควบคู่ไปกับ
ภาษาอังกฤษ เช่น ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐสิงคโปร์
ส าหรั บประเทศที่ มี การเรี ยนการสอนเป็ นภาษาของตนเอง นั กศึ กษาต่ างชาติ ต้ อง
เข้าเรียนพื้นฐานทางภาษาเป็นเวลา 1 ปี ก่อนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย หรือหากนักเรียน

สามารถสอบผ่านเกณฑ์ด้านภาษา อาจได้รับการยกเว้นการเรียนพื้นฐานภาษา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขของสถาบันการศึกษาในแต่ละประเทศ ส่วนประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ การเรียนการสอน
มักใช้ผลการทดสอบมาตรฐานเพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณารับเข้าศึกษา นักเรียนจึงควรฝึกฝน
ความสามารถทางภาษาให้ได้ตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากาหนด โดยการทดสอบมาตรฐานที่
ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาทั่วโลก ได้แก่
 TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
เป็ น การวั ด ความสามารถด้ า นภาษาอั ง กฤษส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ที่ ต้ อ งการ
เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยเฉพาะในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน เป็นการสอบผ่านอินเทอร์เน็ต (TOEFL Internet Based Testing –
TOEFL iBT) โดยเน้นความรู้ความเข้าใจทางภาษาในเชิงวิชาการ ความสามารถในการสื่อสาร
และทักษะการใช้ภาษาในเชิงบูรณาการทั้ง 4 ด้าน คือ การพูด การฟัง การอ่านและการเขียน
ค่าใช้จ่ายสาหรับการสอบ TOEFL iBT ประมาณ 180 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ สามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.toefl.org
 IELTS (International English Language Testing System)
เป็ นการวั ดทั กษะและความสามารถภาษาอั งกฤษระดั บ นานาชาติ เพื่ อใช้ ประเมิ น
ความสามารถของผู้สมัครที่ต้องการไปศึกษาต่อหรือทางานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นการ
สื่อสาร ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสหราชอาณาจักรและประเทศในเครือจักรภพ โดยวัดความสามารถ
ทางด้านไวยากรณ์และคาศัพท์ ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ค่าสมัครใน
การสอบ IELTS ในประเทศไทยเป็ น เงิ น 6,300 บาท ศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
www.britishcouncil.org/th
 SAT (Scholastic Aptitude Test)
เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาและวิชาการของนักเรียน
ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจน
ประเทศที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนต่างชาติ เช่น ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐสิงคโปร์
ข้อสอบ SAT มี 2 ประเภท คือ SAT General Test (SAT I) เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษ
ที่วัดความรู้ความสามารถด้านการอ่าน (Critical Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์
(Mathematics) ค่าใช้จ่ายในการสอบประมาณ 91 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ SAT Subject
Test (SAT II) เป็นการสอบวิชาเฉพาะตามความต้องการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณิตศาสตร์
เคมี ชี ววิ ทยาและฟิ สิ กส์ ค่ าใช้ จ่ ายวิ ชาละประมาณ 24.50 เหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐ ค้ นคว้ า
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sat.org
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ค่าใช้จ่าย
การไปศึกษาต่อในต่างประเทศถือเป็นการลงทุนที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมาก ประมาณ
การค่ า เล่ า เรี ย นและค่ า ใช้ จ่ า ยโดยรวมต่ อ ปี ส าหรั บ แต่ ล ะประเทศจะแตกต่ า งกั น เช่ น
สหรัฐอเมริกาประมาณ 1,500,000 บาทขึ้นไป สหราชอาณาจักรประมาณ 1,400,000 บาทขึ้นไป
ญี่ปุ่นประมาณ 960,000 บาทขึ้นไป เป็นต้น เพื่อเป็นการลดภาระให้กับครอบครัว นักเรียนอาจ
สมัครชิงทุนรัฐบาลหรือยื่นใบสมัครโดยตรงเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะ
ได้ รั บ การยกเว้ น ค่ า เล่ า เรี ย นเต็ ม จ านวนหรื อ บางส่ ว น ทุ น ผู้ ช่ ว ยสอน (Teaching
Assistantship - TA) หรือ ทุนผู้ช่วยวิจัย (Research Assistantship - RA)
การเลือกสาขาวิชาและสถาบัน
การศึ ก ษาในต่ างประเทศมีข้ อ ดีตรงที่มี เปิ ดโอกาสให้ นัก เรี ยนได้เลือ กสาขาวิ ชาที่
หลากหลาย ตามความสามารถ ความถนัด ความชอบ ความต้องการ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่สาคัญ
ต่อเป้าหมายชีวิตของนักเรียนโดยปัจจัยที่นักเรียนควรพิจารณาประกอบในเบื้องต้น ได้แก่










มีสาขาวิชาที่ต้องการ โครงสร้างของหลักสูตร งานวิจัย
ทีต่ ั้ง ขนาด และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
มาตรฐานสถาบัน การรับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
เกณฑ์การรับนักศึกษาของสถาบันเหมาะสมกับตนเอง
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ระบบการศึกษา วิธีการเรียนการสอน
จานวนนักศึกษา และสัดส่วนนักศึกษา : อาจารย์
ห้องสมุด สิ่งอานวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
ที่พัก และเครื่องอานวยความสะดวกอื่นๆ

นักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา เอกสารจาก
ห้องสมุด หรือข้อมูลที่งานแนะแนวให้คาปรึกษา
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ที่มำของภำพ: https://www.facebook.com/hotcourses.arabic?filter=2

กำหนดกำรทุนกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศ
รับ
ประเภท
สมัคร
มิ.ย. ทุนรัฐบำลญี่ปุ่น

- Undergraduate Program
สาขาวิชาให้เลือก Social Sciences
/Natural Sciences
รายละเอียด:
www.th.emb-japan.go.jp/th
- College of Technology Program

ก.ย.

จำนวน
(คน)
10

คุณสมบัติและกำรสอบ
- GPAX≥3.8
- สอบข้อเขียนมิ.ย. (คณิต อังกฤษ เคมี
และเลือกสอบระหว่างฟิสิกส์หรือชีวะ)
- สอบสัมภาษณ์ส.ค.

6-7

- GPAX≥3.0
- สอบข้อเขียนก.ค. (อังกฤษ คณิต และ
รายละเอียด:
เคมี หรือฟิสิกส์)
www.th.emb-japan.go.jp/th
- สอบสัมภาษณ์ส.ค.
ทุนรัฐบำลเกำหลี
1
- GPAX≥3.5
ครอบคลุมการเรียนภาษา 1 ปีและการ (ประเทศ) - มีคะแนน TOEFL≥80 IELTS≥6.0 หรือ
เรียนระดับ ป.ตรี ณ สาธารณรัฐเกาหลี
TOEIC≥700
- ควรมีคะแนนทดสอบภาษาเกาหลีระดับ 5
- สอบสัมภาษณ์ต.ค.
รายละเอียด: www.niied.go.kr
ทุนรัฐบำลก.พ.
- GPAX≥3.0
- ทุนเล่าเรียนหลวง
9
- สอบข้อเขียนต.ค. (อังกฤษ ไทย สังคม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
57 และเลือกสอบระหว่างคณิต วิทย์หรือ
- บริษัทปตท.สผ. จากัด (มหาชน)
(ประมาณ) writing translation)
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
4
- สอบสัมภาษณ์ม.ค.
- กระทรวงการต่างประเทศ
4
รายละเอียด:
- วิวัฒนไชยานุสรณ์
5
www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.
1
php?option=com_content&view
=article&id=3250&Itemid=345
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กำหนดกำรทุนกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศ
รับ
สมัคร

ประเภท

ต.ค. ทุน Freeman Asian Scholars
Program ทุนเต็มจานวนไปเรียน

จำนวน
(คน)

คุณสมบัติและกำรสอบ

10-12 - GPAX≥3.5
(ภูมิภาค - คะแนน SAT I & II หรือ ACT
เอเชีย - TOEFL≥100 หรือ IELTS≥7.0
ตะวันออก) - มีกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
- มีการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ
- สอบสัมภาษณ์ก.พ.-มี.ค.

ระดับ ป.ตรีสาขาใดก็ได้ที่ Wesleyan
University สหรัฐอเมริกา และไม่มีข้อ
ผูกมัดใดๆ
รายละเอียด: www.wesleyan.edu/
admission/international_students
/freeman.html
ทุนมหำวิทยำลัยโทโฮคุ (Tohoku
ประมาณ - IELTS≥ 6.0 หรือ TOEFL≥ 79
University) ณ เมืองเซนได ประเทศ
2–4 - SAT ACT GCE หรือ GAT PAT
ญี่ปุ่น ทุนเต็มจานวนไปเรียนระดับ
- รอบแรกหมดเขตสมัคร 31 ม.ค.
ป.ตรี ใน 3 สาขาวิชา คือ Molecular
รอบสองหมดเขตสมัคร พ.ค.
Chemistry, Marine Biology และ
Mechanical and Aerospace
Engineering
รายละเอียด: www.fgl.tohoku.ac.jp/
ทุนมหำวิทยำลัยโอซำก้ำ
ไม่ระบุ - IELTS≥ 6.0 หรือ TOEFL≥ 80
(Osaka University) ประเทศญี่ปุ่น
- SAT EJU CSAT หรือ ONET
สาหรับ ป.ตรี สาขา Chemistry- หมดเขตสมัคร ม.ค.
Biology Combined Major Program
รายละเอียด: www.icou.osakau.ac.jp/cbcmp
ทุนมหำวิทยำลัยวำเซะดะ (Waseda ไม่ระบุ - SAT IB GCE EJU ACT หรือ ONET
University) ประเทศญี่ปุ่น
- TOEFL IELTS หรือ TOEIC
สาหรับป.ตรี สาขา Science and
Engineering
รายละเอียด: www.sci.waseda.ac.jp
New York University, Abu
1-2 - GPAX≥3.5
Dhabi มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ณ เมือง
- TOEFL SATI & II หรือ ACT
อาบู ดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- สมัครผ่านระบบ common online
รายละเอียด: www.nyuad.nyu.edu
application
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กำหนดกำรทุนกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศ
รับ
สมัคร
พ.ย.

ประเภท
ทุนรัฐบำลสิงคโปร์ (Singapore
Scholarship for ASEAN) ทุนเต็ม
จานวนจนจบ ป.ตรีให้เรียน NTU,
NUS หรือ SMU ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ทุนมหำวิทยำลัยโซเฟีย (Sophia
University) ประเทศญี่ปุ่น สาหรับ
ป.ตรี สาขา Green Engineering และ
Green Science
University of Tokyo, PEAK
(Program in English at Komaba)
ประเทศญี่ปุ่น เปิดโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ ในสาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม โดยให้ทุนเต็มจานวนและ
บางส่วนระดับ ป.ตรี
รายละเอียด: http://peak.c.utokyo.ac.jp/
ทุนมหำวิทยำลัยนำโงย่ำ (Nagoya
University) ณ เมืองนาโงย่า ประเทศ
ญี่ปุ่น ยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอด 4 ปี
และทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายส่วนตัวปีละ
500,000 YJP สาหรับการเรียนระดับ
ป.ตรีใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ Biology,
Chemistry, Automotive
Engineering, Fundamental and
Applied Physics

จำนวน
(คน)

คุณสมบัติและกำรสอบ

40
สาหรับ
กลุ่ม
ASEAN

- GPAX≥3.0
- สอบข้อเขียนธ.ค.และสัมภาษณ์มี.ค.โดย
รัฐบาลไทยและรัฐบาลสิงคโปร์
รายละเอียด: http://app.scp.gov.sg/
scholarapply.asp
ไม่ระบุ - SAT EJU IB หรือ ACT
- TOEFL หรือ IELTS
รายละเอียด:
www.sophia.ac.jp/eng/admissions/
undergraduate_p/english_ug/p_est
ไม่ระบุ - GPAX≥3.5
- SAT หรือ ACT
- TOEFL≥100 (IBT) หรือ IELTS≥7.0
- จดหมายแนะนาจากครู 3 ฉบับ
- เรียงความภาษาอังกฤษ 300 คา
- ค่าสมัคร 5,000 Yen
- หมดเขตสมัคร ธ.ค.
ไม่ระบุ - IELTS≥ 6.0 หรือ TOEFL≥ 79
- SAT หรือ ONET
- หมดเขตสมัครกลางเดือน ม.ค.
- มหาวิทยาลัยจะพิจารณาทุนให้เฉพาะ
การสมัครคัดเลือกรอบแรกเท่านั้น
รายละเอียด: http://admissions.g30.
nagoya-u.ac.jp/en
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กำหนดกำรทุนกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศ
รับ
สมัคร
พ.ย.
(ต่อ)

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.
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ประเภท
ทุนมหำวิทยำลัยซึคุบะ (Tsukuba
University) ประเทศญี่ปุ่น สาหรับ
ป.ตรี สาขา Life and Environmental
Sciences
ทุนมหำวิทยำลัยฮ่องกง
ตั้งอยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
(ยกเว้นค่าเล่าเรียนและได้รับทุน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวบางส่วน)
ทุน Korean Advanced Institute
of Science and Technology
(KAIST) ณ สาธารณรัฐเกาหลี ให้ทุน
เต็มจานวนครอบคลุมการเรียนภาษา
1 ปี และค่าเล่าเรียนจนจบป.ตรี และ
สามารถขอรับทุนต่อระดับป.โทและเอก
รายละเอียด:
http://admission.kaist.ac.kr
ทุนมหำวิทยำลัยฟุตัน
(Fudan University) ให้ทุนยกเว้น
ค่าเล่าเรียนระดับ ป.ตรี ไม่จากัดสาขา
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทุนมหำวิทยำลัยเคอิโอ
(Keio University) ประเทศญี่ปุ่น
สาหรับ ป.ตรี สาขา Global
Information and Communication
Technology and Governance
Academic (GIGA)

จำนวน
(คน)

คุณสมบัติและกำรสอบ

ไม่ระบุ - SAT EJU หรือ GAT PAT
- TOEFL≥61 IELTS≥5.0 หรือ TOEIC≥600
รายละเอียด: www.global.tsukuba.
ac.jp
ไม่ระบุ - GPAX≥3.5 หรือเคยได้รับรางวัล/
เกียรติบัตรระดับนานาชาติ
- SAT≥1,800 และ TOEFL≥80
รายละเอียด: www.als.hku.hk/intl
/admissionHK3.php/
ประมาณ - GPAX≥3.5
4-5 - TOEFL≥90 IELTS≥6.0 หรือ TOEIC≥700
- SATII (Math และ Physics/Bio/Chem)
- ความประพฤติเรียบร้อย
- ส่งใบสมัครไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง
- หมดเขตสมัครสิ้นเดือน ก.พ.
- สอบสัมภาษณ์
ประมาณ - GAT PAT (Sci)≥ 65
2-3
รายละเอียด:
http://iso.fudan.edu.cn/xuewei.htm
ไม่ระบุ - IELTS TOEFL หรือ TOEIC
- GAT PAT
- หมดเขตสมัครกลางเดือน ก.พ.
รายละเอียด: http://ic.sfc.keio.ac.jp

กำหนดกำรทุนกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศ
รับ
สมัคร
ก.พ.
(ต่อ)

ประเภท

ทุนมหำวิทยำลัยเกียวโต
(Kyoto University) ประเทศญี่ปุ่น
สาหรับ ป.ตรี สาขา Global
Engineering
ทุนมหำวิทยำลัยคิวชู
(Kyushu University) ประเทศญี่ปุ่น
สาหรับ ป.ตรี สาขา Applied
Chemistry, Civil Engineering,
Mechanical Engineering,
Aerospace Engineering,
Bioresource and Bioenvironment
ติดตำม ทุนพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนประกำศ รำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ศึกษาระดับ ป.ตรี ตามสาขาที่กาหนด

จำนวน
(คน)

คุณสมบัติและกำรสอบ

ไม่ระบุ - EJU หรือ SAT subject test
- IELTS≥5.0 หรือ TOEFL≥61
รายละเอียด: www.s-ge.t.kyotou.ac.jp/int/en/
ไม่ระบุ - SAT subject test GCE AS IB EJU
หรือ CSAT
- IELTS TOEFL TOEIC หรือ Cambridge
ESOL Examination

1-2

รายละเอียด: www.isc.kyushuu.ac.jp/g30/
- GPAX≥3.0
- เขียนเรียงความเกี่ยวกับสาขาวิชาที่จะ
ศึกษา (คณิตหรือวิทย์)
- ส่ง Portfolio
- ศึกษา ณ ต่างประเทศตามกาหนด

หมำยเหตุ - AMERICAN COLLEGE TESTING (ACT) เป็นข้อสอบที่ใช้วัดระดับทักษะทางด้านการใช้เหตุผล
การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาต่างๆ และการสื่อสารที่จาเป็นในการเข้าศึกษาต่อในระดับป.ตรี วิชาที่ต้อง
สอบ คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ การอ่านและการใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ แต่ละปีจะจัดสอบ 5 ครั้ง
(ในประเทศไทย) คือ กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน ตุลาคม และธันวาคม
- EJU คือ การสอบเพือ่ ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น วิชาที่ต้องสอบได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และความรู้ทั่วไป ไม่จาเป็นต้องสมัครสอบทุกวิชา เลือกสอบเฉพาะวิชาที่ทางสถาบันการศึกษา
ที่ต้องการจะยื่นสมัครเข้าเรียนระบุไว้
- ขอให้ติดตามข่าวการสมัครทุนการศึกษาต่างประเทศทางเว็บไซต์โดยตรงของแต่ละมหาวิทยาลัย
- ขอรับคาปรึกษาเกีย่ วกับการศึกษาต่อต่างประเทศได้ที่งานแนะแนวให้คาปรึกษา ฝ่ายกิจการ
นักเรียน อาคาร 9 ชั้น 2 (เบื้องต้น) และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาคาร 3 ชั้น 1 (การเลือกมหาวิทยาลัยให้
เหมาะสมกับตนเองและการเขียนใบ recommendation)
- ขอรับคาปรึกษาและพัฒนาการเขียนเรียงความ (essay) ขอให้ติดต่อครูภาษาอังกฤษที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลนักเรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
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กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย

กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย
กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยระดับโลก 15 อันดับแรก ประจำปี 2557-2558
อันดับ

สถำบัน
สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย-California
1
Institute of Technology (Caltech)
2
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด-Harvard University
3
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด-University of Oxford
4
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด-Stanford University
5
มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์-University of Cambridge
สถาบันเทคโนโลยีแมซซาชูเซ็ท-Massachusetts
6
Institute of Technology :MIT
7
มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน-Princeton University
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย-์ University of
8
California, Berkeley
9
มหาวิทยาลัยเยล-Yale University
อิมพีเรียลคอลเลจ ลอนดอน-Imperial College
9
London
11
มหาวิทยาลัยชิคาโก-University of Chicago
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิส-University
12
of California, Los Angeles
สถาบันเทคโนโลยีสวิส ซูริค-ETH Zurich
13
(Swiss Federal Institute of Technology)
14
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย-Columbia University
มหาวิทยาลัยจอห์นสฮอปคินส์-Johns Hopkins
15
University
351-400 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สมาพันธรัฐสวิส
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ไทย

ที่มา: http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/201415/world-ranking
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กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย
กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยระดับทวีปเอเชีย 15 อันดับแรก ประจำปี 2557-2558
อันดับ
สถำบัน
1 มหาวิทยาลัยโตเกียว-The University of Tokyo
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ -National
2
University of Singapore (NUS)

ประเทศ
ญี่ปุ่น
สาธารณรัฐสิงคโปร์
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

3

มหาวิทยาลัยฮ่องกง-The University of Hong Kong

4
5
6

มหาวิทยาลัยปักกิ่ง-Peking University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
มหาวิทยาลัยชิงหัว-Tsinghua University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล-Seoul National University
สาธารณรัฐเกาหลี
มหาวิทยาลัยฮ่องกงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง

7
8
9
10
11
12
13
14
15

The Hong Kong University of Science and Technology

สถาบันไคส์-KAIST-Korea Advanced Institute of
Science & Technology
มหาวิทยาลัยเกียวโต-Kyoto University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง-Nanyang
Technological University
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโปฮัง-Pohang
University of Science And Technology (POSTECH)

มหาวิทยาลัยเทคนิคตะวันออกกลาง-Middle East
Technical University
มหาวิทยาลัยสาธารณรัฐประชาชนจีนแห่งฮ่องกง-The
Chinese University of Hong Kong
Boğaziçi University
สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว-Tokyo Institute of
Technology

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐเกาหลี
ญี่ปุ่น
สาธารณรัฐสิงคโปร์
สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐตุรกี
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐตุรกี

ญี่ปุ่น

ที่มา: http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-15/worldranking/region/asia
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กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย
กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยระดับโลก 15 อันดับแรก
ด้ำนวิทยำศำสตร์ชีวภำพ (Life Science) ประจำปี 2557-2558
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สถาบัน
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด-Harvard University
สถาบันเทคโนโลยีแมซซาชูเซ็ท-Massachusetts
Institute of Technology (MIT)
มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์-University of Cambridge
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด-University of Oxford
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด-Stanford University
สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย California Institute of
Technology (Caltech)

มหาวิทยาลัยเยล-Yale University
มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน-Princeton University
มหาวิทยาลัยจอห์นสฮอปคินส์-Johns Hopkins
University
อิมพีเรียลคอลเลจ ลอนดอน-Imperial College
London
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์คเลย์-University of
California, Berkeley (UCB)
มหาวิทยาลัยดุ๊ก-Duke University
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลลิสUniversity of California, Los Angeles (UCLA)
มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์-Cornell University
สถาบันเทคโนโลยีสวิส ซูริค- ETH Zurich (Swiss
Federal Institute of Technology Zurich)

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สมาพันธรัฐสวิส

ที่มา: http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/201415/subject-ranking/subject/life-sciences
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กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย
กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยระดับโลก 15 อันดับแรก
ด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering & Technology) ประจำปี 2557-2558
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีแมซซาชูเซ็ท-Massachusetts Institute
of Technology (MIT)
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด-Stanford University
สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย California Institute of
Technology (Caltech)
มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน-Princeton University
มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์-University of Cambridge
อิมพีเรียลคอลเลจ ลอนดอน-Imperial College London
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด-University of Oxford
สถาบันเทคโนโลยีสวิส ซูริค- ETH Zurich (Swiss Federal
Institute of Technology Zurich)
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลลิส-University of
California, Los Angeles (UCLA)
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์คลีย์-University of
California, Berkeley
สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย-Georgia Institute of
Technology
โรงเรียนโปลีเทคนิคแห่งชาติของโลซานÉcolePolytechniqueFédérale de Lausanne
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ -National
University of Singapore (NUS)
มหาวิทยาลัยเทกซัส ออสติน-University of Texas at
Austin
มหาวิทยาลัยมิชิแกน- University of Michigan

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักร
สมาพันธรัฐสวิส
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
สมาพันธรัฐสวิส
สาธารณรัฐสิงคโปร์
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา

ที่มา: http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/201415/subject-ranking/subject/engineering-and-IT
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แหล่งข้อมูลที่ควรติดตำม
ชื่อทุน
ทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนไทยพัฒน์
ทุนรัฐบาล (ก.พ.)

ระดับที่ให้ทุน

สถำนที่ติดต่อ

ตรี
ตรี-โท
ม.ปลาย-ตรี-โท
ตรี-โท-เอก

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
สานักงาน ก.พ. ถนน นนทบุรี
โทร 0 2547 1329, 0 2547 1330,
0 2547 1944, 0 2547 1948
www.ocsc.go.th
- ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
สานักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th
- กองการเจ้าหน้าที่สานักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0 2643 5000 ต่อ 5152
www.mfa.go.th
- ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
สานักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th
- งานทุนการศึกษา สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1412
http://stscholar.nstda.or.th
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โทร. 0 2245 7918-9 www.mua.go.th

ทุนรัฐบาล
(กระทรวงการต่างประเทศ)

ทุนรัฐบาล
(กระทรวงวิทยาศาสตร์)

ทุนรัฐบาล
(สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา)
ทุนรัฐบาล (กระทรวงสาธารณสุข)
- ทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อรับทุน
โครงการช่วยผลิตแพทย์เพิ่ม
เพื่อชาวชนบท
- ทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อรับทุน
สถาบันพระบรมราชชนก

ตรี-โท-เอก

โท-เอก
โท-เอก

- สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทร. 0 2590 1980
- สานักงานบริหารโครงการร่วม
ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
กระทรวงสาธารณสุข
โทร. 0 2590 1980, 0 2590 1868
- ส่วนพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
โทร. 0 2259 1833
www.ipst.ac.th/dpst

ที่มา: http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=category&id=129&layout=blog&Itemid=318
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แหล่งข้อมูลที่ควรติดตำม (ต่อ)
ชื่อทุน

ระดับที่ให้ทุน

สถำนที่ติดต่อ

ทุนการศึกษาในโครงการ พสวท.

ตรี-โท-เอก,
โท-เอก

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
โทร. 0 2392 4021ต่อ 2311, 2309
อาคารไทวา ชั้น 3 ตึก 1 ถนนสาธรใต้
กทม. โทร.0 2285 0581-3

ทุนฟุลไบร์ท (Fulbright)
(บุคคลทั่วไป, ข้าราชการ)

โท

www.fulbrightthai.org

ทุนรัฐบาลเยอรมัน (DAAD)
(บุคคลทั่วไป, ข้าราชการ)

Postgraduate
Research

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbusho)
(บุคคลทั่วไป, ข้าราชการ)

ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์
(บุคคลทั่วไป)
ทุนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์
(บุคคลทั่วไป)
ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย
(ข้าราชการ)

ทุนรัฐบาลรัสเซีย
(บุคคลทั่วไป, ข้าราชการ)

โท-เอก

Postgraduate
ตรี-โท-เอก

สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐ
เยอรมัน ถนนสาธรใต้
โทร. 0 2286 8708-9 www.daad.or.th
สานักข่าวสารญี่ปุ่น
159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 10
ถนนอโศก (สุขุมวิท 21)
โทร.0 2259 0234-7
www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/
study.htm
สถานทูตนิวซีแลนด์
โทร. 0 2254 161
สถานทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
โทร. 0 22547 7701
www.nuffic.ne/nfp
- 37 ถนนสาธรใต้
โทร. 0 2287 2680 ต่อ 3144
- สถาบันการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0 2282 1302
- สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย
78 ถนนทรัพย์ แขวงสุริวงศ์ เขตบางรัก
กทม. โทร. 0 2268 1169
- สถาบันการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0 2282 1302

ที่มา: http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=category&id=129&layout=blog&Itemid=318
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แหล่งข้อมูลที่ควรติดตำม (ต่อ)
ชื่อทุน

ระดับที่ให้ทุน

สถำนที่ติดต่อ

ทุนรัฐบาลอังกฤษ (ข้าราชการ)

โท-เอก

ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส

โท-เอก

ทุนอานันทมหิดล
(บุคคลทั่วไป, ข้าราชการ)

โท-เอก

สถาบันการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0 2282 130
สถาบันการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0 2282 130
มูลนิธิทุนอานันทมหิดล สานักงานพระคลัง
ข้างที่สานักพระราชวัง
โทร.0 2222 0859, 0 2224 3288,
0 2623 5533-4
www.sa.tu.ac.th/l_king_bud.asp
สานักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พนักงานมหาวิทยาลัย,
ข้าราชการ)
ทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย

เอก
ตรี-โท

มัธยมปลาย
ตรี-โท

ทุนธนาคารกรุงไทย

โท

ทุนธนาคารกรุงเทพ

โท

ทุนธนาคารกสิกรไทย

โท

ทุนวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

ตรี

ฝ่ายบริหารงานบุคคล การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย
โทร. 0 2223 0341 ต่อ 5255
www.thailandrailway.com
หน่วยทุนการศึกษา ฝ่ายการพนักงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
โทร. 0 2283 5780-2 www.bot.or.th
ธนาคารกรุงไทย ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
โทร. 0 2255 2222 www.ktb.co.th
กลุ่มงานโครงการพิเศษ ฝ่ายการพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพฯ สานักงานใหญ่
โทร. 0 2230 2530, 0 2230 2532
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและองค์การ
โทร. 0 2470 2532 www.tfb.co.th
102 ซอยงามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ กทม.
โทร. 0 2287 3531-41
www.aerothai.co.th

ที่มา: http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=category&id=129&layout=blog&Itemid=318
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แหล่งข้อมูลที่ควรติดตำม (ต่อ)
ชื่อทุน

ระดับที่ให้ทุน

สถำนที่ติดต่อ

ทุนโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.)

วิจัย

ทุนบริษัท ปตท. สารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม

ตรี

ทุน East-West Center
(ไปศึกษาที่ University of
Hawaii)

โท-เอก

สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โทร. 0 2642 5186-9
www.trf.or.th/rgi/index.html
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สานักงาน ก.พ.
นนทบุรี โทร 0 2547 1329, 0 2547 1330,
0 2547 1345
www.ocsc.go.th
สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE)
อาคารมณียาเหนือ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทร. 0 2652 0653 ต่อ 119
สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE)
อาคารมณียาเหนือ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทร. 0 2652 0653 ต่อ 119
www.adb.org/business/jschular

ทุน Japan-IMF Fellowship
Program (เศรษฐศาสตร์)

เอก

ทุน Asian Development
Bank
ทุน AFS

โท-เอก
ประกาศนียบัตร

68/156 ประชานิเวศน์ ถนนประชาชื่น
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทร. 0 2980 1002-6 ต่อ 301-308
www.afsthailand.org

ที่มา: http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=category&id=129&layout=blog&Itemid=318
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งำนแนะแนวให้คำปรึกษำ ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนและฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์
โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์
www.mwit.ac.th
guidance.mwit@gmail.com
02 849 7161

