เปิ ดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รุ่ นที่ 3 เรี ยนฟรี ตั้งแต่ปริ ญญาตรี ถึงปริ ญญาเอก สามารถสมัครได้
แล้ว ตั้งแต่วนั นี้ไปจนถึง 30 เม.ย. 2564 ทุนแรกและทุนเดียวที่ส่งเสริ มเยาวชนสายอาชีพหรื ออาชีวศึกษาให้
ได้ศึกษาจนจบปริ ญญาเอก
กสศ. ขอเชิญชวนผูท้ ี่สนใจสมัครรับทุนด้วยตัวเอง และสถานศึกษาที่ผรู ้ ับทุนสาเร็ จการศึกษาเสนอชื่อผู ้
ขอรับทุนเพื่อเข้ารับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี การศึกษา 2564 โดยสามารถแจ้ งความจานงเพื่อขอรับทุนได้
ที่ http://www.xn--12c4atib2a9a0c4cyat5b.com/register
***แจ้ งความจานง ภายใน 30 เมษายนนี้ เท่านั้น
ผูท้ ี่สนใจจะต้องเป็ นผูท้ ี่เข้าเรี ยนในสาขาดังต่อไปนี้
1. สาขาที่เป็ นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่
- อุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพ (First S-Curve) อุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่ , อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริ ยะ , อุตสาหกรรมกุล่มรายได้ดีและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , อุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหาร
- อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม , อุตสาหกรรมการบินและโลจิ
สติกส์ , อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ , อุตสาหกรรมดิจิทลั และอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร
2. สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, Mathematics: STEM)
และเทคโนโลยีดิจิทลั เช่น
- สาขาประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่องค์กรวิชีพกาหนด ยกเว้น สาขาวิศวกรรมโยธา
- สาขาประเภทอุตสาหกรรมส่ งเสริ ม ที่องค์การวิชาชีพกาหนด เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ ,
วิศวกรรมอากาศยาน , วิศวกรรมอาหาร , วิศวกรรมเกษตร , วิศวกรรมพลังงาน , วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
- สาขาประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น การผลิตพืช , เทคโนโลยีภูมิทศั น์ , วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร , วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ , วิศวกรรมแปรรู ปผลิตผลการเกษตร และสัตว
ศาสตร์
- สาขาประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ เช่น การโรงแรม และการท่องเที่ยว

ผูข้ อรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็ นผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ไม่เกิน 6,000 บาท หรื อเป็ นผูด้ อ้ ยโอกาส ตาม
หลักเกณฑ์ที่ กสศ. กาหนด และมีอายุไม่เกิน 25 ปี บริ บูรณ์
2. เป็ นผูท้ ี่จะสาเร็จการศึกษา ปวช.หรื อ ปวส./อนุปริ ญญา ในปี การศึกษา 2563 หรื อเป็ นผูท้ ี่สาเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช. หรื อ ปวส./อนุปริ ญญา มาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปี การศึกษา 2560 – 2562)
3. เป็ นผูม้ ีศกั ยภาพในการเรี ยน
- กรณีที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาปี การศึกษา 2563 ต้องเป็ นมีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา
สาหรับผูจ้ ะสาเร็ จการศึกษาระดับ ปวช. หรื อ 3 ภาคการศึกษาสาหรับผูจ้ ะสาเร็จการศึกษาระดับปวส.) ไม่ต่า
กว่า 3.00 และมีผลการเรี ยนอยูใ่ นลาดับไม่เกินร้อยละ 20 บนของสาขาที่จบการศึกษา เมื่อเปรี ยบเทียบในชั้น
เรี ยนเดียวกันของสถานศึกษา หรื อ ในกรณีสาขาของนักศึกษา มีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ต้องเป็ นผูม้ ี
ผลการเรี ยนอยูใ่ นลาดับไม่เกินร้อยละ 30
- กรณีที่เป็ นผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี ต้องมีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า
3.00
4. เป็ นผูม้ ีประวัติดีเด่น มีสถานศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรื อ สถานประกอบการเป็ นผูร้ ับรอง หากมีผลงาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติหรื อระดับภาค จะได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
5. เป็ นผูท้ ี่กาลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี และได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี หรื อหลักสูตรต่อเนื่อง หรื อเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ ชั้นปี ที่ 1 ในปี การศึกษา 2564
6. เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติดี
7. เป็ นผูท้ ี่มีความเป็ นผูน้ า มีจิตสาธารณะและมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ

