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Fulbright มูลนิธิการศึกษาเทย-อมริกัน (ฟุลเบรท)์

1. ทนุรียนตอ ปริญญาทละปริญญาอก 21/5 อาคารเทยวา ชัๅน 3 ถนนสาทร฿ตຌ
 TGS รับผูຌทีไจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย฿นประทศเทย ระยะวลารับทนุเมกิน 2 ป มกราคม - มษายน ขวงทุงมหามฆ กทม.

2. ทนุท าวิจัยส าหรับนักศึกษาปริญญาอก Website: www.fulbrightthai.org

JRS รับผูຌทีไก าลังศึกษาปริญญาอก฿นประทศเทย ระยะวลารับทนุ 6 ดือน มิถุนายน - กันยายน Email: tusef@fulbrightthai.org

3. ทนุส าหรับอาจารย์ นักวิจัย, นักวิชาการ Facebook: Fulbright Thailand

 TVS รับผูຌทีไท าวิจัยหรือสอน฿นมหาวิทยาลัยตัๅงต 10 ป ขึๅนเป ระยะวลารับทนุ 3-6 ดือน มิถุนายน - กันยายน
USAS รับผูຌทีไท าวิจัยกีไยวกับ ASEAN ฿นดຌานวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ ระยะวลารับท ุ3-4 ดือน มิถุนายน - กันยายน
HHH รับผูຌบริหารระดับกลางทีไมีประสบการณ์มนการท างานอยางนຌอย 5 ป ระยะวลารับทนุ 1 ป มีนาคม - มิถุนายน
SIR รับนักวิชาการหรืออาจารย์ ตามความตຌองการของสถาบนั฿นสหรัฐอมริกา ระยะวลารับทนุ 1-2 ภาคการศึกษา ติดตอ Fulbright

4. ทนุส าหรับอาจารย์สอน฿นระดับ
FLTA อาจารย์ทีไสอนภาษาอังกฤษ฿นมหาวิทยาลัยของรัฐหรืออกชน หรือรงรียนมัธยมศึกษาของรัฐ ระยะวลารับทนุ 9 ดือน มีนาคม - มิถุนายน
TEA อาจารย์฿นกลุมสาะภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ คณิตศษสตร์ ละวิทยาศาสตร์ ฿นรงรียนระดับมัธยมศึกษา ทีไมีอายุการท างานมากกวา 5 ป 

ระยะวลารับทนุ 6 สัปดาห์
มกราคม - มีนาคม

5. กลุมทนุอืไนทีไบริหารละคัดลือกดย 
Fulbright Thailand

UGRAD ปน็ทนุทีไ Fulbright Thailand บริหารจัดการ฿หຌกับสถานทตูอมริกา ดยรับผูຌทีไก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี฿นมหาวิทยัยประทศเทย฿น
ภมูิภาค

พฤศจิกายน - มกราคม

Chevening ทนุชีฟนิไงปน็ทนุการศึกษาบบตใมจ านวน ครอบคลุมถึงคาลารียน คาดินทางเปละกลับจากอังกฤษ รวมทัๅงคา฿ชຌจายรายดือนละ
คา฿ชຌจายรกขຌามืไอดินทางถึงอังกฤษ ผูຌสมัครตຌองมีประสบการณ์การท างาน 2 ปขึๅนเปละมีศักยภาพความปน็ผูຌน า ส ารใจการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีละมีผลการรียน฿นระดับทีไผานมาตรฐานการรับขຌาศึกษาตอ฿นระดับป.ทจากมหาวิทยาลัย฿นอังกฤษทีไผูຌสมัครตຌองการ  มีทกัษะ
ทางภาษาอังกฤษ฿นระดับทยีบทา IELTS 6.5 ขึๅนเป หลังจากส ารใจการศึกษาจะตຌองดินทางกลับประทศเทยละพ านักอยูปน็วลา 2 ป

สิงหาคม-พฤศจิกายน สมัครดยตรงผานวใบเซค์ทีไ  
www.chevening.org/apply

Partial scholarships from UK 

Institutions 

บริติช คานซิล เดຌรวบรวมละสรุปทนุการศึกษาของสถาบนัการศึกษา฿นสหราชอาณาจักรเวຌ฿น brochure ทีไน ามาจกวันนีๅ
 - Brochure 

Endeavour Leadership Program ทนุรัฐบาลออสตรลียส าหรับนักรียนเทยละนักรียนตางชาติ฿นหลายประทศ ฿นการรียนหลักสูตรระยะสัๅนละระยะยาว รวมถึงการท า
วิจัยละอบรบ฿นประทศออสตรลีย ปจัจุบนัรัฐบาลอยู฿นชวงก าหนดงืไอนเขของทนุนีๅ ละจะประกาศอยางปน็ทางการ฿นวันทีไ 24 สิงหาคม
 ผูຌสน฿จสามารถขຌาเปดูรายละอียดหลังวันดังกลาวเดຌทีไ www.internationaleducation.gov.au/endeavour

ปຂดรับสมัครทนุ 
สิงหาคม-กันยายน 2018

(ส าหรับการเปรียนป
การศึกษา 2019)

ขัๅนตอนรับสมัคร ละคุณสมบติัผูຌสมัคร 
ขຌาเปดูเดຌทีไ 

www.internationaleducation.gov.au/ende

avour

Institution scholarships ทนุทีไสถาบนัการศึกษาออสตรลียตละหงมอบ฿หຌนักรียนเทย ละนักรียนตางชาติ฿นตละปการศึกษา เมวาจะปน็ทนุจากสถาบนัภาษา, 
วิทยาลัยสายอาชีพ, วิทยาลัยอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัยออสตรลีย ทัๅงรัฐละอกชน ชน สวนลดคารียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตร
สายอาชีพ  
ส าหรับทนุจากมหาวิทยาลัยออสตรลีย จะมีทัๅงบบ Partial ละ Full scholarships มอบ฿หຌนักศึกษา฿หม ละ นักศึกษาทีไก าลังรียนอยู฿น
ชัๅนปตางโ฿นมหาวิทยาลัยนัๅนโ 

ปຂดรับสมัครปน็ชวงโ
ตลอดทัๅงป

ดูรายละอียดบนวใบเซต์ของสถาบนัการศึกษา
ออสตรลีย ตละหงทีไนักรียนสน฿จ 

หรือ คຌนหาทนุเดຌทีไ 
www.studyinaustralia.gov.au/thai

UK

US

AUSTRALIA
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Trinity College Dublin Scholarships

1. Merit Scholarship ทนุคาลารียนตใม
จ านวน ส าหรับ ป.ท 1 ทนุ
2. ทนุสวนลดคาลารียน 5,000 ยูร ส าหรับ
 ป.ตรี ละ Foundation หลักสูตรละทนุ

University College Dublin

1. Global Excellent Scholarship ส าหรับ
 ป.ตรี ละ ป.ท หลายทนุ ปน็ทนุสวนลดคา
ลารียน บางสวน ถึง ตใมจ านวนคาลารียน
 100%

2. HRH Princess Sirindhorn 

Scholarships ทนุสมดใจพระทพฯ จ านวน 
2 ทนุ ส าหรับ ป.ท ปน็ทนุรียนฟรี ละมี
บีๅยงลีๅยงรายดือน฿หຌระหวางรียน฿น
ประทศเอร์ลนด์

France Franco-Thai ทนุรัฐบาลฝรัไงศสระดับปริญญาทละอก พิจารณาจากความปน็ลิศทางวิชาการ เมจ ากัดสาขาละสถาบนัทีไสมัคร หลักสูตรปน็
ภาษาอังกฤษหรือฝรัไงศส฿นสถาบนัของรัฐฯหรืออกชนกใเดຌ  ผูຌสมัครตຌองมีสัญชาติเทย อายุเมกิน 35 ป ฿หຌประกันสุขภาพ คาดินทาง งินทนุ
สนับสนุนรายดือน สิทธิประยชน์นักรียนทนุอืไนโ

ผานวใบเซต์  
http://francothai-

science.com/scholarships/

CHINA CSC ภาพรวมของการ฿หຌทนุของรัฐบาลจีน
• เมมีงืไอนเขรืไองระดับความรูຌดຌานภาษาจีน 
• ระดับการศึกษาประกอบดຌวย ระดับทีไเมมีปริญญา (รียนภาษาระยะสัๅน) ระดับปริญญาตรี/ปริญญาท ดยสวน฿หญปน็การรียนการสอน
ดຌวยภาษาจีน ส าหรับผูຌทีไสน฿จการรียนการสอนปน็ภาษาอังกฤษสามารถหาขຌอมูลพิไมติมเดຌจากวใบเซทข์ຌางตຌน
• ผูຌสมัครทีไลือกการรียนการสอนปน็ภาษาจีน หากระดับความรูຌดຌานภาษาจีนยังเมถึงระดับทีไจะสามารถขຌาศึกษา฿นสาขาวิชาอกทีไตนอง
สน฿จ จะตຌองขຌารียนภาษาจีนกอนดย฿ชຌวลาประมาณ 1 – 2 ป ภาย฿ตຌทนุการศึกษา 
• ภายหลังจากการศึกษา จะมีการทดสอบระดับความรูຌทางดຌานภาษาจีน (HSK) หากสอบผานตามกณฑ์ทีไมหาวิทยาลัยก าหนดกใสามารถขຌา
ศึกษา฿นสาขาวิชาอกตามระดับทีไตนองตຌองการ หากสอบเมผานตามกณฑ์จะถือปน็การสิๅนสุดทนุรัฐบาล 
• ผูຌทีไลือกรียนปน็ภาษาอังกฤษ เมจ าปน็ตຌองรียนภาษาจีนกอน
• ทนุการศึกษาของรัฐบาลจีนประกอบดຌวย คาลารียน คาหอพัก คาประกันสุขภาพ ละคา฿ชຌจายประจ าดือน ยกตามระดับ ดังนีๅ
• คา฿ชຌจายรายดือน (หมาจาย) CNY

ปริญญาตรี  2,500

ปริญญาท/รียนภาษาจีนระยะสัๅน (ระดับทัไวเป) 3,000 ละ ปริญญาอก/รียนภาษาจีนระยะสัๅน (ระดับสูง)  3,500

ผูຌสมัครสามารถลือกสาขาทีไตนองสน฿จจาก
มหาวิทยาลัยชัๅนน าตาง โ เดຌถึง 200 หง จาก

วใบเซท ์
http://www.csc.edu.cn/Laihua/universitye

n.aspx ทีไมีสัญลักษณ์  * 
 ยืไน฿บสมัคร ระหวางดือน ก.พ. ถึง ม.ีค. 

ของทกุป

Louise 062 565-9145

louise@furthereducation.co.th

สงสริม฿หຌคนเทยเปรียนทีไเอร์ลนด์
เมมีขຌอผูกมัดละเมตຌองชด฿ชຌทนุ หลังรับทนุละรียนจบ
พิจารณาผูຌสมัครตຌองมี GPA มากกวา 3.0 ขึๅนเป, 

มีผลสอบ IELTS เมนຌอยกวา 6.5 

ละอาจมีการสัมภาษณ์หากมีผูຌมีคุณสมบติัผานกณฑ์ก าหนดหลายคน
ผูຌสมัครขอทนุจ าปน็ตຌองเดຌรับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยกอน จึงจะมีสิทธิส์มัครขอทนุ

กันยายน 2019Ireland
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Japanese Government (MEXT) 

Scholarship -Undergraduate Students 

Programme

ผูຌสมัครตຌองมีสัญชาติเทยอายุระหวาง 17-25 ป ละก าลังศึกษาอยูชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ6 หรือจบการศึกษาลຌว มGีPAรวมมากกวา 3.50 ขึๅนเป
หรือเมตไ ากวา 3.30 หากมีผลสอบวัดระดับภาษาญีไปุ่นหรือผลสอบ EJU ตามกณฑ์ทีไก าหนด ปน็ทนุศึกษาตอระดับปริญญาตรี เมจ ากัด
มหาวิทยาลัยละสาขาทีไตຌองการรียน ระยะวลารับทนุทัๅงหมด 5-7 ป รวมชวงรียนปรับพืๅนฐานภาษาญีไปุ่น 1 ปทีไประทศญีไปุ่น ครอบคลุมคา
ลารียน คา฿ชຌจายรายดือน ละคาดินทางเป-กลับประทศญีไปุ่น ปน็ทนุ฿หຌปลา เมมีงืไอนเข฿นการ฿ชຌทนุ

ดาวน์หลด฿บสมัคร: ตຌน
ดือนพฤษภาคมทีไวใบเซต์
ของสถานอกอัครราชทตู
ญีไปุ่นประจ าประทศเทย
http://www.th.emb-japa

n.go.jp/

ยืไน฿บสมัคร: ตຌนดือน

สง฿บสมัครทีไส านักขาวสารญีไปุ่น สถาน
อกอัครราชทตูญีไปุ่นประจ าประทศเทย 

อานรายละอียดเดຌทางวใบเซต์: 

http://www.th.emb-japan.go.jp/

สอบถามทร. 02-207-8504 ตอ 658

Japanese Government  (MEXT) 

Scholarship - College of Technology 

Students Programme

ผูຌสมัครตຌองมีสัญชาติเทยอายุระหวาง 17-25 ป ละก าลังศึกษาอยูชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ6 หรือจบการศึกษาลຌว มGีPAรวมมากกวา 3.00 ขึๅนเป 
ปน็ทนุศึกษาตอ฿นวิทยาลัยทคนิค (สถาบนั KOSEN) สาขาดຌานวิศวกรรมศาสตร์ ระยะวลารับทนุทัๅงหมด 4 ป รวมชวงรียนปรับพืๅนฐาน
ภาษาญีไปุ่น 1 ปทีไประทศญีไปุ่น ครอบคลุมคาลารียน คา฿ชຌจายรายดือน ละคาดินทางเป-กลับประทศญีไปุ่น ปน็ทนุ฿หຌปลา เมมีงืไอนเข
฿นการ฿ชຌทนุ

ดาวน์หลด฿บสมัคร: ตຌน
ดือนพฤษภาคมทีไวใบเซต์
ของส านักความสัมพันธ์

ตางประทศ ส านักปลัดฯ 
กระทรวงศึกษาธิการ

http://www.bic.moe.go.t

h/

ยืไน฿บสมัคร: ตຌนดือน
มิถุนายน

ดินทางเปญีไปุ่น: ดือน

สง฿บสมัครทีไส านักความสัมพันธ์ตางประทศ 
ส านักปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ

อานรายละอียดเดຌทางวปเซต์: 

http://www.bic.moe.go.th/

สอบถามทร. 02-281-0565 ตอ 118

Japan Japanese Government (MEXT) 

Scholarship - Specialized Training 

College Students Programme

ผูຌสมัครตຌองมีสัญชาติเทยอายุระหวาง 17-25 ป ละก าลังศึกษาอยูชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ6 หรือจบการศึกษาลຌว มGีPAรวมมากกวา 3.00 ขึๅนเป 
ปน็ทนุศึกษาตอ฿นวิทยาลัยอาชีวศึกษา ระยะวลารับทนุทัๅงหมด 3 ป รวมชวงรียนปรับพืๅนฐานภาษาญีไปุ่น 1 ปทีไประทศญีไปุ่น ครอบคลุมคา
ลารียน คา฿ชຌจายรายดือน ละคาดินทางเป-กลับประทศญีไปุ่น ปน็ทนุ฿หຌปลา เมมีงืไอนเข฿นการ฿ชຌทนุ

OTS (Orange Tulip Scholarship) ดยทัไวเปนักรียนจะตຌองมีคุณสมบติัตามกณฑ์พืๅนฐานตอเปนีๅจะน าเป฿ชຌส าหรับปรกรม Orange Tulip: มีสัญชาติเทย สมัครละเดຌการ
ยอมรับจากมหาวิทยาลัยจากประทศนธอร์ลนด์ลຌว หลังจากนัๅน฿หຌกรอกขຌอมูลละสงบบฟอร์มของ Orange Tulip Scholarship 

ภาย฿นวันทีไ 1 มีนาคม 2561 หรือ 1 มษายน 2561 ผูຌสมัครทนุปริญญาตรีตຌองเดຌประกาศนียบตัรมัธยมปลายลຌว ผูຌสมัครทนุปริญญาทตຌอง
เดຌปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยลຌว ผูຌสมัครทนุตຌองเดຌ IELTS 6.0 ส าหรับทนุปริญญาตรี IELTS 6.5 ส าหรับทนุปริญญาท ผูຌสมัครความมีกรด
ฉลีไยวเมตไ ากวา 3.0

Deadline ประมาณ 1 

มีนาคม หรือ 1 มษายน

Holland Scholarship ทนูการศึกษาระดับปริญญาตรีละระดับปริญญาท  ทนุการศึกษามีจ านวนถึง €5,000  ซึไงคุณจะเดຌรับงินดังกลาว฿นปรกของการศึกษาของ
คุณ ดยทัไวเปนักรียนจะตຌองมีคุณสมบติัตามกณฑ์พืๅนฐานตอเปนีๅจะน าเป฿ชຌส าหรับปรกรม สัญชาติจะตຌองปน็ Non-EEA สมัครละเดຌ
การยอมรับจากมหาวิทยาลัยจากประทศนธอร์ลนด์ลຌวซึไงตຌองปน็มหาวิทยาลัยทีไขຌารวมทนุ ผูຌสมัครทนุตຌองเดຌ IELTS 6.0 ส าหรับทนุ
ปริญญาตรี IELTS 6.5 ส าหรับทนุปริญญาท ผูຌสมัครความมีกรดฉลีไยวเมตไ ากวา 3.0

Deadline ประมาณ 1 

กุมภาพันธ์ หรือ 1 

พฤษภาคม

 the Netherlands

Japan
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