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การสอบ EJU
และทุนการศึกษา
หนวยงานอิสระของรัฐ

องคการสนับสนุนนักศึกษา
แหงประเทศญี่ปุน

จัดพิมพป ค.ศ.2022 เอกสารใชเพื่อการเผยแพร หามจําหนาย หามนําไปอางอิงหากไมไดรับอนุญาต
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ามสามารถภาษาญี่�่ปุ่น่�
การสอบเพื่�่อวััดระดัับคว ชาวต่า่ งชาติิที่�่ต้อ้ งการ
กษา
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ต่่อไปนี้้�

์ได้้ 3 ประการ ดััง

มารถใช้้ประโยชน์

ผลคะแนน EJU สา
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การสอบ EJU
ค้นหาข้อมูล

วิชาที่จัดสอบ

ตัวอย่างข้อสอบเก่า

http://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/eju/
examinee/pastpaper_sample/index.html

วิชา

เวลา (นาที)

ภาษาญี่ป่น
ุ
Japanese as
Foreign Language

125

วิทยาศาสตร์
Science
เลืือกสอบ 2 จาก 3
วิิชา (ฟิิสิิกส์์ เคมีี
ชีีววิิทยา)

80

การอ่าน - ฟัง
0 - 400
การเขียน
0 - 50

ภาษาที่ใช้สอบ
ภาษาญี่ปุ่น
เท่านั้น

0 - 200
เลือกระหว่าง
ภาษาอังกฤษ

ความรู้ทั่วไป
Japan and the
World

80

คณิตศาสตร์
Mathematics
เลืือกสอบคอร์์ส 1
หรืือคอร์์ส 2 (ขั้้�นสููง)

80

ข้้อควรรู้้�

คะแนน

0 - 200

หรือ
ภาษาญี่ปุ่น

ค้้นหาข้้อสอบเก่่าทุุกปีี
กรุุงเทพฯ

o JASSO สำำ�นักั งานประเทศไทย
o สมาคมนัักเรีียนเก่่าญี่่�ปุ่น่� ฯ (ส.น.ญ.) สาขาพหลโยธิิน
o ห้้องสมุุด Japan Foundation (โทร.02-260-8564)

การสอบ EJU

o การสอบ EJU ไม่่จำำ�กัดั อายุุผู้้�สมััคร
o สมััครสอบกี่่ค� รั้้ง� ก็็ได้้ แต่ผ่ ลการสอบมีีอายุุ 2 ปีี 
o ไม่่จำำ�เป็็ นต้้องสอบทุุกวิิชา แต่่ต้้องเลืือกวิิชา
และเลืือกภาษาในการทำำ� ข้้อ สอบตามที่่�
สถาบัันที่่ต้� อ้ งการไปศึึกษาต่่อกำำ�หนด
o วิิ ช าความรู้้�ทั่่�ว ไปมีีเนื้้�อ หาจากสาขาวิิ ช า
เศรษฐศาสตร์์ การเมืือง ภููมิิศาสตร์์ และ
ประวััติศิ าสตร์์เท่่าระดัับมััธยมปลายโรงเรีียน
ญี่่�ปุ่น่�

0 - 200

เชีียงใหม่่

o สมาคมนัักเรีียนเก่่าญี่่�ปุ่น่� ฯ (ส.น.ญ.) สาขาภาคเหนืือ
(โทร. 053-272-331)
o ศููนย์์ญี่�่ปุ่น่� ศึึกษา มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ 
(โทร. 053-943-284)
หาดใหญ่่

o สำำ�นักั ทรััพยากรการเรีียนรู้้�คุุณหญิิงหลง
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ (โทร. 074-282-352)
Icon made by Freepik from www.flaticon.com
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การจัดสอบ

EJU จััดสอบปีีละ 2 ครั้้ง� โดยมีีกำำ�หนดการรัับสมััครและจััดสอบดัังนี้้�
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ยี่่�นสมััคร

ก.พ. - มี.ค.

ก.ค.

รับบัตรประจำ�ตัวผู้สอบ

พ.ค.

ต.ค.

วันสอบ

มิ.ย.

พ.ย.

ประกาศผลสอบ

ก.ค.

ธ.ค.

การสมััคร
o สิ่่�งที่่�ต้้องเตรีียม
		1.

รููปถ่่าย 4×3 ซม. 3 ใบ ถ่่ายไม่่เกิิน 6 เดืือน  
2. ค่่าใช้้จ่่ายในการสมััคร
- [สมััครด้้วยตนเอง] ค่่าสมััครสอบ 469 บาท 
- [สมััครทางไปรษณีีย์์] ค่่าสมััครสอบ 489 บาท

*ค่่าสมััครสอบอาจมีีการเปลี่่ย� นแปลงภายหลััง กรุุณาอ้้างอิิงค่่าสมััครสอบจากประกาศรัับสมััคร
o สถานที่่�รัับสมััครและสอบถามข้้อมููลในประเทศไทย

		 สมััครสอบ (สนามสอบที่่�กรุุงเทพฯ)

		1. JASSO สำำ�นักั งานประเทศไทย - สมััครที่่�สำ�นั
ำ กั งานฯ ในวัันทำำ�การ
2. สมาคมนัักเรีียนเก่่าญี่่�ปุ่น่� ฯ (ส.น.ญ.) ภาคกลาง - สมััครโดยตรงที่่�สำ�นั
ำ กั งาน และ
สมััครทางไปรษณีีย์์ (มีีค่่าบริิการเพิ่่�ม 20 บาท) (สอบถาม: http://www.ojsat.or.th/main/contact-2)
			

สถานที่่�สอบ

					สมาคมนัักเรีียนเก่่าประเทศญี่ปุ่
่� ่�นในพระบรมราชููถัมั ภ์์ (ส.น.ญ.) สาขาพหลโยธิิน

     
     
    

อาคารพหลโยธิินเพลส ชั้้�น 16 (ใกล้้ BTS อารีีย์์)
เลขที่่� 408/65 ถนนพหลโยธิิน สามเสนใน พญาไท กรุุงเทพฯ 10400
โทร. 02-357-1241-5

การสอบ EJU

		 สมััครสอบ (สนามสอบที่่�เชีียงใหม่่)
			

สมาคมนัักเรีียนเก่่าญี่่�ปุ่น่� ฯ สาขาภาคเหนืือ - สมััครโดยตรงที่่�สำ�นั
ำ กั งานฯ และสมััครทางไปรษณีีย์์
(มีีค่่าบริิการเพิ่่�ม 20 บาท) (สอบถาม: http://ojsatn.wordpress.com/)

			

		 สถานที่่�สอบ

					 คณะมนุุษยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
นอกจากนี้้�ยังั สามารถสอบได้้ในประเทศญี่่�ปุ่น่� และอีีก 14 ประเทศทั่่�วโลก
ข้อควรระวัง : การสมัครสอบ EJU ไม่ใช่การสมัครเข้าสถานศึกษา		
					 และสมัครสอบที่จังหวัดใด สอบที่จังหวัดนั้น

ค้นหาข้อมูล

การจัดสอบ EJU ในประเทศต่าง ๆ

http://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/eju/examinee/site/index.html
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การสอบ EJU

การสมัครเข้าศึ กษาต่อในระดับอุดมศึ กษา
ของญี่ ปุ่ น ด้วยผลสอบ EJU

      ผลการสอบ EJU สามารถใช้้ในการสมััครรัับคััดเลืือกเข้้าศึึกษาต่่อในมหาวิิทยาลััย (ปริิญญาตรีี)
วิิทยาลััยอนุุปริิญญา บััณฑิิตวิทิ ยาลััยบางแห่่ง วิิทยาลััยเทคนิิค (ชั้้�นปีี 3) และวิิทยาลััยอาชีีวศึึกษาของญี่่�ปุ่น่� ได้้
ข้้อควรรู้้�

- มหาวิิทยาลััยรััฐบาลมากกว่่าร้้อยละ 90 ใช้้ผลคะแนน EJU เพื่่อ� คััดเลืือกรัับนัักศึึกษาต่่างชาติิเข้้าศึึกษา
ในระดัับปริิญญาตรีี
- ผลสอบ EJU ใช้้สมััครได้้ทั้้ง� หลัักสููตรที่่�สอนเป็็ นภาษาญี่่�ปุ่น่� และภาษาอัังกฤษในหลายสถาบััน
- ควรศึึกษาข้้อมููลจากเอกสารการรัับสมััครของสถานศึึกษาที่่ต้� อ้ งการเข้้าเรีียน เพื่่อ� ให้้สามารถเลืือกวิิชา
รอบการสอบ และภาษาของข้้อสอบ EJU ได้้ถูกู ต้้องตามที่่�สถาบัันกำำ�หนด
ค้นหาข้อมูล

สถาบัันที่่�รัับยื่่�นผลคะแนน EJU

http://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/eju/examinee/use/index.html

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนและการใช้ผลคะแนน EJU

ค้นหาข้อมูล
สถานศึกษา/หลักสูตร
ที่สนใจเข้าเรียน

อย่างน้อย
1 ปีลว
่ งหน้า

ดูระเบียบการสมัครว่า
ต้องใช้ผลสอบ EJU หรือไม่
วิชาอะไร รอบใด ต้องเลือก
ภาษาอะไร

สมัครสอบ EJU
และเตรียมสอบ เข้ารับการ
สอบ
และรับผลคะแนน

เตรียมผลคะแนนและ
เอกสารประกอบอืน
่ ๆ
ส่งเอกสารการสมัครทัง
้ หมด
ภายในช่วงเวลาเปิด
รับสมัคร

1 ปีลว
่ งหน้า

9 - 6 เดือน
ล่วงหน้า

อย่างน้อย
6 เดือนล่วงหน้า

การสอบ EJU

สมั ค รสอบเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย ญี่ ปุ่ น โดยไม่ ต้ อ งบิ น ไปสอบที่ ญี่ ปุ่ น ด้ ว ยระบบ...

Pre - Arrival Admission คือ ระบบการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องเดินทางไปสอบ

ที่ประเทศญี่ปุ่ น มหาวิทยาลัยหลายแห่งรับผลคะแนน EJU เพื่อใช้พิจารณาประกอบกับเอกสารและ
การคัดเลือกประเภทอื่น
ค้นหาข้อมูล

สถาบัันที่่�รัับคะแนน EJU และมีีระบบ Pre-Arrival Admission

http://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/eju/examinee/prearrival/index.html
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การสมัครจองทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือน		
สำ�หรับนักศึกษาต่างชาติทน
ุ ส่วนตัวผ่านการสอบ EJU
(Reservation Program for Monbukagakusho
Honors Scholarship for Privately-Financed
International Students)

 ผู้้�มีีสิิทธิ์์�สมััครจองทุุนนี้้�ผ่่านการสอบ EJU จะต้้องเป็็ นผู้้�ไปศึึกษาต่่อในระดัับ
มหาวิิทยาลััย(ปริิญญาตรีี) วิิทยาลััยอนุุปริิญญา วิิทยาลััยอาชีีวศึึกษา หรืือ
วิิทยาลััยเทคนิิค (ชั้้�นปีีที่่� 3) เท่่านั้้�น
วิิธีีการสมััคร

ผู้้�สมััครจะต้้องเลืือกสอบ EJU ในกลุ่่ม� วิิชาที่่�กำ�ำ หนดรููปแบบใดก็็ได้้ภายใน 1-8 รููปแบบ ผู้้�ที่�่สอบได้้
คะแนนสููงในแต่่ละรููปแบบจะได้้รับั ทุุนช่่วยเหลืือค่่าใช้้จ่่ายเดืือนละ 48,000 เยนเมื่่�อเข้้าศึึกษาต่่อ
1. ภาษาญี่่�ปุ่น่�
2. ภาษาญี่่�ปุ่น่� และ คณิิตศาสตร์์ (คอร์์ส 1 หรืือ 2)
3. ภาษาญี่่�ปุ่น่� และ คณิิตศาสตร์์ (คอร์์ส 1 หรืือ 2) และ วิิทยาศาสตร์์
4. ภาษาญี่่�ปุ่น่� และ คณิิตศาสตร์์ (คอร์์ส 1 หรืือ 2) และ ความรู้้�ทั่่�วไป
5. ภาษาญี่่�ปุ่น่� และ วิิทยาศาสตร์์
6. ภาษาญี่่�ปุ่น่� และ ความรู้้�ทั่่�วไป
7. คณิิตศาสตร์์ (คอร์์ส 1 หรืือ 2) และ วิิทยาศาสตร์์
8. คณิิตศาสตร์์ (คอร์์ส 1 หรืือ 2) และ ความรู้้�ทั่่�วไป 
วิิธีีการสมััครจองทุุน

การสอบ EJU

เขีียนวงกลมลงในใบสมััครสอบ EJU
ในตำำ�แหน่่งดัังตััวอย่่าง เพื่่�อระบุุว่่า
ต้้องการสมััครจองทุุนการศึึกษา

ข้้อควรระวััง

5

ผู้้�ต้้องการศึึกษาต่่อระดัับปริิญญาโท/เอก หรืือโรงเรีียนสอนภาษา ไม่่สามารถสมััครจองทุุนนี้้�
 ผ่่านการสอบ  EJU ได้้

6 เดืือน หรืือ 1 ปีี
ขึ้้�นอยู่่�กัับภาคเรีียนที่่�เริ่่�มต้้นปีีการศึึกษา
เริ่่�มต้้นในภาค เม.ย.
เริ่่�มต้้นในภาค ก.ย. / ต.ค.

ได้้รัับทุุน 1 ปีี
ได้้รัับทุุน 6 เดืือน

การสอบ EJU

ระยะเวลา
ของทุน

ข้อควรรู้

o ผู้้�ได้้รับั สิิทธิ์์�จองทุุนด้้วยผลคะแนนจากการสอบ EJU แบบ Superior Score จะสามารถขอต่่อทุุนได้้
จนจบหลัักสููตรหากรัักษาผลการเรีียนให้้ไม่่ต่ำำ�� กว่่าเกณฑ์์ที่�่กำ�ำ หนด
o สามารถรับทุนซ้อนได้ในกรณีที่อีกทุนหนึง่ ไม่มีข้อห้ามเรอื่ งการรับทุนซ้อน
o นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท/เอกหรือสถาบันสอนภาษาสามารถสมัครทุนนี้ได้
โดยตรงกับสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
ขั้นตอนการนำ�ำทุนฯ ไปใช้
มิถุนายน

หรือ

1

สอบ EJU

1 เดือน
หลังสอบ

2

ประกาศผลสอบ EJU

2 เดือน
หลังสอบ

3

(เฉพาะผูมีสิทธิ์ไดรับทุน)

ภายใน 1 ป

4

ขอใชสิทธิ์เพื่อรับทุนผานทาง JASSO ประเทศญี่ปุน (ระบบออนไลน) และ
ทางสถานศึกษา

พฤศจิกายน

หลังจากประกาศผลทุน

ประกาศผลจองทุน

*เอกสารแนะนําวิธีการขอใชสิทธิ์จะแนบไปกับเอกสารแจงผลการจองทุน

การสอบ EJU

ข้้อควรระวััง ----- “สิิทธิ์์ข� อรัับทุุนมีีวัันหมดอายุุ”

ผู้้�ได้้รับั สิิทธิ์์ข� อรัับทุุนจะได้้จดหมายแจ้้งจาก JASSO หากต้้องการใช้้สิทธิ์์
ิ ฯ�  ผู้้�มีีสิิทธิ์์ฯ�  ต้้องสอบเข้้า
สถานศึึกษาในประเทศญี่่�ปุ่น่� ให้้ผ่่าน และดำำ�เนิินการขอรัับทุุนภายในระยะเวลาที่่� JASSO กำำ�หนด
ค้นหาข้อมูล

อ่านรายละเอียดทุน

http://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/scholarship_j/shoreihi/yoyaku_eju/index.html
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การใช้ผลคะแนน EJU เพื่ อทดแทนเกรดในการสมัคร
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT)
(เฉพาะในประเทศไทย)
ข้้อควรระวััง ในการใช้้คะแนนสอบเพื่่อ� ทดแทนเกรดเฉลี่่�ย
		 ผลคะแนน EJU มีีอายุุ 2 ปีี 			
		ต้้องสอบ EJU หรืือ JLPT ล่่วงหน้้า 1 ปีี ก่่อนการสมััครทุุน เนื่่�องจากผลสอบในปีี เดีียวกััน
		 จะประกาศช้้ากว่่าวัันหมดเขตยื่่น� ใบสมััครทุุนรััฐบาลญี่่�ปุ่่�น
		ข้้อมููลอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้้อมููลล่่าสุุดโดยตรงกัับสถานทููตญี่่�ปุ่่�น
		 ประจำำ�ประเทศไทย

ทุนรัฐบาลญี่ป่น
ุ ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students)
เงื่อนไขปกติ

GPAX
ไมเกิน 25 ป

3.50+

ม.ปลาย

จบการศึึกษาหรืือคาดว่่าจะจบ
การศึึกษาในระดัับมััธยมศึึกษา
(นัับอายุุ ณ วัันที่่� 1 เมษายนปีีถััดไป) ตอนปลายหลัักสููตร 12 ปีี ก่่อน
วัันที่่� 1 เมษายนในปีีที่่เ� ริ่่ม� รัับทุุน
สััญชาติิไทย
อายุุไม่่เกิิน 25 ปีี

มีีเกรดเฉลี่่ย� รวมในระดัับ
มััธยมศึึกษาตอนปลาย
(GPAX) 3.50 ขึ้้�นไป

เงื่อนไขพิเศษ

การทดแทนเกรดสำำ�หรัับผู้้�ที่�่มีี GPAX ระหว่่าง 3.30 - 3.49

การสอบ EJU

GPAX ม.ปลาย
3.30 - 3.49

EJU วิชาภาษาญี่ปุน (การฟง-การอาน) รวม 200 คะแนนขึ้นไป
หรือ
สอบ JLPT ผานในระดับ N2 หรือ N1

* ผู้้�มีีเกรดเฉลี่่�ยในระดัับมััธยมปลายต่ำำ��กว่่า 3.30 ไม่่สามารถสมััครทุุนนี้้�ได้้

7

ทุนรัฐบาลญี่ป่น
ุ ประเภทนักศึกษาวิจัย (Research Student)

การสอบ EJU

เงื่อนไขปกติ

GPAX
≤ 35 ป

ปริญญา

สัญชาติไทย
อายุไม่เกิน 35 ปี
(นับอายุ ณ วันที่ 1เมษายน
ปีถัดไป)

จบการศึึกษาหรืือคาดว่่า
จะจบการศึึกษาใน
ระดัับปริิญญาตรีีหรืือ
ระดัับปริิญญาโท

3.25 / 3.50

มีีเกรดเฉลี่่ย� สะสม (GPAX) ตามเงื่�อ่ นไข 
ข้้อใดข้้อหนึ่่�งดัังต่่อไปนี้้�
1. มีีเกรดเฉลี่่ย� สะสมในระดัับปริิญญาตรีี 
ไม่่ต่ำำ�� กว่่า 3.25
2. จบปริิญญาโทโดยมีีเกรดเฉลี่่�ยสะสม
ในระดัับปริิญญาตรีีไม่่ต่ำำ�� กว่่า 3.25
3. มีีเกรดเฉลี่่ย� สะสมในระดัับปริิญญาตรีี 
ไม่่ต่ำำ�� กว่่า 3.25 และ ระดัับปริิญญาโท
ไม่่ต่ำำ�� กว่่า 3.50

เงื่อนไขพิเศษ

การทดแทนเกรดสำำ�หรัับผู้้�ที่�่มีี GPAX ระหว่่าง 3.00 - 3.24
EJU วิชาภาษาญี่ปุน (การฟง-การอาน) รวม 200 คะแนนขึ้นไป
หรือ

GPAX ป.ตรี
3.00 - 3.24

สอบ JLPT ผานในระดับ N2 หรือ N1
หรือ
CEFR Level B2 หรือเทียบเทา เชน TOEFL iBT 72, IELTS 5.5, TOEIC 785
หรือ

การสอบ EJU

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในหลักสูตรที่เรียน
เปนภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุน

* ผู้้�มีีเกรดเฉลี่่�ยในระดัับปริิญญาตรีีต่ำำ��กว่่า 3.00 ไม่่สามารถสมััครทุุนนี้้�ได้้
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ทุุนการศึึกษา
 ทุุนการศึึกษาส่่วนใหญ่่ที่่�ให้้แก่่นัักศึึกษาต่่างชาติิมักั เป็็ นทุุนที่่�สมััครได้้หลัังเข้้าศึึกษาต่่อในประเทศ
ญี่่�ปุ่นแล้้
่� ว และมัักรัับสมััครผ่่านสถาบัันการศึึกษาที่่�นักั ศึึกษาต่่างชาติิกำ�ลั
ำ งั ศึึกษาอยู่่�
เงื่่�อนไขการสมััครทุุนการศึึกษาแต่่ละประเภทมีีรููปแบบการให้้ทุุนและการคััดเลืือกแตกต่่างกััน

จึึงควรศึึกษาข้้อมููลอย่่างละเอีียด นัักศึึกษาต่่างชาติิควรเตรีียมความพร้้อมทางการเงิินอย่่างรอบคอบและ
รััดกุุม ไม่่ควรหวัังพึ่่�งพาทุุนการศึึกษาหรืือเงิินจากการทำำ�งานพิิเศษในประเทศญี่่�ปุ่น่� เท่่านั้้�น เพราะอาจ
ทำำ�ให้้ประสบปััญหาทางการเงิินในภายหลัังได้้

� ่�น
ทุุนรััฐบาลญี่่ปุ่

(Monbukagakusho: MEXT)

� ่�น)
(สมััครและทราบผลก่่อนเข้้าประเทศญี่่ปุ่

ทุทุนนการศึ
การศึกกษา
ษา

เป็็ นทุุนการศึึกษาการศึึกษาเต็็มจำำ�นวน (Fully funded) แบบให้้เปล่่า มีี 7 ประเภท
• ทุุนนัักศึึกษานัักศึึกษาวิิจัยั Research students
• ทุุนนัักศึึกษาปริิญญาตรีี Undergraduate students
• ทุุนนัักศึึกษาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี College of technology students
• ทุุนนัักศึึกษาฝึึ กอบรมวิิชาชีีพ Special training college students
• ทุุนนัักศึึกษาญี่่�ปุ่น่� ศึึกษา Japanese studies students
• ทุุนฝึึ กอบรมวิิชาชีีพครูู Teacher training students
• ทุุน Young Leaders’ Program (YLP)
ค้นหาข้อมูล
The Embassy of Japan in Thailand
http://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html
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� ริิหารจััดการ
ทุุนการศึึกษาที่่บ
โดย JASSO
1. Student Exchange Support Program

ทุุนสนัับสนุุนนัักศึึกษาแลกเปลี่่ย� นระยะสั้้�นที่่มีี� ระยะเวลาโครงการตั้้�งแต่่ 8 วัันถึึง 1 ปีี ช่่วยเหลืือค่่าใช้้จ่่าย
เดืือนละ 80,000 เยนสำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�สังั กััดอยู่่ใ� นสถานศึึกษาที่่�มีีข้้อตกลงแลกเปลี่่�ยนกัับสถาบััน
ในประเทศญี่่�ปุ่น่�
ข้้อควรรู้้�

-

นัักศึึกษาควรติิดตามข่่าวสารโครงการแลกเปลี่่�ยนต่่างประเทศในสถาบัันของตนเพื่่�อไม่่ให้้พลาด
โอกาส เนื่่�องจากการสมััครทุุนประเภทนี้้�ต้อ้ งสมััครผ่่านโครงการของสถานศึึกษาที่่ต� นสัังกััดเท่่านั้้�น

2. Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately-Financed International Students

ทุุนสนัับสนุุนนัักศึึกษาทุุนส่่วนตััวที่่�สังั กััดในสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษา (ปริิญญาตรีี  / โท  / เอก
วิิทยาลััยอาชีีวศึึกษา วิิทยาลััยเทคนิิค วิิทยาลััยอนุุปริิญญา หลัักสููตรเตรีียมสอบเข้้า / เตรีียมศึึกษาต่อ่ )
และสถาบัันสอนภาษาประเทศญี่่�ปุ่น่� เปิิ ดรัับสมััครประมาณปลายเดืือนมีีนาคมถึึงกลางเดืือนพฤษภาคม
ให้้เงิินช่่วยเหลืือค่่าใช้้จ่่ายเดืือนละ 48,000 เยน (สถาบัันสอนภาษา 30,000 เยน)
ข้้อควรรู้้�

- การสมััครขอทุุนประเภทนี้้�ต้อ้ งสมััครผ่่านสถานศึึกษาในญี่่�ปุ่นเท่่านั้้�
่�
น กล่่าวคืือ ผู้้�เรีียนต้้อง
ได้้เป็็ นนัักเรีียนหรืือนัักศึึกษาในสถาบัันญี่่�ปุ่น่� แล้้ว และทำำ�เรื่่อ� งขอทุุนผ่่านสถาบััน
- สามารถสมััครจองทุุนประเภทนี้้�ล่่วงหน้้าได้้ก่่อนเข้้าศึึกษาต่่อ 1 ปีีผ่่านทางการสอบ EJU
(ดููรายละเอีียดการสมััครได้้ที่ห�่ น้้า 5 - 6) ยกเว้้นผู้้�ต้้องการศึึกษาต่่อระดัับปริิญญาโท ปริิญญาเอก
หลัักสููตรเตรีียมสอบและสถาบัันสอนภาษา

ทุนการศึกษา

ค้นหาข้อมูล

ทุนการศึกษา
อื่นๆ

ค้นหาทุนการศึกษา (JAPAN STUDY Support)

http://www.jpss.jp/th/
มหาวิทยาลัยที่มีทุนการศึกษา

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html#no4
Study in Japan

http://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/about-scholarship/
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รวบรวมข้อมูลและจัดทำ�โดย
องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น สำ�นักงานประเทศไทย ( JASSO)
159 อาคารเสริมมิตร ห้อง 1016/3 ชั้น 10
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นได้ที่
อีเมล: info@jeic-bangkok.org
    โทร: 02-661-7057
ติดตามข้อมูลการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นได้ที่
เว็บไซต์: http://www.jeic-bangkok.org
Facebook: JASSO.Thailand

Download เอกสารข้อมูลศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
https://www.jeic-bangkok.org/publication  
หนวยงานอิสระของรัฐ

องคการสนับสนุนนักศึกษา
แหงประเทศญี่ปุน

