
ทนุเตม็จ ำนวน ไม่มขีอ้ผูกมดั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 

EMBASSY OF JAPAN (April 2018)  

ทนุรฐับาลญี่ปุ่ น Japanese Government : MEXT (Monbukagakusho) Scholarship 2019 

ประเภท

ทนุ 

Research Students 
32ทนุ (FY 2018) 

Undergraduate 
Students 

15ทนุ (FY 2018) 

College of 
Technology Students 

4ทนุ (FY 2018) 

Specialized Training 
College Students 

9ทนุ (FY 2018) 

Japanese 
Studies Students 
13ทนุ (FY 2017) 

Teacher Training 
Students 

2ทนุ (FY 2017) 

Young Leaders’ 
Program (YLP) 
4ทนุ (FY 2017) 

หลกัสูตร 
นกัศึกษำวจิยั (เพือ่ศึกษำ

ต่อปริญญำโท-เอก) 
ปริญญำตร ี

วทิยำลยัเทคนิค 
(KOSEN) 

วทิยำลยัอำชวีศึกษำ 
(ฝึกอบรมวชิำชพี) 

ศึกษำภำษำและ

วฒันธรรมญี่ปุ่ น 

อบรมทำงดำ้นกำรศึกษำ 
ในมหำวทิยำลยั 

ปริญญำโท 
(หลกัสูตรภำษำองักฤษ) 

รายละเอยีด

ทนุ 

1. ค่ำเลำ่เรียนตลอดหลกัสูตร (ครอบคลมุช่วงเรียนปรบัพื้นฐำนภำษำญี่ปุ่ น)  

2. ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัประเทศญี่ปุ่ น 

3. ค่ำใชจ่้ำยรำยเดอืน (117,000 เยน ส ำหรบัประเภท Undergraduate, College of Technology, Specialized Training College, Japanese Studies Students)  
                        (143,000 เยน ส ำหรบัประเภท Research Students และ Teacher Training Students)  
                             (242,000 เยน ส ำหรบัประเภท Young Leaders’ Program)  

ระยะเวลา 
รบัทนุ 

2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดอืน 
(รวมเรียนภำษำ 6 เดอืน) 

5 – 7 ปี 
(รวมเรียนภำษำ 1ปี) 

4 ปี 
(รวมเรียนภำษำ 1ปี) 

3 ปี 
(รวมเรียนภำษำ 1ปี) 

1 ปี 
1 ปี 6 เดอืน 

(รวมเรียนภำษำ 6 เดอืน) 
1 ปี 

คุณสมบตัิ

ผูส้มคัร 

จบกำรศึกษำ หรือ 
ก ำลงัจะจบกำรศึกษำ 
ภำยในตลุำคม 2019 
มี GPAรวม 3.25** 
ในระดบัปริญญำตร ี

หรือ  GPAรวม 3.50 
ในระดบัปริญญำโท 

จบกำรศึกษำ หรือ 
ก ำลงัจะจบกำรศึกษำ 
ระดบัมธัยมปลำย/

ประกำศนียบตัรวชิำชพี

ภำยในเมษำยน 2019 
มี GPAรวม 3.50** 

จบกำรศึกษำ หรือก ำลงัจะจบกำรศึกษำ 
ระดบัมธัยมปลำย/ประกำศนียบตัรวชิำชพี 

ภำยในเมษำยน 2019 

มี GPAรวม 3.00 

นกัศึกษำปริญญำตรี

วชิำเอกภำษำญี่ปุ่ น 
ชัน้ปีที ่2 หรือ 3 

มี GPAรวม 3.00 
 

จบกำรศึกษำระดบั

ปริญญำตรี และมี

ประสบกำรณ์สอนใน

ระดบัประถมศึกษำ

หรือมธัยมศึกษำ 
5 ปีขึ้นไป 

ก ำลงัรบัรำชกำร หรือ  
เป็นพนกังำนของรฐั  
จบกำรศึกษำข ัน้ต ำ่ 

ระดบัปริญญำตร ีมคีวำมรู ้
ภำษำองักฤษในระดบัดมีำก 

และมปีระสบกำรณ์ท ำงำน 
3-5 ปีขึ้นไป 

อาย ุ
ไมเ่กนิ 35 ปี 

(นบั ณ 1 เมษายน 2019) 

17 – 25 ปี  
(นบั ณ 1 เมษายน 2019) 

18 - 30 ปี 
(นบั ณ 1 เมษายนในปีทีส่มคัร) 

ไมเ่กนิ 35 ปี 
(นบั ณ 1 เมษายนในปีทีส่มคัร) 

ไมเ่กิน 40 ปี 
(นบั ณ 1 ตลุาคมในปีทีส่มคัร) 

ประกาศรบั

สมคัร 

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

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

กลำงเดอืนธนัวาคม กลำงเดอืนธนัวาคม ปลำยเดอืนสงิหาคม 

ย่ืนใบสมคัร ระหวำ่งวนัที ่4-8 มิถนุายน 2018 ภำยในวนัที ่1 มิถนุายน 2018 ปลำยเดอืนมกราคม ปลำยเดอืนมกราคม ถงึกลำงเดอืนตลุาคม 

หน่วยงาน 
รบัสมคัร 

ส ำนกัขำ่วสำรญี่ปุ่ น สถำนเอกอคัรรำชทูตญี่ปุ่ น ฯ 

และ สถำนกงสุลใหญ่ญี่ปุ่ น ณ นครเชยีงใหม ่ 
ส ำนกัควำมสมัพนัธต่์ำงประเทศ  

ส ำนกัปลดัฯ กระทรวงศึกษำธิกำร 

ส ำนกัขำ่วสำรญี่ปุ่ น 

สถำนเอกอคัรรำชทูต

ญี่ปุ่ น ฯ 

ส ำนกัควำมสมัพนัธ์

ต่ำงประเทศ ส ำนกัปลดัฯ

กระทรวงศึกษำธิกำร 

*ดูหมำยเหต ุ5 

หมายเหตุ 

1. **กรณีที่มGีPAรวมไม่ถงึเกณฑท์ี่ก ำหนด อำจมคีุณสมบตัิสมคัรได ้หำกมผีลกำรสอบวดัระดบัภำษำญี่ปุ่ น (JLPT) หรือกำรสอบ EJU ตำมที่ก ำหนดมำยื่นประกอบกำรสมคัร 

2. รำยละเอยีดและเงือ่นไขกำรรบัสมคัรอำจเปลีย่นแปลงไปในแต่ละปี ดงันัน้กรุณำตรวจสอบ Application Guidelines ในประกำศรบัสมคัรของปีนัน้ ๆ ใหถ้ีถ่ว้น 

3. ไมส่ำมำรถยื่นสมคัรทุนมำกกว่ำ 1 ประเภทในปีเดยีวกนั 

4. สำมำรถดูตวัอย่ำงขอ้สอบเก่ำไดท้ี่ http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e-32.html#1 

5. ทุนประเภท [YLP] เป็นทุนที่สถำนเอกอคัรรำชทูตญี่ปุ่ น ฯ ขอควำมร่วมมอืใหห้น่วยงำนดงัต่อไปนี้ เป็นผูเ้สนอชื่อผูข้อรบัทุนมำตำมสำขำที่ก ำหนด ไมม่กีำรเปิดรบัสมคัร

โดยท ัว่ไป ดงันัน้กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดและขอรบัใบสมคัรที่หน่วยงำนตน้สงักดัโดยตรง   

สาขา Law: ส ำนกังำนศำลยุติธรรม โทร. 02-541-2320 / ส ำนกังำนอยักำรสูงสุด โทร. 02-142-1639 / ส ำนกังำนศำลปกครอง โทร. 02-141-0606  

สาขา School of Government : ส ำนกังำนก.พ. โทร. 02-547-1000 ต่อ 8705 

สาขา School of Local Governance: กรมกำรปกครองทอ้งถิ่น กระทรวงมหำดไทย โทร. 02-241-9000 ต่อ 2212 / สถำบนัพฒันำขำ้รำชกำร กรุงเทพมหำนคร  
โทร. 02-224-2990 / ส ำนกังำนก.พ. โทร. 02-547-1000 ต่อ 8705  
สาขา Healthcare Administration: กระทรวงสำธำรณสุข โทร. 02-590-1363  

สาขา Business Administration: คณะกรรมกำรร่วมฯ สภำหอกำรคำ้แห่งประเทศไทยฯ สมำคมธนำคำรฯ และสภำอตุสำหกรรม โทร. 02-622-2179 

» ส ำนกัข่ำวสำรญีปุ่่น สถำนเอกอคัรรำชทูตญีปุ่่นประจ ำประเทศไทย (http://www.th.emb-japan.go.jp) 
โทร. 02-207-8504, 02-696-3004 ตอ่ 658, E-mail: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp 

» สถำนกงสุลใหญ่ญีปุ่่น ณ นครเชียงใหม่ (http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp) โทร. 052-012-500 ตอ่ 190 

» ส ำนกัควำมสมัพนัธต่์ำงประเทศ ส ำนกัปลดั ฯ กระทรวงศึกษำธกิำร (http://www.bic.moe.go.th) โทร. 02-281-0565 ต่อ 118 

http://www.th.emb-japan.go.jp/
http://www.bic.moe.go.th/
http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e-32.html#1
http://www.th.emb-japan.go.jp/
mailto:japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp
http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/
http://www.bic.moe.go.th/


  

ประเภท
ทุน 

นักศึกษาปริญญาตรี 
(Undergraduate Students) 

15 ทนุ (FY 2018) 

นักศึกษาวทิยาลัยเทคนิค 
(College of Technology Students) 

4 ทนุ (FY 2018) 

นักศึกษาวทิยาลัยฝึกอบรมวชิาชีพ 
(Specialized Training College Students)  

9 ทนุ (FY 2018) 

ส่ิงที่จะได้รับ 1) ได้รับการยกเว้นคา่เลา่เรียนตลอดหลกัสตูร       2) คา่ใช้จา่ยรายเดือนประมาณ 117,000เยน/เดือน         3) ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัประเทศญ่ีปุ่ น 

ระยะเวลา
การรับทุน 

5 ปี หรือ 7 ปี (ขึน้อยู่กบัสาขาวิชา) เร่ิมรับทนุเดือนเมษายน 2019 จนจบ
ระดบัปริญญาตรี (*รวมช่วงเรียนภาษาญ่ีปุ่ นและวิชาพืน้ฐาน 1ปี)  

4 ปี เร่ิมรับทนุเดือนเมษายน 2019 จนจบระดบั
ประกาศนียบัตรวชิาชีพเทคนิค (อนุปริญญา) 
(*รวมช่วงเรียนภาษาญ่ีปุ่ นและวิชาพืน้ฐาน 1ปี) 

3 ปี เร่ิมรับทนุเดือนเมษายน 2019 จนจบระดบั
ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (อนุปริญญา) 
(*รวมช่วงเรียนภาษาญ่ีปุ่ นและวิชาพืน้ฐาน 1ปี) 

คุณสมบัติ
ผู้สมัคร 

1. สญัชาติไทย อายุระหว่าง 17 - 25 ปี (นับอายุ ณ วันท่ี 1 เมษายน 
2019) 

2. ก าลงัศึกษาอยู่ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือปวช.3 และมีก าหนดจบ
การศึกษาก่อน 1 เมษายน 2019 หรือจบการศึกษาระดับมัธยม
ปลายโดยได้รับการศกึษาไม่ต ่ากว่า 12 ปีและมีคณุสมบตัเิข้าศกึษา
ตอ่มหาวิทยาลยัญ่ีปุ่ น 

3. มี GPA รวมในระดับมัธยมปลาย/ปวช. (3 ปี) ไม่ต ่ากว่า 3.50  
*ผูที้ก่ าลงัศึกษาอยู่ใหค้ านวณ GPA รวมถึงเทอมปัจจุบนั   
หรือ มี GPA รวมในระดับมัธยมปลาย/ปวช. (3 ปี) ไม่ต ่ากว่า 3.30 
แต่มีคุณสมบัตติรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี ้คือ 

1) มีผลสอบ JLPT ระดับ2/N2 หรือ ระดับ1/N1 
    2) มีผลสอบ EJU วชิาภาษาญ่ีปุ่นมากกว่า 200 คะแนน หรือ 
มีผลสอบ EJU วชิา Mathematics 1 และ Japan and the World หรือ 
วิชา Mathematics 2 และ Science รวมไม่ต ่ ากว่า 240 คะแนน 
(สามารถเลือกโจทย์เป็นภาษาองักฤษได)้ 

1. สญัชาตไิทย อายรุะหว่าง 17 - 25 ปี (นบัอาย ุณ วนัท่ี 1 เมษายน 2019) 
2. ก าลงัศึกษาอยู่ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือปวช.3 และมีก าหนดจบการศึกษาก่อน
วนัท่ี 1 เมษายน 2019 หรือจบการศกึษาระดบัมธัยมปลาย โดยได้รับการศกึษาไม่
ต ่ากว่า 12 ปีและมีคณุสมบตัเิข้าศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัญ่ีปุ่ น 

3. มี GPA รวมในระดับมัธยมปลาย/ปวช. (3 ปี) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
*ผู้ที่ก าลงัศึกษาอยู่ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 ให้ค านวณ GPA รวมถึงเทอม
ปัจจุบนั 

 

ประกาศ
รับสมัคร 

ต้นเดือนพฤษภาคม 
ท่ีสถานเอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นฯ http://www.th.emb-japan.go.jp 

ต้นเดือนพฤษภาคม 
ท่ีส านกัความสมัพนัธ์ตา่งประเทศ ส านกัปลดัฯ กระทรวงศกึษาธิการ http://www.bic.moe.go.th  

การส่งใบ
สมัคร 

วนัท่ี 4-8 มิถนุายน 2018 (จนัทร์ – ศกุร์) 
ท่ีส านกัข่าวสารญ่ีปุ่ น สถานเอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นฯ และ 

(ส าหรับผู้สอบท่ีเชียงใหม่) สถานกงสลุใหญ่ญ่ีปุ่ น ณ นครเชียงใหม ่

ภายในวนัท่ี 1 มิถนุายน 2018 
ท่ีส านกัความสมัพนัธ์ตา่งประเทศ ส านกัปลดัฯ กระทรวงศกึษาธิการ 

ก าหนดการ
สอบข้อเขียน 

วนัท่ี 24 มิถนุายน 2018 (วนัอาทติย์) 
เลือกสนามสอบได้ 4 แหง่: กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ขอนแก่น, สงขลา 

 
การสอบ 
คัดเลือก 

1. สอบข้อเขียน ตามกลุม่สาขาท่ีสมคัร คือ 
   1.1 Social Sciences and Humanities (U1)  สอบ 2 วิชา ได้แก่ 
ภาษาองักฤษ และ คณิตศาสตร์   

   1.2 Natural Sciences (U2) สอบ 4 วชิา ได้แก่ 
ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ เคมี และฟิสกิส์ หรือชีววิทยา  

*ผู้ท่ีเลือกสาขาใน Natural Sciences A สอบวชิาฟิสิกส์ แต่หาก
เลือกสาขาใน Natural Sciences B หรือ C สอบวชิาชีววทิยา 
โจทย์ของข้อสอบเป็น ภาษาองักฤษ ทกุวิชา (วิชาละ 1ชัว่โมง) 
ส าหรับผู้ ท่ีมีความรู้ภาษาญ่ีปุ่ น และต้องการประเมินความสามารถ
ทางภาษาญ่ีปุ่ น สามารถเลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่ นเพิ่มเตมิ (2 ชัว่โมง) 

2. สอบสัมภาษณ์ ส าหรับผู้ ท่ีผ่านการคดัเลือกรอบข้อเขียนเทา่นัน้ 

    …สมัภาษณ์ด้วยภาษาองักฤษ และ/หรือภาษาญ่ีปุ่ น  

1. สอบข้อเขียน ทัง้หมด 3 วิชา ได้แก่ 
  ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และฟิสกิส์ หรือเคมี  
*ผู้ท่ีเลือกสาขา Materials Engineering ต้อง
สอบวชิาเคมี ส าหรับสาขาอ่ืนสอบวชิาฟิสิกส์  
โจทย์ของข้อสอบเป็น ภาษาองักฤษ ทกุวิชา  
(วิชาละ 1ชัว่โมง) 
ส าหรับผู้ ท่ีมีความรู้ภาษาญ่ีปุ่ น และต้องการ
ประเมินความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ น สามารถ
เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่ นเพิม่เตมิ (2 ชัว่โมง) 
2. สอบสัมภาษณ์ ส าหรับผู้ ท่ีผ่านการคดัเลือกรอบ
ข้อเขียนเทา่นัน้  
…สมัภาษณ์ด้วยภาษาองักฤษ และ/หรือ
ภาษาญ่ีปุ่ น 

1. สอบข้อเขียน ทัง้หมด 3 วิชา ได้แก่  
ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ (วิชาละ 1ชัว่โมง) 
และภาษาญ่ีปุ่ น (2 ชัว่โมง) 

2. สอบสัมภาษณ์ ส าหรับผู้ ท่ีผ่านการ
คดัเลือกรอบข้อเขียนเทา่นัน้ 
…สมัภาษณ์ด้วยภาษาองักฤษ และ/หรือ
ภาษาญ่ีปุ่ น 

 

ดูตวัอยา่งขอ้สอบเก่าไดท่ี้ http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e-32.html#1 

หน่วยงานติดต่อสอบถาม 
 ทุนนักศึกษาปริญญาตรี สอบถามท่ีส านกัข่าวสารญ่ีปุ่ น สถานเอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นฯ โทร. 02-207-8504, 02-696-3004 ตอ่ 658, E-mail: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp  

                                                            หรือ สถานกงสลุใหญ่ญ่ีปุ่ น ณ นครเชียงใหม่ โทร. 052-012-500 ตอ่ 190   
 ทุนนักศึกษาวทิยาลัยเทคนิคและวทิยาลัยฝึกอบรมวชิาชีพ สอบถามท่ีส านกัความสมัพนัธ์ตา่งประเทศ ส านกัปลดัฯ กระทรวงศกึษาธิการ โทร. 02-281-0565 ตอ่ 118 

http://www.th.emb-japan.go.jp/
http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e-32.html#1
mailto:japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp


 

 

ประเภททุน 
นักศึกษาวิจัย  (Research Students) 

32 ทนุ (FY 2018) 

ส่ิงที่จะได้รับ 1) ได้รับการยกเว้นคา่เลา่เรียน       2) คา่ใช้จา่ยรายเดือนประมาณ 143,000เยน/เดือน         3) ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัประเทศญ่ีปุ่ น 

ระยะเวลาการ 
รับทุน 

2 ปี (ส าหรับผู้ที่เร่ิมรับทนุเดือนเมษายน) หรือ 1 ปี 6 เดือน (ส าหรับผู้ที่เร่ิมรับทนุเดือนกนัยายนหรือตลุาคม) 
*รวมชว่งเรียนภาษาญ่ีปุ่ นและวิชาพืน้ฐาน 6 เดือน 

หมายเหต:ุ ระยะเวลารับทนุนีเ้ฉพาะชว่งที่เป็นนกัศกึษาวิจยั หากสอบเข้าตอ่ปริญญาโทหรือเอกได้ อาจมีโอกาสได้ทนุตอ่จนจบการศกึษา 

คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สญัชาติไทย อายไุมเ่กิน 35 ปี (นบัอาย ุณ วนัที ่1 เมษายน 2019) 
2. จบการศกึษาในระดบัมหาวิทยาลยั หรือก าลงัศกึษาอยูช่ัน้ปีสดุท้าย และมีก าหนดจบการศกึษาภายในเดือนกนัยายน 2019 
3. ต้องเลือกสาขาที่จะไปศกึษาตอ่ให้ตรงหรือเก่ียวข้องกบัสาขาเดิมที่จบการศกึษา 
4. มี GPA รวมในระดับปริญญาตรี ไม่ต ่ากว่า 3.25* หรือมี GPA รวมในระดับปริญญาโท ไม่ต ่ากว่า 3.50 (ยกเว้นสาขาเภสัชศาสตร์ 
ไม่ต ่ากว่า 3.30) อย่างใดอย่างหน่ึง *ผู้ทีย่งัไม่จบการศึกษา ให้ค านวณ GPA รวมถึงเทอมปัจจุบนั 

ทัง้นี ้ไม่ว่ากรณีใด ผู้สมัครต้องมี GPAรวมในระดับปริญญาตรีไม่ต ่ากว่า 2.80 จึงมีสิทธ์ิสมัครทุนได้ 

*กรณีผู้สมัครมี GPA รวมในระดับปริญญาตรีไม่ถึง 3.25 จะมีสิทธ์ิสมัครได้ หากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี ้
1. ส าหรับผู้ที่มีผลสอบ JLPT 

(1) มี GPA รวม 3.15 ขึน้ไป และมี JLPT ระดับ3 หรือ N4 หรือ N3  
(2) มี GPA รวม 3.00 ขึน้ไป และมี JLPT ระดับ2 หรือ N2 
(3) มี GPA รวม 2.80 ขึน้ไป และมี JLPT ระดับ1 หรือ N1 

2. ส าหรับผู้ที่มีผลสอบ EJU (อายไุมเ่กิน 2 ปี) 
(1) มี GPA รวม 3.15 ขึน้ไป และมีคะแนนวิชาภาษาญ่ีปุ่นมากกว่า 160  
(2) มี GPA รวม 3.00 ขึน้ไป และมีคะแนนวิชาภาษาญ่ีปุ่นมากกว่า 200 
(3) มี GPA รวม 2.80 ขึน้ไป และมีคะแนนวิชาภาษาญ่ีปุ่นมากกว่า 240  
(4) มี GPA รวม 2.80 ขึน้ไป และมีคะแนนวิชา Mathematics 1 และ Japan and the World หรือ วิชา Mathematics 2 และ Science 

รวมไม่ต ่ากว่า 240 (สามารถเลือกโจทย์เป็นภาษาองักฤษได้) 

ประกาศรับ
สมัคร 

ต้นเดือนพฤษภาคม 
ที่เว็บไซต์สถานเอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นฯ http://www.th.emb-japan.go.jp 

การส่งใบ
สมัคร 

วนัที่ 4-8 มิถนุายน 2018 
ที่ส านกัขา่วสารญ่ีปุ่ น สถานเอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นฯ และ (ส าหรับผู้ เลือกสนามสอบที่เชียงใหม)่ สถานกงสลุใหญ่ญ่ีปุ่ น ณ นครเชียงใหม ่ 

ก าหนดการสอบ
ข้อเขียน 

วนัที่ 24 มิถนุายน 2018 (วนัอาทิตย์) 
เลือกสนามสอบได้ 4 แหง่: กรุงเทพฯ, เชียงใหม,่ ขอนแก่น, สงขลา 

 
การสอบ 
คัดเลือก 

1) สอบข้อเขียน ตามกลุม่สาขาทีส่มคัร คือ 
   1.1 Social Sciences and Humanities (R1A) ได้แก่ สาขาภาษาศาสตร์ มนษุยศาสตร์ กฎหมาย รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี ฯลฯ 

สอบ 1 วิชา: วิชาภาษาองักฤษ    *ยกเว้นผู้ที่เลือกเรียนสาขาเก่ียวกบัภาษาญ่ีปุ่ นและญ่ีปุ่ นศกึษา ต้องสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่ น เพิ่มด้วย 
   1.2 Social Sciences and Humanities (R1B) ได้แก่ สาขาเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี บริหารธุรกิจ ฯลฯ 

สอบ 2 วิชา: วิชาภาษาองักฤษ และ คณิตศาสตร์   
 1.3 Natural Sciences (R2) (สาขาทางวิทยาศาสตร์)  
สอบ 3 วิชา: วิชาภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (เลือกวิชาใดก็ได้จากเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา)  

โจทย์ของข้อสอบเป็น ภาษาอังกฤษ ทุกวิชา และแตล่ะวิชาใช้เวลา 1ชัว่โมง ยกเว้นภาษาญ่ีปุ่ นใช้เวลา 2ชัว่โมง 
ส าหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญ่ีปุ่ น และต้องการประเมินความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ นสามารถเลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่นเพิ่มเติม 
2) สอบสัมภาษณ์ ส าหรับผู้ทีผ่่านการคดัเลือกรอบข้อเขียนเทา่นัน้ 

    …สมัภาษณ์ด้วยภาษาองักฤษ และ/หรือ ภาษาญ่ีปุ่ น  

ดตูวัอยา่งข้อสอบเก่าได้ที่ http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e-32.html#1 

สอบถามเพ่ิมเติมในวนัและเวลาราชการที ่ส านกัข่าวสารญีป่ ุ่ น สถานเอกอคัรราชทูตญี่ปุ่ นประจ าประเทศไทย โทร. 02-207-8504, 02-696-3004 ต่อ 658 
E-mail: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp หรือสถานกงสลุใหญ่ญี่ปุ่ น ณ นครเชียงใหม่ โทร. 052-012-500 ต่อ 190  
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ประเภททุน 
นักศึกษาญ่ีปุ่นศึกษา 

(Japanese Studies Students) 
13 ทนุ (FY 2017) 

นักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพครู 
(Teacher Training Students)  

2 ทนุ (FY 2017) 

ส่ิงที่จะได้รับ 

1. ได้รับการยกเว้นคา่เลา่เรียน 
2. คา่ใช้จา่ยรายเดือนประมาณ 117,000เยน / เดือน 
3. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัประเทศญ่ีปุ่ น 

1. ได้รับการยกเว้นคา่เลา่เรียน  
2. คา่ใช้จา่ยรายเดือนประมาณ 143,000เยน / เดือน 
3. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัประเทศญ่ีปุ่ น 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. สญัชาติไทย อาย ุ18-30 ปี (นบัอาย ุณ วนัที่ 1 เมษายน ปีถดัไป) 
2. เป็นนกัศกึษาชัน้ปีที่ 2-3 วิชาเอกภาษาญ่ีปุ่ น  
3. มี GPA รวมจนถึงเทอมปัจจบุนั ไม่ต ่ากว่า 3.00 

1. สญัชาติไทย อายไุมเ่กิน 35 ปี (นบัอาย ุณ วนัที ่1 เมษายน ปีถดัไป) 
2. จบการศกึษาขัน้ต า่ระดบัปริญญาตรี 
3. เป็นครูผู้สอนในระดบัประถมศกึษา หรือ มธัยมศกึษา ที่มีประสบการณ์
สอนระยะเวลาไมต่ ่ากวา่ 5 ปี 

ระยะเวลาการ 
รับทุน 

1 ปีการศกึษา เร่ิมจากเดือนตลุาคม 
(ศกึษาภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นที่มหาวิทยาลยั) 

1 ปี 6 เดือน เร่ิมจากเดือนตลุาคม 
(รวมชว่งเรียนภาษาญ่ีปุ่ น 6 เดือนและอบรมวิชาชีพครู 1 ปี) 

ประกาศรับ
สมัคร 

เดือนธันวาคมของทกุปี 
ที่เว็บไซต์สถานเอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นฯ 

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

เดือนธันวาคมของทกุปี 
ที่เว็บไซต์ส านกัความสมัพนัธ์ตา่งประเทศ ส านกัปลดัฯ 
กระทรวงศกึษาธิการ http://www.bic.moe.go.th 

การส่งใบสมัคร 
ปลายเดือนมกราคม  

ที่ส านกัขา่วสารญ่ีปุ่ น สถานเอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นฯ  
ปลายเดือนมกราคม 

ที่ส านกัความสมัพนัธ์ตา่งประเทศ ส านกัปลดัฯ กระทรวงศกึษาธิการ 

ก าหนดการสอบ
ข้อเขียน 

ประมาณต้นเดือนกมุภาพนัธ์ 

การสอบ 
คัดเลือก 

1. สอบข้อเขียน 1 วิชา: วิชาภาษาญ่ีปุ่ น (2 ชัว่โมง) 

2. สอบสัมภาษณ์ ส าหรับผู้ที่ผา่นการคดัเลือกรอบข้อเขียนเทา่นัน้  
…สมัภาษณ์ด้วยภาษาญ่ีปุ่ น 

1. สอบข้อเขียน 2 วิชา:  
    วิชาภาษาองักฤษ (1 ชัว่โมง) และ ภาษาญ่ีปุ่ น (2 ชัว่โมง)  

2. สอบสัมภาษณ์ ส าหรับผู้ที่ผา่นการคดัเลือกรอบข้อเขียนเทา่นัน้  
…สมัภาษณ์ด้วยภาษาองักฤษ 

ทุนญ่ีปุ่นศึกษา   
สอบถามเพ่ิมเติมในวนัและเวลาราชการที ่ส านกัข่าวสารญีป่ ุ่ น สถานเอกอคัรราชทูตญี่ปุ่ นประจ าประเทศไทย 

โทร. 02-207-8504, 02-696-3004 ต่อ 658 E-mail: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp 
ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู  

สอบถามทีส่ านกัความสมัพนัธ์ต่างประเทศ ส านกัปลดัฯ กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02-281-0565, 02-281-5648 ต่อ 118 

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