
รัฐบาลญ่ีปุ่น Monbukagakusho (MEXT) Scholarship

คุณสมบติั
 ถือสญัชาติไทย อายไุมเ่กิน 25ปี (นบัอาย ุณ วนัท่ี 1 เมษายนปีถดัไป)
 จบการศกึษาระดบัมธัยมปลาย/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ปีสดุท้าย

และคาดวา่จะจบภายในมีนาคมปีถดัไป 
 GPAสะสมตัง้แตม่.4/ปวช.1รวมไมต่ ่ากวา่ 3.50* 

*กรณีGPAสะสมระหวา่ง 3.30 - 3.49มีสทิธ์ิสมคัรได้ หากยื่นผลสอบJLPTหรือEJU อยา่ง
ใดอยา่งหนึง่ตามเง่ือนไขนี ้
1) JLPT ระดบัN2 หรือ N1

2) EJU 240 คะแนนขึน้ไป (เลอืกสอบโจทย์ภาษาองักฤษได้) 
ในวิชา Mathematics1+ Japan and the world หรือMathematics 2+Science

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นสมคัรที่
ส านกัขา่วสารญ่ีปุ่ น สถานเอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจ าประเทศไทย
โทร. 02-207-8504 ตอ่ 658  

E-mail: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp

หรือที่สถานกงสลุใหญ่ญ่ีปุ่ น ณ นครเชียงใหม่ โทร.052-012500 ตอ่190

ทุน

(รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบขอ้มูลในประกาศรับสมคัรอีกคร้ัง)

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

UNDERGRADUATE STUDENTS 
เพ่ือเข้าศกึษาในมหาวทิยาลยัระดบัปริญญาตรี

ทุนระดบั ปริญญาตรี ประมาณ 117,000เยน/เดือน, 10-15ทุน1

สาขาที่ให้ทนุ: ทกุสาขาที่มีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัญ่ีปุ่ น (ทัง้สายศิลป์และวิทย์)

ระยะเวลาให้ทนุ: 5-7ปี ขึน้อยูก่บัสาขาวิชา (รวมช่วงเรียนภาษาและวชิาพืน้ฐาน 1ปี)

เรียนปรับพืน้ฐาน 1ปี
(เร่ิมรับทนุเดือนเมษายน)

กระทรวงศกึษาธิการ วฒันธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น (MEXT) มอบทนุการศกึษาเต็มจ านวน (คา่เลา่เรียน เงินรายเดือน ตัว๋เคร่ืองบิน) ให้แก่ชาวไทย 
เพื่อเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมี 7ประเภททนุ ครอบคลมุทัง้ระดบัประกาศนียบตัร ปริญญาตรี โท เอก ไมจ่ ากดัสาขา

รายละเอียดทนุประเภทอ่ืนๆ (มีตอ่)...

การคดัเลอืกที่ประเทศไทย:

1) สอบข้อเขียน
สายศิลป์ สอบ2วิชา: ภาษาองักฤษและคณิตศาสตร์ 
สายวิทย์ สอบ4วิชา: ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ เคมี และฟิสกิส์หรือชีววิทยา (ตามสาขาวิชา)

*ผู้ที่เรียนสายศิลป์ญ่ีปุ่ น หรือต้องการสอบวดัความรู้ภาษาญ่ีปุ่ น สามารถเลอืกสอบวิชา
ภาษาญ่ีปุ่ นเพิ่ม

(สนามสอบ: เลอืกได้ 4แหง่ คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม ่ขอนแก่น และสงขลา)

2) สอบสมัภาษณ์ ด้วยภาษาองักฤษ หรือภาษาญ่ีปุ่ น (เฉพาะผู้ผา่นรอบข้อเขียน)

ตวัอยา่งข้อสอบเก่า
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/
examination.html#1

 ผลสอบ JLPT และ EJUภายใน 2ปีเทา่นัน้
 สอบถามเก่ียวกบัการสอบ EJU ที่ JASSO https://www.jeic-bangkok.org

มหาวิทยาลยั 4 หรือ 6ปี
เลือกมหาวิทยาลยั

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


สาขาที่ให้ทนุ: สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล ไฟฟ้า การสือ่สาร สถาปัตยกรรม ฯลฯ)

ระยะเวลาให้ทนุ: 4 - 4.5ปี ขึน้อยูก่บัสาขาวิชา (รวมช่วงเรียนภาษาและวิชาพืน้ฐาน1ปี)

*จะได้รับวฒิุอนปุริญญาหลงัจบการศกึษาในวิทยาลยั แตอ่าจขอตอ่ทนุอีก 2ปีจนจบระดบัปริญญาตรีได้
ตามเง่ือนไขที่ MEXT ก าหนด

การคดัเลอืกที่ประเทศไทย:

ทุนระดบัวิทยาลยัเทคโนโลยี
COLLEGE OF TECHNOLOGY STUDENTS 
เพื่อเข้าศกึษาในวิทยาลยัเทคโนโลยีญ่ีปุ่ น (โคเซ็น)

ประมาณ 117,000เยน/เดือน, 5ทุน
SPECIALIZED TRAINING COLLEGE STUDENTS
เพื่อเข้าศกึษาในวิทยาลยัอาชีวศกึษา

5-10ทุน
ประมาณ117,000เยน/เดือน

คุณสมบติั
 ถือสญัชาติไทย อายไุมเ่กิน 25ปี (นบัอาย ุณ วนัท่ี 1 เมษายนปีถดัไป)
 จบการศกึษาระดบัมธัยมปลาย/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ปี

สดุท้ายและคาดวา่จะจบภายในมีนาคมปีถดัไป 
 มี GPAสะสมตัง้แตม่.4/ปวช.1รวมไมต่ ่ากวา่ 3.00

ดาวน์โหลดใบสมคัร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นสมคัรที่
ส านกัความสมัพนัธ์ตา่งประเทศ ส านกังานปลดั 
กระทรวงศกึษาธิการ 
โทร. 02-281-0565 ตอ่ 113

https://www.bic.moe.go.th

(ช่วงพฤษภาคม)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส านกัขา่วสารญ่ีปุ่ น สถานเอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจ าประเทศไทย
โทร. 02-207-8504 ตอ่ 658  

E-mail: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp

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

 ไม่สามารถยื่นสมคัรทนุมากกวา่ 1ประเภทในปีเดียวกนั

2 ทุนระดบัวิทยาลยัฝึกอบรมวชิาชีพ3

เรียนปรับพืน้ฐาน 1ปี วิทยาลยั (3 - 3.5ปี)

1) สอบข้อเขียน 3วิชา: ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ เคมี หรือฟิสกิส์ (ตามสาขา)
*ผู้ที่ต้องการสอบวดัความรู้ภาษาญ่ีปุ่ น สามารถเลอืกสอบวิชาภาษาญ่ีปุ่ นเพิ่มได้

2) สอบสมัภาษณ์ ด้วยภาษาองักฤษ หรือภาษาญ่ีปุ่ น (เฉพาะผู้ผา่นรอบข้อเขียน)

สาขาที่ให้ทนุ: สาขาคอมพิวเตอร์ ท าอาหาร/ขนม เสริมสวย พยาบาล การจดัการ การ
ทอ่งเที่ยว การโรงแรม บญัชี แฟชัน่ดีไซน์ ถ่ายภาพ อะนิเมชัน่ ออกแบบ ลา่ม/แปล ฯลฯ

ระยะเวลาให้ทนุ: 3ปี (รวมช่วงเรียนภาษาและวิชาพืน้ฐาน1ปี)

*จะได้รับวฒิุอนปุริญญาหลงัจบการศกึษาในวิทยาลยั แตอ่าจขอตอ่ทนุอีก 2ปีจนจบระดบัปริญญาตรีได้
ตามเง่ือนไขที่ MEXT ก าหนด

การคดัเลอืกที่ประเทศไทย:

1) สอบข้อเขียน 3วิชา: ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และภาษาญ่ีปุ่ น
2) สอบสมัภาษณ์ ด้วยภาษาองักฤษ หรือภาษาญ่ีปุ่ น (เฉพาะผู้ผา่นรอบข้อเขียน)

(เร่ิมรับทนุเดือนเมษายน) เรียนปรับพืน้ฐาน 1ปี วิทยาลยั (2ปี)
(เร่ิมรับทนุเดือนเมษายน)

 สนามสอบข้อเขียน: เลอืกได้ 4แหง่ คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม ่ขอนแก่น และสงขลา

(รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบขอ้มูลในประกาศรับสมคัรอีกคร้ัง) รายละเอียดทนุประเภทอ่ืนๆ (มีตอ่)...

ตวัอยา่งข้อสอบเก่า
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/
examination.html#1

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


สาขาที่ให้ทนุ: ทกุสาขาที่มีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัญ่ีปุ่ น แตต้่องเป็นสาขาเดิมหรือเก่ียวข้อง
กบัที่ผู้สมคัรจบปริญญาตรี/โทมา

ระยะเวลาให้ทนุ: 

เลอืกเดินทางได้ 2ช่วง คือ เดือนเมษายน หรือเดือนกนัยายน/ตลุาคมถดัไปจากปีที่สมคัร
มหาวิทยาลยัอาจพิจารณาให้เข้าปริญญาโท/เอกเลยโดยไมผ่า่นช่วง Non-regular students

คุณสมบติั
 ถือสญัชาติไทย อายไุม่เกิน 35ปี (นบัอาย ุณ วนัท่ี 1 เมษายนปีถดัไป)
 จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป หรือก าลงัศกึษาอยูช่ัน้ปีสดุท้ายและคาดวา่จะจบ

ภายในสงิหาคมปีถดัไป 
 หากศกึษาระดบัปริญญาตรี ต้องมีGPAสะสมไมต่ ่ากวา่ 3.25*

*กรณีGPAสะสมระหวา่ง 2.80 - 3.24 มีสิทธ์ิสมคัรได้ หากยื่นผลสอบJLPTหรือEJU อยา่งใดอยา่ง
หนึ่งตามเง่ือนไขนี ้
1) JLPT: GPA 3.15ขึน้ไป = N3หรือN4 / GPA 3.00ขึน้ไป = N2 / GPA 2.80ขึน้ไป = N1

2) EJU: 240 คะแนนขึน้ไป (เลือกสอบโจทย์ภาษาองักฤษได้) 
ในวิชา Mathematics1+Japan and the world หรือMathematics 2+Science

 หากศกึษาในระดบัปริญญาโท ต้องมีGPAสะสมไมต่ ่ากวา่ 3.50 และไมต่ ่ากวา่ 2.80 ใน
ระดบัปริญญาตรี

RESEARCH STUDENTS 

เพื่อเตรียมเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัระดบัปริญญาโท/เอก

ทุนระดบันกัศึกษาวจิยั ประมาณ 143,000เยน/เดือน, 30ทุน

Non-regular students ไมเ่กิน 1.5 – 2 ปี ปริญญาโท (2ปี) หรือ
ปริญญาเอก (3ปี)รวมเรียนภาษาญ่ีปุ่ น 6 เดือน (หากจ าเป็น) (ขอต่อทนุได้)

สอบเข้า

การคดัเลือกท่ีประเทศไทย: 
1) สอบข้อเขยีน โดยแบง่วิชาสอบเป็น 3กลุม่ตามสาขา

*ผู้สมคัรที่มีความรู้ภาษาญ่ีปุ่ นสามารถเลอืกสอบวชิาภาษาญ่ีปุ่ นเพิ่มเติม

R1A สงัคมศาสตร์ และมนษุยศาสตร์ (เช่น อกัษรศาสตร์ จิตวิทยา กฎหมาย รัฐศาสตร์     
นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ฯลฯ) 
สอบ 1วิชา: ภาษาองักฤษ (สาขาภาษาญ่ีปุ่ นต้องสอบวชิาภาษาญ่ีปุ่ นเพิ่มด้วย) 

R1B สงัคมศาสตร์ และมนษุยศาสตร์ (เช่น เศรษฐศาสตร์ บญัชี บริหารธุรกิจ ฯลฯ)   
สอบ 2วิชา: ภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร์

R2 วิทยาศาสตร์ (เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯลฯ) 
สอบ 3วิชา: ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และเลอืกสอบเคมี หรือฟิสกิส์ หรือชีววิทยา 

(สนามสอบ: เลอืกได้ 4แหง่ คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม ่ขอนแก่น และสงขลา)

2) สอบสมัภาษณ์ ด้วยภาษาองักฤษ หรือภาษาญ่ีปุ่ น (เฉพาะผู้ที่สอบผา่นข้อเขียน)

ดาวน์โหลดใบสมคัร (ช่วงพฤษภาคม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นสมคัรที่ 
ส านกัขา่วสารญ่ีปุ่ น สถานเอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจ าประเทศไทย
โทร. 02-207-8504 ตอ่ 658 

E-mail: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp

หรือที่สถานกงสลุใหญ่ญ่ีปุ่ น ณ นครเชียงใหม่ โทร.052-012500 ตอ่ 190

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

4

รายละเอียดทนุประเภทอ่ืนๆ (มีตอ่)...(รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบขอ้มูลในประกาศรับสมคัรอีกคร้ัง)

ตวัอยา่งข้อสอบเก่า
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/
examination.html#1

 ผลสอบ JLPT และ EJUภายใน 2ปีเทา่นัน้
 สอบถามเก่ียวกบัการสอบEJU ทีJ่ASSO https://www.jeic-bangkok.org

mailto:japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp
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ทนุประเภทนีเ้น้นให้ทนุกบัข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้บริหาร หรือพนักงานภายใต้
หน่วยงานท่ีก าหนด ไมม่ีการเปิดรับสมคัรทัว่ไป
ระยะเวลาให้ทนุ: 1ปี ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน/ตลุาคมปีถดัไป

วิธีการสมคัร: สมคัรผา่นหนว่ยงานตา่ง ๆ  และไปเรียนในสาขาดงัตอ่ไปนี ้

ทุน Young Leaders’ Program (YLP)

สาขา หน่วยงานรับสมคัร / หมายเลขติดต่อ มหาวิทยาลยัญ่ีปุ่ น

School of 
Government / 
Local 
Governance

ส านกังานก.พ. 
โทร. 02-547-1955 

National 
Graduate 
Institute for 
Policy Studies 
(GRIPS)School of Local 

Governance

ส านกัพฒันาข้าราชการ กรุงเทพมหานคร 
โทร. 02-224-2990

กรมการปกครองสว่นท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
โทร. 02-241-9000 ตอ่ 2212 

Law

ส านกังานศาลยตุธิรรม โทร. 02-541-2320

ส านกังานอยัการสงูสดุ โทร. 02-142-1630

ส านกังานศาลปกครอง โทร. 02-141-0589

Kyushu 
University

Healthcare 
Administration

กระทรวงสาธารณสขุ โทร. 02-590-1363
Nagoya 
University

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

Hitotsubashi 
University

 กรุณาสอบถามรายละเอียดจากหนว่ยงานรับสมคัรโดยตรง ประมาณต้นเดือนกนัยายน

YOUNG LEADERS’ PROGRAM STUDENTS 
เพื่อศกึษาระดบัปริญญาโท (หลกัสตูรนานาชาติ) ในมหาวิทยาลยัญ่ีปุ่ น

242,000เยน/เดือน

 ครูโรงเรียนประถมหรือมธัยมศกึษาที่มีประสบการณ์สอนไมต่ ่ากวา่ 5ปี
 ถือสญัชาติไทย อายไุมเ่กิน 35ปี (นบัอาย ุณ วนัท่ี 1 เมษายนปีถดัไป)

คดัเลอืกโดยการสอบข้อเขียนวิชาภาษาองักฤษและภาษาญ่ีปุ่ น และสอบสมัภาษณ์ด้วย
ภาษาองักฤษหรือภาษาญ่ีปุ่ น

ทุน ฝึกอบรมวชิาชีพครู ประมาณ 143,000เยน/เดือน5

คุณสมบติั

ดาวน์โหลดใบสมคัร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นสมคัรที่
ส านกัความสมัพนัธ์ตา่งประเทศ ส านกังานปลดั กระทรวงศกึษาธิการ 
โทร. 02-281-0565 ตอ่ 113 https://www.bic.moe.go.th

(ช่วงธนัวาคม)

คุณสมบติั

JAPANESE STUDIES STUDENTS 

เพื่อศกึษาภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นในมหาวิทยาลยั (1ปีการศกึษา)

 นกัศกึษาปริญญาตรีเอกภาษาญ่ีปุ่ น ชัน้ปี 2-3

 ถือสญัชาติไทย อายไุมเ่กิน 30ปี 
 มี GPAสะสมรวมไมต่ ่ากวา่ 3.00

คดัเลอืกโดยการสอบข้อเขียน และสอบสมัภาษณ์ภาษาญ่ีปุ่ น

ทุน ญ่ีปุ่นศึกษา ประมาณ 117,000เยน/เดือน, 10-15ทุน6

ดาวน์โหลดใบสมคัร (ช่วงธนัวาคม)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นสมคัรที่
ส านกัขา่วสารญ่ีปุ่ น สถานเอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจ าประเทศไทย

https://www.th.emb-japan.go.jpโทร. 02-207-8504 ตอ่ 658

7

คุณสมบติั

(รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสอบขอ้มูลในประกาศรับสมคัรอีกคร้ัง)

 ถือสญัชาติไทย อายไุมเ่กิน 40ปี
 มีความรู้ภาษาองักฤษดีมาก และมีประสบการณ์ท างานในสายงานอยา่งน้อย 3ปี

TEACHER TRAINING STUDENTS 

เพื่อฝึกอบรมด้านการสอน ระยะเวลา1ปีคร่ึง (รวมเรียนภาษาญ่ีปุ่ น 6เดือนหากจ าเป็น)

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

