
 
 

Notice   

 
 

Offer of Scholarships under AYUSH Scholarship Scheme  
for Academic Year 2021-22  

 
The Indian Council for Cultural Relations of the Government of India is offering 

scholarships under the AYUSH Scholarship Scheme for the academic year 2021-22 to Thai 
students desirous of pursuing the following courses in Indian 
Universities/Institutes/Colleges. 
 

S.No. Name of Scheme  Region Course offered  
1. AYUSH Scholarship 

Scheme (SEAR)  
WHO South East 
Asia Region 
Countries  

UG in Ayurveda & Homoeopathy, PG 
in Ayurveda, Unani & Homoeopathy 
and Ph.D. in Ayurveda and Unani  

2. AYUSH Scholarship 
Scheme (BIMSTEC 
Countries)  

BIMSTEC 
Countries  

UG and PG in Ayurveda, Unani, Siddha 
& Homoeopathy, B.Sc. in Yoga, BA 
(Yoga Shastra), Ph.D. in Yoga and 
Ph.D. in Ayurveda  

  
Interested candidates can submit their applications through the scholarship 

portal named “A2A” (Admissions to Alumni): http://a2ascholarships.iccr.gov.in/. 

University list, cities brief, financial term and condition and FAQs of the scholarship can 

also be obtained from the portal. 
 

For any further query, please contact Education Officer, Embassy of India at email: 

interpreter.bangkok@mea.gov.in.  
 

The last date of submission of completed applications through the portal has 

now been extended to 31st October 2021.  
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ประกาศ   

 
 

ทุนการศกึษาโครงการ AYUSH Scholarship Scheme 
ประจ าปีการศกึษา 2564-65  

 

ส ภ า ว ั ฒ น ธ ร ร ม ส ั ม พ ั น ธ์ อิ น เ ดี ย 
แห่งรฐับาลอินเดียให้ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ AYUSH Scholarship 
Scheme ป ร ะ จ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 4 - 6 5 
ส าหรบันกัเรียนไทยทีม่ีความประสงค์จะศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลยั/สถาบนั/วทิย
าลยัของประเทศอนิเดียในหลกัสูตรดงัตอ่ไปน้ี  
 

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ  ภูมภิาค  หลกัสูตร  
1. AYUSH 

Scholarship 
Scheme 
(SEAR)  

WHO South 
East Asia 
Region 
Countries  

ระดบัปรญิญาตรี 
(undergraduate) สาขา อายุรเวท 
และโฮมีโอพาธีย์  
ระดบัปรญิญาโท (postgraduate) 
สาขา อายุรเวท  
ยูนานิ โฮมีโอพาธีย์ 
ปรญิญาเอก (Ph.D.) สาขา อายุรเวท 
และยูนานิ 

2. AYUSH 
Scholarship 
Scheme 
(BIMSTEC 
Countries)  

BIMSTEC 
Countries  

ระดบัปรญิญาตรี 
(undergraduate) 
และระดบัปรญิญาโท 
(postgraduate) สาขา อายุรเวท 
ยูนานิ สทิธา และโฮมีโอพาธีย์  
วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขา โยคะ  
ศลิปศาสตรบณัฑติ (โยคะศาสตร์)  
ปรญิญาเอก สาขา โยคะ 
และอายุรเวท   

  

นกัเรียนทีส่นใจสามารถยืน่ใบสมคัรไดท้างเว็บทุนการศกึษา  
http://a2ascholarships.iccr.gov.in/. 
โดยสามารถดขูอ้มูลเกีย่วกบัรายชื่อมหาวทิยาลยั ขอ้มูลเมืองตา่งๆ ของอนิเดยี 

http://a2ascholarships.iccr.gov.in/


เงือ่นไขทนุการศกึษา และค าถามทีพ่บบอ่ยไดท้ีเ่ว็บดงักลา่ว ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ 
กรุณาตดิตอ่ เจา้หน้าทีฝ่่ายการศกึษา 
สถานเอกอคัรราชทตูอนิเดยีประจ าประเทศไทย ไดท้ีอ่ีเมล์  
interpreter.bangkok@mea.gov.in.  
 

ขยายเวลาหมดเขตรบัสมคัรทางเว็บทนุการศกึษาไปเป็นวนัที ่ 31 
ตุลาคม 2564  

********  
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