
SCHOLARSHIP
ทุนการศึกษาต่างประ เทศ



หมวดหมู่ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาทวปียุโรป

ทุนการศึกษาประเทศฝร่ังเศส
ทุนการศึกษาประเทศสวติเซอรแ์ลนด์

ทุนการศึกษาประเทศอังกฤษ

ทุนการศึกษาประเทศแคนาดา



ทุนการศึกษาทวีปยุโรป



ทุนการศึกษาทวีปยุโรป

ทนุ/โครงการ ช่วงเวลารบัสมคัร ระยะเวลารบัทนุ/
รว่มโครงการ

คณุสมบตัิผูส้มคัร เง่ือนไข Website

ทุน Erasmus 
Mundus

เดือน ต.ค. – ม.ค.
(ผูส้มคัรที่สง่ใบสมคัร
หลงัจากนีจ้ะตอ้ง
ออกคา่เลา่เรยีนเอง)

- ระดบัปรญิญาตร ี4 ปี
- ระดบัปรญิญาโท 1-2 ปี
- ระดบัปรญิญาเอก 3 ปี

- ผูส้มคัรไมไ่ดเ้ป็นพลเมืองของประเทศในสหภาพ
ยโุรป 27 ประเทศ ประเทศไอซแ์ลนด ์ประเทศ
นอรเ์วย ์หรอืประเทศลกิเตนสไตน์
- ผูส้มคัรไมไ่ดอ้าศยั (เรยีน ท างาน เดินทางสว่น
บคุคล ทอ่งเที่ยว…) ในประเทศในสหภาพยโุรป 27 
ประเทศ ประเทศไอซแ์ลนด ์ประเทศนอรเ์วย ์และ
ประเทศลกิเตนสไตน ์เกิน 12 เดือนใน 5 ปีที่ผา่นมา
- ผูส้มคัรไมเ่คยสมคัรโครงการปรญิญาโทของ 
Erasmus Mundus เกิน 3 โครงการ

https://www.em-
a.eu/

https://www.em-a.eu/


ทนุ/โครงการ ช่วงเวลารบัสมคัร ระยะเวลารบัทนุ/
รว่มโครงการ

คณุสมบตัิผูส้มคัร เง่ือนไข Website

ทุน INSEAD 
MBA 
Scholarships

เปิดรบัสมคัรถึงเดือนพ.ย. 10 เดือน - ผูส้มคัรเป็นนกัศกึษาจากหลายประเทศที่ระบุ
ไวซ้ึง่รวมถึงประเทศไทยดว้ย
- ผูส้มคัรตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นในการ
ขอทนุ
- ผูส้มคัรที่มาจากประเทศนอกทวีปยโุรปให้
แสดงผลคะแนนภาษาองักฤษ ดงันี ้
TOEFL: TOEFL IBT: 105, TOEFL CBT: 260, 
TOEFL PBT: 620
TOEIC: (all four parts are required): 
listening and reading: 950, writing: 170, 
speaking: 190
IELTS: Academic or General: 7.5, PTE 
Academic: 72, and CPE: B

ทนุการศกึษาระดบั
ปรญิญาโท สาขา MBA 
มีมลูคา่สงูสดุ 25,000 
ยโูร

https://www.inse
ad.edu

ทุนการศึกษาทวีปยุโรป

https://scholarship-positions.com/blog/category/toefl-free-online-courses/
https://scholarship-positions.com/blog/category/ielts-free-online-courses/
https://www.insead.edu/


ทนุ/โครงการ ช่วงเวลารบัสมคัร ระยะเวลารบัทนุ/
รว่มโครงการ

คณุสมบตัิผูส้มคัร เง่ือนไข Website

ทุน EU 
SHARE

เปิดรบัสมคัรถึง
เดือนพ.ย.

1 ภาคการศกึษา - ผูส้มคัรเป็นนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัใน 
ASEAN ที่เริม่เรยีนไปแลว้อยา่งนอ้ย 2 เทอม
- ผูส้มคัรเป็นนกัศกึษาที่มาจากประเทศ
อินโดนีเซีย เมียนมา มาเลเซีย ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์
ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว และกมัพชูา
- ผูส้มคัรตอ้งเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัที่
เขา้รว่มโครงการ
- ผูส้มคัรท่ีมาจากประเทศที่ไมใ่ชภ้าษาองักฤษ
เป็นภาษาราชการตอ้งมีหลกัฐานการวดัระดบั
ทางภาษา

ทนุ EU SHAREครอบคลมุ
- คา่เลา่เรยีน
- คา่ใชจ้่าย/คา่ครองชีพรายเดือน
- ตั๋วเครือ่งบินไป/กลบั
- ประกนัสขุภาพ
- คา่ใชจ้่ายในการตัง้ถ่ินฐานท่ีอยู่
- อปุกรณก์ารเรยีน
- คา่ visa

https://www.sh
are-asean.eu

ทุนการศึกษาทวีปยุโรป

https://www.share-asean.eu/


ทุนการศึกษาประเทศฝรั่ ง เศส



ทุนการศึกษาประเทศฝร่ังเศส

ทนุ/โครงการ ช่วงเวลารบัสมคัร ระยะเวลารบัทนุ/
รว่มโครงการ

คณุสมบตัผิูส้มคัร เง่ือนไข Website

ทนุ Franco-
Thai

- รบัสมคัรถงึเดือน
กมุภาพนัธ์
- สอบสมัภาษณเ์ดือน
มีนาคม
- ประกาศผลเดือน
กรกฎาคม

- ระดบัปรญิญาโท 1–2 ปี
- ระดบัปรญิญาเอก 3 ปี

- สญัชาตไิทย
- อายตุ  ่ากวา่ 35 ปี
- ส่ือสารภาษาองักฤษหรือฝรั่งเศสได้
- ไม่ก  าหนดเกรดการศกึษาขัน้ต  ่า
- ผูส้มคัรเลือกหลกัสตูรและสถาบนัเอง

ทนุ Franco-Thai มีทัง้
ทนุเตม็จ านวนและทนุ
บางส่วน

http://francothai-
science.com

ทนุ Eiffel เดือน ก.ย. – ม.ค. - ระดบัปรญิญาโท1
(Master1) 1 ปี
- ระดบัปรญิญาโท 2
(Master 2) 2 ปี
- ระดบัปรญิญาเอก 1 ปี

- คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัรแตกตา่งกนัในแต่ละ
มหาวทิยาลยั ผูส้นใจควรสอบถามไปยงั
สถาบนัการศกึษาท่ีเขา้รว่มโครงการทนุไอเฟลโดยตรง
- คณุสมบตัเิบือ้งตน้ ไดแ้ก่ อายไุม่เกิน 30 ปี ก าลงั
ศกึษาอยู่ชัน้ปีท่ี 4 หรือจบปรญิญาตรีตามสาขาท่ี
ก าหนด (ส าหรบัผูท่ี้จบปรญิญาโทแลว้สามารถย่ืนเสนอ
โครงการวจิยั หรือ proposal project แนบมาดว้ย)

ทนุปรญิญาโท/เอก
ดา้นวทิยาศาสตร ์
วศิวกรรมศาสตร ์
รฐัศาสตร ์กฎหมาย 
บรหิารการจดัการ และ
เศรษฐศาสตร์

https://www.campusf
rance.org

http://francothai-science.com/scholarships/
https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-eiffel


ทุนการศึกษาประเทศฝร่ังเศส

ทนุ/โครงการ ช่วงเวลารบัสมคัร ระยะเวลารบัทนุ/
รว่มโครงการ

คณุสมบตัผิูส้มคัร เง่ือนไข Website

ทนุ Junior 
Research 
Fellowship 
Program

เดือน ส.ค. - ต.ค. ทนุวิจยัระยะสัน้ 2 - 6 เดอืน - ผูส้มคัรตอ้งส าเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาเอก
แลว้

- ไดต้ั๋วเครื่องบนิไป-กลบั 
ไทย-ฝรั่งเศส
- ไดร้บัค่าครองชีพ เดือนละ 
1,200 ยโูร
- ไดร้บัประกนัสขุภาพในช่วง
ท่ีอยู่ท่ีประเทศฝรั่งเศส

https://www.thailand
e.campusfrance.org

ทนุโครงการ
ปรญิญาเอก
กาญจนา
ภิเษก (คปก.)

เดือน ม.ค. -
เม.ย.

- ผูจ้บปรญิญาตรจีะไดร้บัทนุ 
5 ปีต่อเนื่อง
- ผูจ้บปรญิญาโทจะไดร้บัทนุ 
3 ปีต่อเนื่อง

- ผูส้มคัรตอ้งจบปรญิญาตรหีรอืโท หรอืก าลงัอยู่
ระหว่างการเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย
* หมายเหต ุจบปรญิญาตรดีว้ยวฒิุแพทย ์วิศวะ 
เภสขั หรอืหลกัสตูรเกิน 4 ปี

ไม่มีการชดใชท้นุหากจบ
การศกึษา แต่หากไม่
สามารถจบการศกึษา 
จะตอ้งชดใชท้นุ

https://rgj.trf.or.th

https://www.thailande.campusfrance.org/en/junior
https://rgj.trf.or.th/


ทุนการศึกษาประเทศฝร่ังเศส

ทนุ/โครงการ ช่วงเวลารบัสมคัร ระยะเวลารบัทนุ/
รว่มโครงการ

คณุสมบตัิผูส้มคัร เง่ือนไข Website

ทนุ IFA 
(International 
Fashion 
Academy 
Scholarships)

เปิดรบัสมคัรจนถงึ
เดือน ม.ีค.

ตลอดหลกัสตูรท่ี
เลือกศกึษา

- ผูส้มคัรตอ้งมีประสบการณใ์นสาขาท่ีเกี่ยวขอ้งอย่าง
นอ้ย 3 ปี
- หากสมคัรในระดบัปรญิญาตร ีผูส้มคัรตอ้งจบมธัยม
ปลายและมีอาย ุ18 ปีขึน้ไป หากไม่ไดม้าจากประเทศท่ี
พดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ จะตอ้งมีคะแนน IELTS 
5.5
- หากสมคัรในระดบัปรญิญาโท ผูส้มคัรตอ้งจบปริญญา
ตร ีหากไม่ไดม้าจากประเทศท่ีพดูภาษาองักฤษเป็น
ภาษาแม่ จะตอ้งมีคะแนน IELTS 6.5

ทนุดา้นแฟชั่นระดบั
ปรญิญาตรแีละปรญิญา
โท ทนุครอบคลมุ
ระยะเวลาตลอดหลกัสตูร

https://www.ifapari
s.com

http://th.interschola
rship.com

ทนุ Émile 
Boutmy จาก
มหาวิทยาลยั 
Science Po

- ระดบัปรญิญาตรี
สมคัรไดถ้งึเดือน ก.พ.
- ระดบัปรญิญาโท
สมคัรไดถ้งึเดือน ธ.ค.

ระดบัปรญิญาตร ี3 ปี
ระดบัปรญิญาโท 2 ปี

- ตอ้งเป็นผูส้มคัรจากประเทศนอกสหภาพยโุรปเป็นครัง้
แรก
- เป็นผูส้มคัรท่ีเขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรหีรอื
ปรญิญาโท

การศกึษาระดบัปรญิญา
ตรหีรอืปรญิญาโทตามที่
ทางสถาบนัก าหนด

https://www.schola
rship.in.th

https://www.ifaparis.com/
http://th.interscholarship.com/
https://www.scholarship.in.th/


ข้อมูล เพิ่มเติมเ ก่ียวกับทุนการศึกษาและการศึกษาในประเทศ ฝรั่ ง เศส

Campus France : https://www.thailande.campusfrance.org/th/scholarships-for-thai-students-in-france

https://www.thailande.campusfrance.org/th/scholarships-for-thai-students-in-france


ทุนการศึกษาประเทศสวิตเซอร์แลนด์



ทุนการศึกษาประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ทนุ/โครงการ ช่วงเวลารบั
สมคัร

ระยะเวลารบัทนุ/
รว่มโครงการ

คณุสมบตัิผูส้มคัร เง่ือนไข Website

ทุน ETH 
Excellence 
Scholarships

เดือนพ.ย. - ธ.ค. 3-4 ภาค
การศกึษา

- ผูส้มคัรตอ้งมีผลการเรยีนในระดบัปรญิญาตรอียูใ่นขัน้ดีมาก
- ถา้ผูส้มคัรก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาโทหรือก าลงัศกึษา
ในระดบัปรญิญาโทของ ETH Zurich จะไมส่ามารถสมคัรทนุนี ้
ได้

https://ethz.ch

ทุน Geneva 
Academy of 
International 
Humanitarian Law 
and Human Rights 
Scholarships

รบัสมคัรถึงเดือน
มี.ค.

3-4 ภาค
การศกึษา

- ผูส้มคัรตอ้งจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืก าลงัศกึษาอยู่
ในระดบัปรญิญาตร ีโดยมีผลการเรยีนดีเยี่ยม

https://www.un
ige.ch/

https://ethz.ch/
https://www.unige.ch/


ทุนการศึกษาประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ทนุ/โครงการ ช่วงเวลารบั
สมคัร

ระยะเวลารบัทนุ/
รว่มโครงการ

คณุสมบตัิผูส้มคัร เง่ือนไข Website

ทุน University of 
Lausanne 
Master’s Grants 
for Foreign 
Students

รบัสมคัรจนถึง
เดือนพ.ย.

1 ปีครึง่ หรอื 2 ปี 
ขึน้อยูก่บัหลกัสตูร
ที่ผูส้มคัรเลอืก

- ผูส้มคัรตอ้งจบการศกึษาจากมหาวทิยาลยัในตา่งประเทศที่เทียบเทา่
กบัระดบัปรญิญาตรขีองมหาวิทยาลยัโลซาน
- ผูส้มคัรตอ้งมีผลการเรยีนดีเยี่ยมในระดบัปรญิญาตรี
- หากตอ้งการเรยีนในหลกัสตูรภาษาฝรั่งเศส ผูส้มคัรตอ้งผ่านการสอบ
วดัระดบัภาษาฝรั่งเศสระดบั B2 เป็นอยา่งนอ้ย หากตอ้งการเรียนใน
หลกัสตูรภาษาองักฤษ ผูส้มคัรตอ้งผา่นการสอบวดัระดบั
ภาษาองักฤษระดบั C1 เป็นอยา่งนอ้ย แลว้แตห่ลกัสตูรที่สมคัรเรยีน
- ผูส้มคัรตอ้งไมเ่คยศกึษาที่มหาวิทยาลยัโลซานมากอ่น
- ผูส้มคัรตอ้งจ่ายคา่ธรรมเนียม 200 CHF เอง

มหาวิทยาลยัโล
ซานมอบ
ทนุการศกึษา
ประมาณ 10 ทนุ
ตอ่ปี

https://www.u
nil.ch

ทุน University of 
Geneva 
Excellence 
Master 
Fellowships

รบัสมคัรถึง
เดือนมี.ค.

3-4 ภาคการศกึษา - ผูส้มคัรตอ้งสอบวดัระดบัภาษาฝรั่งเศสหรอืภาษาองักฤษใหไ้ด้
คะแนนตามที่สถาบนัก าหนด
- ผูส้มคัรตอ้งจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืก าลงัศกึษาอยูใ่น
ระดบัปรญิญาตร ีโดยมีผลการเรยีนดีเยี่ยม

https://www.u
nige.ch/

https://www.unil.ch/
https://www.unige.ch/


ทุนการศึกษาประเทศเบลเยียม



ทนุ/โครงการ ช่วงเวลารบัสมคัร ระยะเวลารบัทนุ/
รว่มโครงการ

คณุสมบตัิผูส้มคัร เง่ือนไข Website

ทุน Belgium 
Government 
Scholarships

สมคัรไดถ้ึงเดือน
ม.ค. หรอื ก.พ.

1 ปีการศกึษา - ผูส้มคัรตอ้งเป็นพลเมืองของประเทศก าลงั
พฒันา
- ผูส้มคัรตอ้งมีอายตุ  ่ากวา่ 40 ปี
- ผูส้มคัรตอ้งส าเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรที่
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรที่สมคัร
- ผูส้มคัรตอ้งมีทกัษะการอา่นภาษาองักฤษ

https://www.ar
es-ac.be/

ทุนการศึกษาประเทศเบลเยียม

https://www.ares-ac.be/


ทุนการศึกษาประเทศอังกฤษ



ทุนการศึกษาประเทศอังกฤษ

ทนุ/โครงการ ช่วงเวลารบัสมคัร ระยะเวลารบัทนุ/
รว่มโครงการ

คณุสมบตัิผูส้มคัร เงื่อนไข Website

ทนุ Chevening เดือนส.ค.-พ.ย. 1 ปี - สญัชาติไทย
- จบปรญิญาตร ีและเกรดเฉลี่ยไม่ต ่ากว่า 3.0
- มีประสบการณก์ารท างานอย่างนอ้ย 2 ปี
- ไม่เคยไดร้บัทนุจากรฐับาลองักฤษเพื่อศกึษาในส
หราชอาณาจกัรมาก่อน
- จะตอ้งเดินทางกลบัประเทศไทยและท างาน 2 ปี
หลงัจบการศกึษา
- ผลคะแนน IELTS ไม่ต ่ากว่า 6.5 (ไม่มีทกัษะใดได้
คะแนนนอ้ยกว่า 5.5)
- ผูส้มคัรสามารถกรอกช่ือหลกัสตูรและสถาบนัลงใน
แบบฟอรม์ขอทนุได ้3 อนัดบั
- ไดร้บั unconditional offer จากมหาวิทยาลยัท่ียื่น
สมคัร

ทนุ Chevening ครอบคลมุ:
- ค่าเล่าเรยีนเต็มจ านวน (หลกัสตูร 
MBA จะมอบทนุใหส้งูสดุ 18,000
ปอนด ์ถา้ค่าเล่าเรยีนสงูกว่านี ้ผูร้บั
ทนุจะตอ้งช าระค่าเล่าเรยีนเพิ่มเอง)
- ค่าตั๋วเครื่องบนิไปกลบั
- ค่าท าวีซา่
- ค่าเบีย้เลีย้ง
- ค่าใชจ้่ายรายเดือน (ในลอนดอน
1,300 ปอนดต์่อเดือน นอก
ลอนดอน 1,000 ปอนดต์่อเดือน)
- ค่าท าวิทยานิพนธ์

https://www.che
vening.org/

https://www.chevening.org/


ทุนการศึกษาประเทศแคนาดา



ทุนการศึกษาประเทศแคนาดา

ทนุ/โครงการ ช่วงเวลารบัสมคัร ระยะเวลารบัทนุ/
รว่มโครงการ

คณุสมบตัิผูส้มคัร เงื่อนไข Website

ทนุ Vanier 
Canada 
Graduate 
Scholarship 
(Vanier CGS)

เดือนก.ค. – พ.ย. 32 เดือนส าหรบั
ระดบัปรญิญาเอก

- ผูส้มคัรเป็นพลเมืองแคนาดาผูม้ีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในแคนาดา
และนกัเรยีนต่างชาติท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ
- ผูส้มคัรตอ้งไดร้บัการเสนอชื่อจากสถาบนัท่ีตอ้งการเขา้
ศกึษาในแคนาดาเพียงแห่งเดียว โดยสถาบนันัน้ตอ้งอยู่ใน
เครอืมหาวิทยาลยัท่ีไดร้บัโควตา้ของ Vanier CGS
- ผูส้มคัรเขา้ศกึษาระดบัปรญิญาเอกเป็นครัง้แรก
- สามารถเขา้ศกึษาในภาคฤดรูอ้นหลงัไดร้บัการตอบรบั 
โปรดทราบว่าเฉพาะปรญิญาเอกของปรญิญาท่ีเกี่ยวขอ้งกนั
เท่านัน้ท่ีมีสิทธ์ิไดร้บัเงินทนุ
- มีผลการเรยีนตามค่าเฉลี่ยท่ีสถาบนัท่ีเลือกเขา้รบั
การศกึษาก าหนด
- ไม่เคยไดร้บัทนุการศกึษาอื่น หรอืจบการศกึษาระดบั
ปรญิญาเอกมาแลว้

ทนุการศกึษาระดบัปรญิญา
เอกสาขา health research, 
natural sciences, 
engineering research, 
social sciences, and 
humanities research

https://vanier.gc.ca

https://vanier.gc.ca/


ทุนการศึกษาประเทศแคนาดา

ทนุ/โครงการ ช่วงเวลารบั
สมคัร

ระยะเวลารบัทนุ/
รว่มโครงการ

คณุสมบตัิผูส้มคัร เงื่อนไข Website

ทนุ Pierre Elliott 
Trudeau
Foundation 
Doctoral 
Scholarships

เดือน ต.ค.-ม.ค. ทนุปรญิญาเอก 3 ปี - ผูส้มคัรตอ้งเป็นนกัศกึษาพลเมืองแคนาดาท่ีก าลงัศกึษา
อยู่ในสถาบนัแคนาดาหรอืต่างประเทศ หรอืนกัศกึษา
ต่างชาติท่ีสมคัรเรยีนระดบัปรญิญาเอกในสถาบนัของ
แคนาดา
- ผูส้มคัรตอ้งเป็นนกัศกึษาปรญิญาเอกสาขามนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์
- วิจยัปรญิญาเอกของผูส้มคัรตอ้งเกี่ยวขอ้งกบัหนึ่งในสาขา
ท่ีทนุก าหนด ไดแ้ก่ Human Rights and Dignity, 
Responsible and Citizenship, Canada and the World, 
People and their Natural Environment.

ทนุระดบัปรญิญาเอกดา้น
มนษุยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์

https://www.trude
aufoundation.ca

https://www.trudeaufoundation.ca/

