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ถาม - ตอบ
เกี่ยวกับการสมัครสอบ
ข้อ 1 ถาม คุณสมบัติของผู้จะสมัครสอบมีอะไรบ้าง
ตอบ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า
2.75 และ 3.00 ตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ 2๘ ธันวาคม 25๖๕
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน โดยมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 3.50 อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ วันที่ 2๘ ธันวาคม 25๖๕
(ยกเว้นทุนสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี)
ข้อ 2 ถาม ทุนรัฐบาลฯ ที่รับสมัครสอบแข่งขันในปีนี้มีกี่ประเภท และจะสมัครได้คนละกี่หน่วยทุน
ตอบ ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 256๖ มี ๕ ประเภท ดังนี้
1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับ
ปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) มีจำนวน ๔๓ ทุน
๒. ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม
หรือหน่วยงานของรัฐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน ๘๖ ทุน
๓. ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา)
มีจำนวน ๕ ทุน
๔. ทุนสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
มีจำนวน ๓ ทุน
โดยผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละ 2 ประเภททุน โดยแต่ละประเภททุนให้เลือกสมัครได้ 1 หน่วยทุน
ข้อ ๓ ถาม หากกรอกเลขประจำตัวประชาชนผิด จะทำอย่างไร
ตอบ ในกรณีที่มีการกรอกเลขประจำตัวประชาชนผิด จะไม่มีการแก้ไขให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้สมัครจะต้อง
ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนกดปุ่ม ส่งใบสมัคร
ข้อ ๔ ถาม ถ้าสมัครไปแล้วต้องการแก้ไขหน่วยทุนที่สมัครสอบได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศรับสมัครซึ่งได้ระบุไว้ว่า ผู้ทสี่ มัครไว้แล้วจะขอเพิม่ ถอน หรือขอเปลีย่ น
หน่วยทุนทีส่ มัครไว้ไม่ได้ ดังนัน้ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนจะกดปุ่ม ส่งใบสมัคร
ข้อ ๕ ถาม หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว จะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
ตอบ ในกรณีที่มีการเปลี่ยน คำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่น
คำร้องขอแก้ไข แต่ในวันสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ หรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้อง
นำหลั กฐาน พร้อมสำเนาการเปลี่ ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัว
ประชาชน

-2ข้อ ๖ ถาม วิชาที่สอบมีอะไรบ้าง
ตอบ วิชาที่สอบ คือ 1. วิชาภาษาอังกฤษ 2. วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ
ส่วนรายละเอียดของแต่ละวิชา ขอให้ศึกษาจากหลักสูตรและวิธีการสอบในประกาศรับสมัคร
ข้อ ๗ ถาม หากพิมพ์ข้อมูลอื่น ๆ ผิดพลาด เช่น วัน เดือน ปีเกิด, สาขาวิชา, สถาบันการศึกษา, คะแนนเฉลี่ยสะสม,
ที่อยู่ จะแก้ไขอย่างไร
ตอบ ให้ขีดฆ่าแล้วแก้ไขในใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบ พร้อมทั้งลงชื่อกำกับตรงที่รอยขีดฆ่า
ข้อ ๘ ถาม ใบสมัครที่พิมพ์ออกมาในครั้งแรกหลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทำไมไม่มีเลขประจำตัวสอบ
ตอบ ใบสมัครที่พิมพ์ออกมานั้น เป็นเพียงเอกสารที่แสดงถึงข้อมูลที่ท่านกรอกไว้บนระบบรับสมัคร
สำหรับ ใบสมัครฉบับสมบูรณ์ที่มีเลขประจำตัวสอบ หากท่านชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อย
แล้วตามวันเวลาที่กำหนด ท่านสามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครสอบ (๑๙ มกราคม 256๖)
ข้อ ๙ ถาม หลักฐานที่ต้องใช้ในวันสอบข้อเขียนมีอะไรบ้าง
ตอบ สิ่งที่ผู้สมัครต้องนำไปในวันสอบข้อเขียน คือบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) มาแสดงตนในการเข้าสอบ
หากไม่มบี ัตรดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และอย่าลืมนำเอกสารสำหรับการสมัครสอบมายื่นในวันสอบ
ประกอบไปด้วย
1. ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบ ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
2. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ พร้อมสำเนาระเบียนแสดงผล
การเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ของระดับปริญญาตรี
กรณีผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรี ให้นำสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ สำเนาหนังสือ
รับรองสถานภาพการศึกษา พร้อมสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records)
ทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา
3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ของระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิปริญญาโทในการสมัครสอบเพื่อรับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
5. หนังสือขออนุญาตให้สมัครสอบและยินยอมให้โอนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับทุนจากหัวหน้า
ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของของทุนตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 5 ที่สำนักงาน ก.พ.
กำหนด ในกรณีที่ผู้สมัครสอบเป็นข้าราชการ หรือผู้สมัครสอบที่มีข้อผูกพันกับส่วนราชการในการ
ปฏิบัติราชการชดใช้ต้องได้รับอนุญาตภายในวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ 2๘ ธันวาคม 25๖๕)
6. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ ามี ) เช่น สำเนาหลั กฐานการเปลี่ ยนชื่ อ-นามสกุล หนังสื อรับรองผลการเรีย น
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นต้น
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครสมารถดูเอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการสมัครจากประกาศรับสมัครแต่ละประเภททุน
…………………………………….
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หากมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบหรือปัญหาอื่น สามารถติดต่อได้ที่
๐๒ ๕๔๗-๑๙๐๓, ๑๙๑๐, ๑๙๑๑, ๑๙๕๕
หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center
โทร. ๐๒ ๖๙๗ ๐๙๙๙ กด ๑ กด ๕๐๑
ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

