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การสอบเพ่ือศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 

Examination for Japanese University 

Admission for International Students 

(EJU)

	 การสอบเพ่ือวัดระดับค
วามสามารถภาษาญ่ีป

ุ่น

และวิชาการสำาหรับนัก
ศึกษาชาวต่างชาติที่ต้อ

งการ

ศึกษาต่อในระดับปริ
ญญาตรีและอุดมศึก

ษาใน

ประเทศญี่ปุ่น	

ผลคะแนน EJU สามารถใช้ประโยชน์ได้ 3 ประการ ดังต่อไปนี้

1 2 3
ใช้ประกอบการสมัครเข

้าศึกษาในสถาบันอุดมศ
ึกษา

ผู้สอบได้คะแนนสูงส
ามารถจองทุนช่วยเห

ลือการศึกษาได้

ใช้ทดแทนเกรดเฉลี่ยใน
การสมัครทุนรัฐบาลญี่ป

ุ่นได้
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การสอบ EJU

การสอบ EJU

วิชา เวลา (นาที) คะแนน ภาษาที่ใช้สอบ

ภาษาญี่ปุ่น
Japanese as 
Foreign Language

วิทยาศาสตร์
Science 
เลือกสอบ 2 จาก 3 
วิชา (ฟสิิกส์ เคมี 
ชีววิทยา)

ความรู้ทั่วไป
Japan and the 
World

คณิตศาสตร์
Mathematics
เลือกสอบคอร์ส 1 
หรือคอร์ส 2 (ขั้นสูง)

125

80

80

80

การอ่าน - ฟัง
0 - 400

การเขียน
0 - 50

ภาษาญี่ปุ่น
เท่านั้น

เลือกระหว่าง

ภาษาอังกฤษ 

หรือ

ภาษาญี่ปุ่น

0 - 200

0 - 200

0 - 200

ข้อควรรู้
o	 การสอบ	EJU	ไม่จำากัดอายุผู้สมัคร	

o	 สมัครสอบก่ีคร้ังก็ได้	แต่ผลการสอบมีอายุ	2	ปี	

o	 ไม่จำาเป็นต้องสอบทุกวิชา	 แต่ต้องเลือกวิชา 

	 และเลือกภาษาในการทำาข้อสอบตามท่ี 

	 สถาบันท่ีต้องการไปศึกษาต่อกำาหนด

o	 วิชาภาษาญี่ปุ่น	มีระดับความยากเทียบเท่า 

	 JLPT	ระดับ	N2	และกำาหนดให้สอบส่วน	 

 “การเขียน”	เฉพาะในบางสาขา

วิชาที่จัดสอบ

ค้นหาข้อสอบเก่าทุกปี
กรุงเทพฯ  
o	 JASSO	สำานักงานประเทศไทย	

o	 สมาคมนักเรียนเก่าญ่ีปุ่นฯ	(ส.น.ญ.)	สาขาพหลโยธิน	

o	 ห้องสมุด	Japan	Foundation	(โทร.02-260-8564)
เชียงใหม่
o	 สมาคมนักเรียนเก่าญ่ีปุ่นฯ	(ส.น.ญ.)	สาขาภาคเหนือ	 

	 (โทร.	053-272-331)

o	 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

	 (โทร.	053-943-284)
หาดใหญ่
o	 สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง	 

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	(โทร.	074-282-352)
2

ค้นหาข้อมูล

http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/pastpaper_sample.html
ข้อสอบเก่าปี 2010-2014 พร้อมเฉลย

Icon made by Freepik from www.flaticon.com
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การสมัคร

o สิ่งที่ต้องเตรียม
  1.	 รูปถ่าย	4×3	ซม.	3	ใบ	ถ่ายไม่เกิน	6	เดือน		
	 	 2.	 ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
	 	 	 -	ค่าสมัครสอบ	350	บาท	
	 	 	 -	ค่าจัดส่งบัตรประจำาตัวสอบและผลสอบ	69	บาท

o สอบถามข้อมูล สถานที่รับสมัคร และสถานที่จัดสอบในประเทศไทย
 **สมัครสอบที่จังหวัดไหนต้องสอบสนามสอบนั้น**
     สมัครสอบ (สนามสอบที่กรุงเทพฯ)
  1.	 JASSO	สำานักงานประเทศไทย	-	สมัครที่สำานักงานฯ	ในวันทำาการ
	 	 2.	 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ	(ส.น.ญ.)	-	สมัครที่สำานักงานฯ	ทั้ง	3	สาขา 
	 	 	 และทางไปรษณีย	(มีค่่าบริการเพิ่ม	20	บาท)	(สอบถาม	:	www.ojsat.or.th/main/contact-us)

   _	 สถานที่สอบ

     สมาคมนักเรียนเก่าประเทศญ่ีปุ่นในพระบรมราชูถัมภ์ (ส.น.ญ.) สาขาพหลโยธิน
          อาคารพหลโยธินเพลส	ชั้น	16	(	ใกล้	BTS	อารีย์)
							 	 	 	 เลขที่	408/65	ถนนพหลโยธิน	สามเสนใน	พญาไท	กรุงเทพฯ	10400
					 	 	 		 	 โทร.	02-357-1241-5
   สมัครสอบ (สนามสอบที่เชียงใหม่)
   สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ	สาขาภาคเหนือ	-	สมัครโดยตรงที่สำานักงานฯ	และสมัครทางไปรษณีย ์
	 	 	 (มีค่่าบริการเพิ่ม	20	บาท)	(สอบถาม	:	http://ojsatn.wordpress.com/)

   _	 สถานที่สอบ

     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

การจัดสอบ EJU	จัดสอบปีละ	2	ครั้ง	โดยมีกำาหนดการรับสมัครและจัดสอบดังนี้

3

ยี่นสมัคร ก.พ.	-	มี.ค. ก.ค.

รับบัตรประจำาตัวผู้สอบ พ.ค. ต.ค.

วันสอบ มิ.ย. พ.ย.

ประกาศผลสอบ ก.ค. ธ.ค.

* ประกาศผลสอบทางไปรษณีย์เท่านั้น

ค้นหาข้อมูล

ข้อควรระวัง : การสมัครสอบ EJU ไม่ใช่การสมัครเข้าสถานศึกษา

http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/site.html
การจัดสอบ EJU ในประเทศต่างๆ

นอกจากนี้ยังสามารถสอบได้ในประเทศญี่ปุ่นและอีก	14	ประเทศทั่วโลก



การสอบ EJU

การสอบ EJU

 ข้อควรรู้
	 -	 มหาวิทยาลัยรัฐบาลมากกว่าร้อยละ	90	ใช้ผลคะแนน	EJU	เพ่ือคัดเลือกรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา 
	 	 ในระดับปริญญาตรี
	 -	 ผลสอบ	EJU	ใช้สมัครได้ทั้งหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษในหลายสถาบัน
	 -	 ควรศึกษาข้อมูลจากเอกสารการรับสมัครของสถานศึกษาท่ีต้องการเข้าเรียน	 เพ่ือให้สามารถเลือกวิชา	 
	 	 รอบการสอบ	และภาษาของข้อสอบ	EJU	ได้ถูกต้องตามที่สถาบันกำาหนด

การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ของญี่ปุ่นด้วยผลสอบ EJU

	 	 	 	 	 ผลการสอบ	 EJU	 สามารถใช้ในการสมัครรับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย	 (ปริญญาตรี)	 
วิทยาลัยอนุปริญญา	บัณฑิตวิทยาลัยบางแห่ง	วิทยาลัยเทคนิค	(ช้ันปี	3)	และวิทยาลัยอาชีวศึกษาของญ่ีปุ่นได้ 

เตรียมผลคะแนนและ
เอกสารประกอบอืน่ๆ 

สง่เอกสารการสมคัรทัง้หมด 
ภายในช่วงเวลาเปิด

รับสมัคร

อยา่งน้อย
6 เดือนล่วงหนา้

สมัครสอบ EJU 
และเตรียมสอบ 
เข้ารับการสอบ
และรับผลคะแนน

9 - 6 เดือน
ลว่งหนา้

ดูระเบียบการสมัครว่า
ต้องใช้ผลสอบ EJU หรอืไม่
วชิาอะไร รอบใด ตอ้งเลอืก

ภาษาอะไร

1 ปีลว่งหนา้

ค้นหาข้อมูล
สถานศึกษา/หลักสูตร

ที่สนใจเข้าเรียน

อยา่งน้อย 
1 ปีลว่งหนา้

4

สมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยญี่ปุ่น โดยไม่ต้องบินไปสอบที่ญี่ปุ่น ด้วยระบบ... 
Pre - Arrival Admission คอื	ระบบการรบันักศกึษาต่างชาตเิข้าศกึษาต่อโดยไม่ต้องเดนิทางไปสอบ 

ที่ประเทศญ่ีปุ่น	 มหาวิทยาลัยหลายแห่งรับผลคะแนน	 EJU	 เพ่ือใช้พิจารณาประกอบกับเอกสารและ 

การคัดเลือกประเภทอื่น

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนและการใช้ผลคะแนน EJU 

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

สถาบันที่รับยื่นผลคะแนน EJU

ค้นหาข้อมูล
http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/prearrival/index.html

สถาบันที่รับคะแนน EJU และมีระบบ Pre-Arrival Admission
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วิธีการสมัครจองทุน

      ข้อควรระวัง
       ผู้ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก	หรือโรงเรียนสอนภาษา	ไม่สามารถสมัครจองทุนนี้
	 	ผ่านการสอบ		EJU	ได้

การสมัครจองทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือน  
สำาหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวผ่านการสอบ EJU  
(Reservation Program for Monbukagakusho 
Honors Scholarship for Privately-Financed 
International Students)

 	 ผู้มีสิทธิ์สมัครจองทุนนี้ผ่านการสอบ	 EJU	 จะต้องเป็นผู้ไปศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย(ปริญญาตรี)	 วิทยาลัยอนุปริญญา	 วิทยาลัยอาชีวศึกษา	 หรือ 
วิทยาลัยเทคนิค	(ชั้นปีที่	3)	เท่านั้น	

วิธีการสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องเลือกสอบ	EJU	ในกลุ่มวิชาที่กำาหนดรูปแบบใดก็ได้ภายใน	1-8	รูปแบบ	ผู้ที่สอบได้
คะแนนสูงในแต่ละรูปแบบจะได้รับทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเดือนละ	48,000	เยนเมื่อเข้าศึกษาต่อ
	 1.	ภาษาญี่ปุ่น
	 2.	ภาษาญี่ปุ่น	และ	คณิตศาสตร์	(คอร์ส	1	หรือ	2)
	 3.	ภาษาญี่ปุ่น	และ	คณิตศาสตร์	(คอร์ส	1	หรือ	2)	และ	วิทยาศาสตร์
	 4.	ภาษาญี่ปุ่น	และ	คณิตศาสตร์	(คอร์ส	1	หรือ	2)	และ	ความรู้ทั่วไป
	 5.	ภาษาญี่ปุ่น	และ	วิทยาศาสตร์
	 6.	ภาษาญี่ปุ่น	และ	ความรู้ทั่วไป
	 7.	คณิตศาสตร์	(คอร์ส	1	หรือ	2)	และ	วิทยาศาสตร์
	 8.	คณิตศาสตร์	(คอร์ส	1	หรือ	2)	และ	ความรู้ทั่วไป	

5

เขียนวงกลมลงในใบสมัครสอบ	EJU	 

ในตำาแหน่งดังตัวอย่าง	 เพื่อระบุว่า

ต้องการสมัครจองทุนการศึกษา	



การสอบ EJU

การสอบ EJU

 ข้อควรรู้
	 o	 ผูไ้ด้รบัทุนประเภท	Excellent	จะสามารถขอต่อทนุได้จนจบหลกัสตูรหากรกัษาผลการเรยีนให้ไม่ตำา่กว่า 

	 	 เกณฑ์ที่กำาหนด

	 o	 สามารถรับทุนซ้อนได้ในกรณีที่อีกทุนหนึ่งไม่มีข้อห้ามเรื่องการรับทุนซ้อน

	 o	 นักศึกษาท่ีต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท/เอกหรือสถาบันสอนภาษาสามารถสมัครทุนน้ีได ้

	 	 โดยตรงกับสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

6 เดือน หรือ 1 ปี 
ขึ้นอยู่กับภาคเรียนที่เริ่มต้นปีการศึกษา 

เริ่มต้นในภาค เม.ย.    ได้รับทุน 1 ปี 
เริ่มต้นในภาค ก.ย. / ต.ค.    ได้รับทุน 6 เดือน

ระยะเวลา
ของทุน

มิถุนายน
หรือ

 พฤศจิกายน

1 เดือน
หลังสอบ

2 เดือน
หลังสอบ

ภายใน 1 ป
หลังจากประกาศผลทุน

สอบ EJU

ประกาศผลสอบ EJU ทางไปรษณีย

ประกาศผลจองทุนทางไปรษณีย
(เฉพาะผูมีสิทธิ์ไดรับทุน)

ขอใชสิทธิ์เพื่อรับทุนผานทาง JASSO ประเทศญี่ปุน (ระบบออนไลน) 
และทางสถานศึกษา 
*เอกสารแนะนําวิธีการขอใชสิทธิ์จะแนบไปกับเอกสารแจงผลการจองทุน

1

2

3

4

6

ค้นหาข้อมูล

ข้อควรระวัง  -----  “สิทธิ์ขอรับทุนมีอายุ 1 ปี”
ผู้มีสิทธ์ิรับทุนต้องสอบเข้าสถานศึกษาในประเทศญ่ีปุ่นให้ผ่าน	และดำาเนินการขอรับทุน	ภายใน 1ปี หลัง
ประกาศผลทุน	
(ผู้สอบเดือนมิถุนายนต้องเข้าเรียนภายในเดือนเมษายนของปีถัดไป
ผู้สอบเดือนพฤศจิกายนต้องเข้าเรียนภายในเดือนตุลาคมของปีถัดไป)

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/scholarship/shoureihi/
yoyakuseido/index.html

อ่านรายละเอียดทุน

ขั้นตอนการน�าทุนฯ ไปใช้
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เงื่อนไขปกติ

    

1.	การทดแทนเกรดสำาหรับผู้	ไม่มี	พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น

   

2.	การทดแทนเกรดสำาหรับผู้	มี พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น

สัญชาติไทย	

อายุ	17	ปีถึงไม่เกิน	21	ปี

จบการศึกษาหรือคาดว่าจะจบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหลักสูตร	12	ปี	 ก่อน
วันท่ี	1	 เมษายนในปีท่ีเร่ิมรับทุน 

มีเกรดเฉล่ียรวมในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย	
(GPAX)	3.50	ข้ึนไป

การใช้ผลคะแนน EJU เพ่ือทดแทนเกรดในการสมัคร
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT)  
(เฉพาะในประเทศไทย)

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students)

17 - 21 ป ม.ปลาย

GPAX
3.50+

GPAX ม.ปลาย 
ไมตํ่ากวา 3.30

คณิตศาสตร คอรส 1 และ ความรูทั่วไป รวม 240 คะแนนขึ้นไป*

หรือ

คณิตศาสตร คอรส 2 และ วิทยาศาสตร รวม 240 คะแนนขึ้นไป*
*รวมคะแนนเต็ม 400 คะแนน

GPAX ม.ปลาย 
ไมตํ่ากวา 3.30 หรือ

EJU วิชาภาษาญี่ปุน 200 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 400 คะแนน)

ผานการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน JLPT N2 หรือ N1 

GPAX ม.ปลาย 
ไมตํ่ากวา 3.50

EJU วิชาภาษาญี่ปุน 160 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 400 คะแนน)

ผานการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน JLPT N4 หรือ N3 

หรือ

7 * ผู้มีเกรดเฉลี่ยในระดับมัธยมปลายต่�ากว่า 3.30 ไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้

เงื่อนไขพิเศษ 

ข้อควรระวัง ในการใช้คะแนนสอบเพื่อทดแทนเกรดเฉลี่ย
   ผลคะแนน EJU มีอายุ 2 ปี   
  ต้องสอบ EJU หรือ JLPT ล่วงหน้า 1 ปีก่อนการสมัครทุน เนื่องจากผลสอบในปีเดียวกัน 
  จะประกาศช้ากว่าวันหมดเขตยื่นใบสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดโดยตรงกับสถานทูตญี่ปุ่น 
  ประจำาประเทศไทย



การสอบ EJU

การสอบ EJU

GPAX ป.ตรี
ไมตํ่ากวา 2.80

คณิตศาสตร คอรส 1 และ ความรูทั่วไป รวม 240 คะแนนขึ้นไป*

หรือ

คณิตศาสตร คอรส 2 และ วิทยาศาสตร รวม 240 คะแนนขึ้นไป*
*รวมคะแนนเต็ม 400 คะแนน

เงื่อนไขปกติ

สัญชาติไทย	

อายุไม่เกิน	35	ปี

จบการศึกษาหรือคาดว่า
จะจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือระดับ
ปริญญาโท

มเีกรดเฉลีย่สะสม	(GPAX)	ตามเงือ่นไข	
ข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี
1.	มเีกรดเฉลีย่สะสมในระดบัปรญิญา- 
	 ตร	ีไม่ตำา่กว่า	3.25
2.	จบปริญญาโทโดยมี เกรดเฉลี่ย 
	 สะสมในระดับปริญญาตรีไม่ตำ่า 
	 กว่า	3.25
3.	มเีกรดเฉลีย่สะสมในระดับปรญิญาตรี	 
	 ไม่ตำา่กว่า	 2.80	 และ	 ระดับปริญญา- 
	 โทไม่ตำา่กว่า 3.50	 (หรือ 3.30	 เฉพาะ 
	 สาขาเภสชัศาสตร์)

เงื่อนไขพิเศษ  

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภทนักศึกษาวิจัย (Research Student)

≤ 35 ป ปริญญา

GPAX
3.25 / 3.50

GPAX ป.ตรี
ไมตํ่ากวา 3.00 หรือ

EJU วิชาภาษาญี่ปุน 200 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 400 คะแนน)

ผานการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน JLPT N2 

GPAX ป.ตรี
ไมตํ่ากวา 3.15

EJU วิชาภาษาญี่ปุน 160 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 400 คะแนน)

ผานการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน JLPT N4 หรือ N3 

หรือ

GPAX ป.ตรี
ไมตํ่ากวา 2.80 หรือ

EJU วิชาภาษาญี่ปุน 240 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 400 คะแนน)

ผานการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน JLPT N1 

8
* ผู้มีเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีต่�ากว่า 2.80 ไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้ 

2.	การทดแทนเกรดสำาหรับผู ้ม ีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น	  

1.	การทดแทนเกรดสำาหรับผู ้ไม่มี พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น

ส�าหรบัผูท่ี้เกรดเฉลีย่สะสมในระดับปรญิญาตรไีม่ถึง 3.25
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ทุนการศึกษา
  	 ทุนการศึกษาส่วนใหญ่ที่ให้แก่นักศึกษาต่างชาติมักเป็นทุนที่สมัครได้หลังเข้าศึกษาต่อในประเทศ

ญี่ปุ่นแล้ว	และมักรับสมัครผ่านสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาต่างชาติกำาลังศึกษาอยู่

เงื่อนไขการสมัครทุนการศึกษาแต่ละประเภทมีรูปแบบการให้ทุนและการคัดเลือกแตกต่างกัน 

จึงควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด	 นักศึกษาต่างชาติควรเตรียมความพร้อมทางการเงินอย่างรอบคอบและ

รัดกุม	 ไม่ควรหวังพ่ึงพาทุนการศึกษาหรือเงินจากการทำางานพิเศษในประเทศญ่ีปุ่นเท่าน้ัน	 เพราะอาจทำาให้

ประสบปัญหาทางการเงินในภายหลังได้

เป็นทุนการศึกษาการศึกษาเต็มจำานวน	(full	Scholarship)	แบบให้เปล่า	มี	7	ประเภท

	 •	 ทุนนักศึกษานักศึกษาวิจัย	Research	Students

	 •	 ทุนนักศึกษาปริญญาตรี	Undergraduate	students

	 •	 ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี	College	of	technology	students

	 •	 ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ	Special	training	college	students

	 •	 ทุนนักศึกษาญี่ปุ่นศึกษา	Japanese	studies	students

	 •	 ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู	Teacher	training	students

	 •	 ทุน	Young	Leaders’	Program	(YLP)

ทุน
กา
รศ
ึกษ
า
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ทุนรัฐบาลญีปุ่่น 
(Monbukagakusho:MEXT)

ค้นหาข้อมูล

http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e.html
Study in Japan

The Embassy of Japan in Thailand
http://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html

 (สมัครและทราบผลก่อนเข้าประเทศญีปุ่่น)



ทุนการศึกษา

1. Student Exchange Support Program

 ทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปล่ียนระยะส้ันท่ีมีระยะเวลาโครงการต้ังแต่	8	วันถึง	1	ปี	ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 
	 เดือนละ	 80,000	 เยนสำาหรับนักศึกษาที่สังกัดอยู่ในสถานศึกษาที่มีข้อตกลงแลกเปลี่ยนกับสถาบัน 
	 ในประเทศญ่ีปุ่น	

           ข้อควรรู้

 - นักศึกษาควรติดตามข่าวสารโครงการแลกเปล่ียนต่างประเทศในสถาบันของตนเพ่ือไม่ให้พลาด 
	 	 โอกาส	เน่ืองจากการสมัครทุนประเภทน้ีต้องสมัครผ่านโครงการของสถานศึกษาท่ีตนสังกัดเท่าน้ัน	

2. Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately-Financed International Students

 ทุนสนับสนุนนักศึกษาทุนส่วนตัวที่สังกัดในสถาบันระดับอุดมศึกษา	 (ปริญญาตรี	 /	 โท	 /	 เอก 
	 วิทยาลัยอาชีวศึกษา	วิทยาลัยเทคนิค	วิทยาลัยอนุปริญญา	หลักสูตรเตรียมสอบเข้า	/	เตรียมศึกษาต่อ) 
	 และสถาบันสอนภาษาประเทศญ่ีปุ่น	 เปิดรับสมัครประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม	 
	 ให้เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเดือนละ	48,000	เยน	(สถาบันสอนภาษา	30,000	เยน)	

          ข้อควรรู้

ทุนการศึกษาทีบ่ริหารจัดการ
โดย JASSO

ทุนการศึกษา
อื่นๆ

ทุนการศึกษา
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	 -	 การสมัครสามารถทำาได้โดยตรงผ่านสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่น
	 -	 สามารถสมัครจองทุนประเภทนี้ล่วงหน้าได้ก่อนเข้าศึกษาต่อ	 1	 ปีผ่านทางการสอบ	 EJU	 
	 	 (ดูรายละเอียดการสมัครได้ท่ีหน้า	 5	 -	 6)	 ยกเว้นผู้ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท	ปริญญาเอก 
	 	 หลักสูตรเตรียมสอบและสถาบันสอนภาษา

ค้นหาข้อมูล

http://www.jpss.jp/th/ 
ค้นหาทุนการศึกษา  (JAPAN STUDY Support)

มหาวิทยาลัยที่มีทุนการศึกษา

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

แผ่นพับรวมข้อมูลทุนการศึกษา

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/brochure.html



หนวยงานอิสระของรัฐ
องคการสนับสนุนนักศึกษา
แหงประเทศญี่ปุน

รวบรวมข้อมูลและจัดท�าโดย

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น ส�านักงานประเทศไทย ( JASSO)
159	อาคารเสริมมิตร	ชั้น	10	ถนนอโศกมนตรี	 
แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กทม.	10110

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นได้ที่ 
อีเมล:	info@jeic-bangkok.org		 				โทร.02-661-7057-8

ติดตามข้อมูลการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นได้ที่
เว็บไซต์: http://www.jeic-bangkok.org  
Facebook: JASSO.Thailand          

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


