
รัฐบาลญีปุ่น่ Monbukagakusho (MEXT) Scholarship

คุณสมบตัผิู้สมคัร
 สัญชาติไทย อายุ17-25ปี (นับอายุ ณ วันท่ี 1 เมษายนปีถัดไป)
 จบการศึกษาระดับมธัยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีสุดท้าย

และคาดว่าจะจบภายในมีนาคมปีถัดไป 
 GPAเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ม.4/ปวช.1 ไม่ต่ ากว่า 3.50
หรือ GPAเฉลี่ยสะสม 3.30 - 3.49 และมี JLPT N2 หรือ ผลสอบ EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น 200
คะแนนข้ึนไป (การฟัง-การอ่าน) อย่างใดอย่างหนึ่ง 

*ผลสอบตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นสมัครที่
ส านักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย
โทร. 02-207-8504 ต่อ 658  
E-mail: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp

หรือที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ โทร.052-012500 ต่อ190

ทุน

(รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลในประกาศรับสมัครอีกครั้ง)

ดาวน์โหลดใบสมคัร (ช่วงพฤษภาคม)
https://www.th.emb-japan.go.jp

UNDERGRADUATE STUDENTS 
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปรญิญาตรี

ทุนระดับปริญญาตรี 117,000เยน/เดือน, 12ทุน1

สาขาท่ีให้ทุน: ทุกสาขาท่ีมีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยญีปุ่่น (ทั้งสายศิลป์และวิทย์)

ระยะเวลาให้ทุน: 5-7ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือกไปเรียน 

เรียนปรับพื้นฐาน 1ปี
(เริ่มรับทุนเดือนเมษายน)

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญีปุ่่น (MEXT) มอบทุนการศึกษาเต็มจ านวน (ค่าเล่าเรียน100%, เงินรายเดือน, ตั๋วเครื่องบิน) ให้กับนักศึกษา
ต่างชาติ เพื่อศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศญี่ปุ่น

ประเทศไทยเปิดรับสมัครทุน 7ประเภท ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร, ปริญญาตรี, โท, เอก ในหลากหลายสาขา

รายละเอียดทุนประเภทอื่นๆ (มีต่อ)...

การคัดเลอืก

คัดเลอืกรอบแรกทีป่ระเทศไทย (สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์)

1) สอบขอ้เขยีน สนามสอบกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา
สายศิลป์ : สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ 
สายวิทย์ : สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์หรือชีววิทยา 
(ตามสาขาวิชาที่เลือกเรียน)

2) สอบสมัภาษณ ์ด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น (เฉพาะผู้ผ่านรอบข้อเขียน)

หลังจากนัน้ คัดเลอืกรอบสดุทา้ย โดยMEXTประเทศญีปุ่น่

 สอบถามเกี่ยวกับการสอบ EJU ที่ JASSO https://www.jeic-bangkok.org

มหาวิทยาลัย 
4 หรือ 6ปีเลือกมหาวิทยาลัย

ข้อสอบเก่าทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
 ไม่สามารถยืน่สมคัรทนุมากกวา่ 1ประเภทในปเีดยีวกนั

mailto:japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp
https://www.th.emb-japan.go.jp/
https://www.jeic-bangkok.org/


สาขาทีใ่หท้นุ: สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล ไฟฟ้า สถาปัตยกรรม ฯลฯ)

ระยะเวลาใหท้นุ: 4 - 4.5ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา

*หลังจบการศึกษาในKOSEN จะได้รับวุฒิอนุปริญญา แต่อาจขอต่อทุนอีก 2ปีจนจบระดับ
ปริญญาตรีโดยมีเง่ือนไขตามที่ MEXT ก าหนด

สอบขอ้เขยีน วิชาภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเคมี หรือฟิสิกส์ (ตามสาขาวิชาที่
เลือกเรียน)

ทุนระดับวิทยาลัยเทคโนโลยี
COLLEGE OF TECHNOLOGY (KOSEN) STUDENTS 
เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีญี่ปุ่น (โคเซ็น)

117,000เยน/เดือน, 2-5ทุน

SPECIALIZED TRAINING COLLEGE STUDENTS
เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

117,000เยน/เดือน, 12 ทุน

ดาวน์โหลดใบสมคัร
ยื่นสมัครที่ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 
โทร. 02-281-0565 ต่อ 111   https://www.bic.moe.go.th

(ช่วงพฤษภาคม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี
ส านักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย
โทร. 02-207-8504 ต่อ 658  
E-mail: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp

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

 ไม่สามารถยืน่สมคัรทนุมากกวา่ 1ประเภทในปเีดยีวกนั

ทุนระดับวิทยาลัยฝกึอบรมวิชาชีพ

เรียนปรับพื้นฐาน 1ปี วิทยาลัย KOSEN
(3 - 3.5ปี)

สาขาทีใ่หท้นุ: สาขาท าอาหาร/ขนม พยาบาล การจัดการ การท่องเที่ยว แฟช่ันดีไซน์ 
ถ่ายภาพ อะนิเมชั่น ออกแบบ ล่าม/การแปล ฯลฯ

ระยะเวลาใหท้นุ: 3ปี 

*หลังจบการศึกษาในวิทยาลัย จะได้รับวุฒิอนุปริญญาแต่อาจขอต่อทุนอีก 2ปีจนจบระดับ
ปริญญาตรีโดยมีเง่ือนไขตามที่ MEXT ก าหนด

สอบขอ้เขยีน วิชาภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

(เร่ิมรับทุนเดือนเมษายน)

เรียนปรับพื้นฐาน 1ปี วิทยาลัย 
(2ปี)(เร่ิมรับทุนเดือนเมษายน)

(รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลในประกาศรับสมัครอีกครั้ง) รายละเอียดทุนประเภทอื่นๆ (มีต่อ)...

ข้อสอบเก่าทุนรฐับาลญีปุ่่น

คุณสมบตัผิู้สมคัร (ทุนระดบัวทิยาลยัประเภทที ่2และ3)
 สัญชาติไทย อายุ17-25ปี (นับอายุ ณ วันท่ี 1 เมษายนปีถัดไป)
 จบการศึกษาระดับมธัยมปลาย/ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันปี

สุดท้ายและคาดว่าจะจบภายในมีนาคมปีถดัไป 
 GPAเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ม.4/ปวช.1 ไม่ต่ ากวา่ 3.00

การคัดเลอืก
คัดเลือกรอบแรกที่ประเทศไทย (สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์)
1) สอบขอ้เขยีน สนามสอบกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา
2) สอบสมัภาษณ ์ด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น (เฉพาะผู้ผ่านรอบข้อเขียน)

หลังจากนัน้ คัดเลอืกรอบสดุทา้ย โดยMEXTประเทศญีปุ่น่

https://www.bic.moe.go.th/
mailto:japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp
https://www.th.emb-japan.go.jp/


สาขาและมหาวิทยาลยั: เปิดรับทุกสาขา แต่ต้องตอ่ในสาขาเดมิหรอืสาขาเกีย่วขอ้งกบัทีผู่ส้มคัรจบ
ปริญญากอ่นหนา้มา สามารถเลือกมหาวิทยาลยัใดก็ได้ 

ระยะเวลาใหท้นุ: 

เลือกช่วงเวลาเดินทางได้ 2ช่วง คือเดือนเมษายน หรือเดือนกันยายน/ตุลาคม
อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าปริญญาโท/เอกโดยไม่ผา่นช่วง Non-regular students

คุณสมบตัผิู้สมคัร
 สัญชาติไทย อายไุมเ่กนิ 35ปี (นับอายุ ณ วันท่ี 1 เมษายนปีถัดไป)
 จบการศึกษาข้ันต่ าระดับปรญิญาตรี หรือก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีสุดท้ายและคาดว่าจะจบภายใน

สิงหาคมปีถัดไป 
 GPAเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตร ี ไม่ต่ ากวา่ 3.25* และGPAเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท

ไม่ต่ ากว่า 3.50 (ส าหรับผู้ที่เรียนปริญญาโท)

*หรือ GPAเฉลี่ยสะสมในระดับปรญิญาตรนี้อยกว่า 3.25 แต่มากกวา่ 3.00 ที่มีคุณสมบัติหรือผล
สอบอย่างใดอยา่งหนึง่ดังต่อไปน้ี
1) จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในหลักสูตรที่เรยีนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญีปุ่่น
2) CEFR level B2 หรือเทียบเท่า เช่น TOEFL iBT 72, IELTS 5.5, TOEIC 785
3) JLPT N2
4) EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น(การฟัง-การอา่น) 200 คะแนนข้ึนไป 

RESEARCH STUDENTS 
เพื่อศึกษาวิจัยหรือเตรียมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปรญิญาโท/เอก

ทุนระดับนักศึกษาวจิัย 143,000เยน/เดือน, 31ทุน

Non-regular students ไม่เกิน 1.5 – 2 ปี ปริญญาโท (2ปี) หรือ 
ปริญญาเอก (3ปี)รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน (หากจ าเป็น)

(ขอต่อทุนได้)
สอบเข้า

รายละเอียดทุนประเภทอื่นๆ (มีต่อ)...(รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลในประกาศรับสมัครอีกครั้ง)

*ผลสอบวัดระดบัภาษาองักฤษ, JLPT และEJU ต้องมอีายไุมเ่กนิ 2ปี

 สอบถามเกี่ยวกับการสอบ EJU ที่ JASSO https://www.jeic-bangkok.org
 ไม่สามารถยืน่สมคัรทนุมากกวา่ 1ประเภทในปเีดยีวกนั

การคัดเลอืก

คัดเลอืกรอบแรกทีป่ระเทศไทย (สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์)

1) สอบขอ้เขยีน สนามสอบกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา
สายศิลป์ (R1A) อักษรศาสตร์ กฎหมาย รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ฯลฯ
: สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ

สายศิลป์ (R1B) เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ ฯลฯ
: สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ 

สายวิทย์ (R2) วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯลฯ
: สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเคมี/ฟิสิกส์/ชีววิทยา 

2) สอบสมัภาษณ ์ด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น (เฉพาะผู้ผ่านรอบข้อเขียน)

หลังจากนัน้ คัดเลอืกรอบสดุทา้ย โดยMEXTประเทศญีปุ่น่

ดาวนโ์หลดใบสมคัร (ช่วงพฤษภาคม)
https://www.th.emb-japan.go.jp

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นสมัครที่
ส านักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย
โทร. 02-207-8504 ต่อ 658  
E-mail: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp

หรือท่ีสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ โทร.052-012500 ต่อ190

ข้อสอบเก่าทุนรฐับาลญีปุ่่น

https://www.jeic-bangkok.org/
https://www.th.emb-japan.go.jp/
mailto:japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp


ทุนประเภทน้ีเน้นใหท้นุกบัขา้ราชการ เจ้าหนา้ทีข่องรฐั ผู้บริหาร หรือพนกังานภายใต้
หน่วยงานทีก่ าหนด ไม่มีการเปิดรับสมัครทั่วไป

ระยะเวลาใหท้นุ: 1ปี ตั้งแต่เดือนกันยายน/ตุลาคมปีถัดไป

วิธีการสมคัร: สมัครผ่านหน่วยงานต่าง ๆ และไปเรียนในสาขาดงัต่อไปนี้ 

ทุนYLP

สาขา หน่วยงานรบัสมคัร / หมายเลขตดิตอ่ มหาวิทยาลยั

School of 
Government / 
Local Governance

ส านักงานก.พ. 
โทร. 02-547-1907 National 

Graduate 
Institute for 
Policy Studies 
(GRIPS)

School of Local 
Governance

ส านักพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานคร 
โทร. 02-224-2990
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โทร.
02-241-9000 ต่อ 2214 

Law
ส านักงานศาลยุติธรรม โทร. 02-541-2320 ส านักงาน
อัยการสูงสุด โทร. 02-142-1659ส านักงานศาลปกครอง 
โทร. 02-141-0589

Kyushu 
University

Healthcare 
Administration

กระทรวงสาธารณสุข โทร. 02-590-1362
Nagoya 
University

MBA
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
โทร. 02-622-2179

Hitotsubashi 
University

 กรุณาสอบถามรายละเอียดจากหนว่ยงานรับสมัครโดยตรง ประมาณต้นเดือนกันยายน

YOUNG LEADERS’ PROGRAM STUDENTS 
เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) ในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น

242,000เยน/เดือน, 6ทุน

 ครูโรงเรยีนประถมหรอืมธัยมศกึษาที่มีประสบการณ์สอนไม่ต่ ากว่า 5ปี 
 สัญชาติไทย อายไุมเ่กนิ 35ปี (นับอายุ ณ วันท่ี 1 เมษายนปีถัดไป) 

คัดเลือกโดยการสอบข้อเขยีนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาญีปุ่่น และสอบสัมภาษณ์ด้วย
ภาษาอังกฤษหรือภาษาญีปุ่่น (เฉพาะผู้ผ่านรอบข้อเขียน)

ทุนฝึกอบรมวิชาชพีครู 143,000เยน/เดือน, 2-4ทุน

คุณสมบตัิผูส้มคัร

ดาวนโ์หลดใบสมคัร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นสมัครที่
ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ 
โทร. 02-281-0565 ต่อ 111 https://www.bic.moe.go.th

(ช่วงธันวาคม)

คุณสมบตัิผูส้มคัร

JAPANESE STUDIES STUDENTS 
เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 1ปีการศึกษา

 นักศึกษาปรญิญาตรเีอกภาษาญีปุ่น่ ช้ันปี 2-3
 สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30ปี 
 GPAเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า 3.00

คัดเลือกโดยการสอบข้อเขยีนวิชาภาษาญีปุ่่น และสอบสัมภาษณ์ภาษาญีปุ่่น

ทุน ญี่ปุ่นศกึษา 117,000เยน/เดือน, 9ทุน

ดาวนโ์หลดใบสมคัร (ช่วงธันวาคม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นสมัครที่
ส านักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย
โทร. 02-207-8504 ต่อ 658 https://www.th.emb-japan.go.jp

คุณสมบตัิผูส้มคัร

(รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลในประกาศรับสมัครอีกครั้ง)

 สัญชาติไทย อายไุม่เกิน 40ปี
 ความรู้ภาษาอังกฤษดีมาก และประสบการณท์ างานในสายงานอย่างน้อย 3ปี

TEACHER TRAINING STUDENTS 
เพื่อฝึกอบรมด้านการสอน ระยะเวลา1ปีครึ่ง (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6เดือน)

https://www.bic.moe.go.th/
https://www.th.emb-japan.go.jp/

