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ภูมิภาค Kanto / Chubu / Tohoku / Hokkaido 

 

ลําดับ 
มหาวิทยาลัย

คูสัญญา 
ภูมิภาค จํานวนรับ/เง่ือนไข 

คณะ / หลักสูตร /  

โครงการท่ีสามารถรับได 
รายชื่อวิชา 

คุณสมบัติ 
Website 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

1 
Aoyama Gakuin 

University 
Kanto 2 คนตอป 2 คนตอเทอม 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ  : Literature, Economics, 

Business, Law, International Politics, International 

Economics, Communication, Cultural and Creative 

Studies, Education, Science and Engineering, 

Global Studies and Collaboration 

http://aoyama-

iec.sakura.ne.jp/wp/wp-

content/uploads/ukeire_

AGU_English_Course_List

_2019.pdf 

GPA : 2.8 or above 

TOEFL IBT : 68 

IELTS : 5.5 

  

http://web.iec.aoy

ama.ac.jp/foreigne

r/exchange/overvi

ew 

หลักสูตรภาษาญี่ปุน : ลงเรียนวิชาที่เปดสอนตามคณะ ใน

ทั้ง 2 Campus อาท ิLiterature, Economics, Business, 

Law, International Politics, International 

Economics, Communication, Cultural and Creative 

Studies, Education, Phycology, Science and 

Engineering, Social Informatics, Global Studies and 

Collaboration 

http://web.iec.aoyama.a

c.jp/foreigner/exchange/

course 

GPA : 2.8 or above 

JLPT : N4 or above 

  

หลักสูตรภาษาอังกฤษ IPJS program 

Japanese Language (from beginner to advanced), 

Japanology, “Exploring Shibuya,” Introduction to 

Politics, Gender and the Law in Japan, Classical 

Japanese Poetry, The History of Media, 

Intercultural Literacy, “Abenomics,” Manga and 

Anime in the Media Mix, Resilience in the Wake of 

3.11, Issues in Contemporary Japanese Society, 

Modern and Contemporary Japanese Literature in 

Translation, Japanese Film, the History of 

Christianity in Japan, and more  

IELTS 5.5  

TOEFL 68 

 

(กรณีทีเ่รียนวิชา

ภาษาญี่ปุนจะตองมี

คะแนน JLPT ดังนี้ N2 

หรือ N1 ) 

 

2 Chuo University Kanto 2 คนตอป 2 คนตอเทอม 
หลักสูตรภาษาญี่ปุน : หลักสูตรดานภาษาและวัฒนธรรม

ญี่ปุน 

http://global.chuo-

u.ac.jp/english/unicms/w

p-

content/uploads/2018/0

6/IEP_2018_web-5.pdf 

GPA : 2.80 or above 

JLPT : N3 or above 

  

http://www.chuo-

u.ac.jp/index.html 
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3 Hakuoh University Kanto 
2 ตอป หรือ 2 คนตอเทอม 

 

หลักสูตร “Kokan ryugakusei” international students 

(Exchange Student Program) 

 

https://www.facebook.co

m/hakuoh.international.i

nformation/ 

GPA : 3.0 or above 

JLPT : N3 or above 

  

https://hakuoh.jp/

english/campus_li

fe/programs.html 

4 Hirosaki University Tohoku 
5 คนตอป หรือ 5 คนตอ

เทอม 

หลักสูตรภาษาญี่ปุน : 

1. Japanese Studies Course 

2. Specialized Studies Course 

3. Japanese Area Studies  

Spring Semester Course 

Catalogue : 

http://www.kokusai.hiros

aki-u.ac.jp/en/wp-

content/uploads/sites/2/

2018/03/2018-Spring-

Semester-Course-

Catalogue.pdf 

Fall Semester Course 

Catalogue : 

http://www.kokusai.hiros

aki-u.ac.jp/en/wp-

content/uploads/sites/2/

2018/07/syllabus-for-

2018-fall.pdf 

Japanese Studies Course 

: 

http://www.kokusai.hiros

aki-u.ac.jp/en/wp-

content/uploads/sites/2/

72019/02/Japanese-

S8tudies-Course.pdf 

 

GPA : 2.80 or above 

JLPT : N3 or above 

(กรณีลงเรียนวิชา

ภาษาญี่ปุนระดับสูง 

จะตองมี JLPT N2-N1) 

  

http://www.kokus

ai.hirosaki-

u.ac.jp/en/studya

broad/sa_page1/ 
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Specialized Studies 

Course : 

http://www.kokusai.hiros

aki-u.ac.jp/en/wp-

content/uploads/sites/2/

2017/05/Specialized-

Studies-Course.pdf 

Japanese Area Studies : 

http://www.kokusai.hiros

aki-u.ac.jp/en/wp-

content/uploads/sites/2/

2018/03/Japanese-Area-

Studies-Course.pdf.pdf 

5 
Hitotsubashi 

University 
Kanto 

4 คนตอป หรือ 4 คนตอ

เทอม 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ  

Hitotsubashi University Global Education Program 

(HGP) : Japanese & World Affairs / Business / 

Economics / Law / International Relations / 

Sociology  

http://international.hit-

u.ac.jp/jp/courses/hgp/0

3_Information%20on%20

Courses%20Classes/pdf/

HGPcourselist2018_2018

0824.pdf 

GPA : 2.8 or above 

TOEFL PBT 550 (iBT 

79) 

IELTS 6.0 

  

http://internation

al.hit-

u.ac.jp/en/pros/ex

change/index.htm

l 

หลักสูตรภาษาญี่ปุน 

Foreign Languages, Mathematics, Information, 

Natural Science, Sports, General Cources, 

Japanese Language, Japanese Affairsม Specialized 

Courses offered by Faculties of Commerce and 

Management, Economics, Law, and Social 

Sciences 

http://international.hit-

u.ac.jp/en/courses/japan

ese/index.html 

JLPT N2 หรือ มากกวา 
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6 
Hokkaido 

University 
Hokkaido 

3 คนตอป หรือ 5 คนตอ

เทอม 

หลักสูตรภาษาญี่ปุน : Japanese Language and Culture 

Studies Program 

https://www.global.hoku

dai.ac.jp/about/publicati

ons/jlcsp-guide/ 

GPA : 2.80 or above 

JLPT : N3 or above 
 

https://www.global.

hokudai.ac.jp/about

/publications/jlcsp-

guide/ 

7 Hosei University Kanto 
2 คนตอป หรอื 2 คนตอ

เทอม 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ: 

- Exchange Students from Overseas Program 

(ESOP) 

- Global Open Program 

- Faculty of Global and Interdisciplinary Studies 

(GIS) 

- GBP (Global Business Program) 

- SCOPE (Sustainability Co-Creation Program) 

-Master Program (ปริญญาโท) Engineering, Computer 

Science, Information Technology, Architecture 

  

ESOP : 

http://www.global.hosei.

ac.jp/wp-

content/uploads/2019/0

5/a1d6d49276596b80f58

628f66dffba49.pdf 

GIS 

http://www.global.hosei.

ac.jp/wp-

content/uploads/2019/0

5/b2d07fde714dd7757e2

407dd18e4a2b9.pdf 

GBP 

http://www.global.hosei.

ac.jp/wp-

content/uploads/2019/0

5/54db320b5e7f806010b

53d4b60413e3c.pdf 

SCOPE 

http://www.global.hosei.

ac.jp/wp-

content/uploads/2019/0

5/56c2b10dba37b542cb

e92acbd79a5a61.pdf 

IGESS 

http://www.global.hosei.

GPA : 2.8 or above 

TOEFL IBT : 79 / 

PBT :550 

IELTS :  6.0 

GPA : 3.25 

กรณเีรียนวิชา

ภาษาญี่ปุน 

JLPT : N2 

TOEFL IBT 79 

PBT : 550 

IELTS : 6.0 

http://www.global

.hosei.ac.jp/en/pr

ograms/exchange/ 

https://www.global.hokudai.ac.jp/about/publications/jlcsp-guide/
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ac.jp/wp-

content/uploads/2019/0

5/298e51364d14585594d

cc439cf8cb0f0.pdf 

Master Program 

http://www.global.hosei.

ac.jp/wp-

content/uploads/2019/0

9/28b1bd49a3f7f185284

5542510661c84.pdf 

 

8 

International 

University of 

Japan (IUJ) 

Chubu 2 ตอป หรอื 2 คนตอเทอม 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : International Relations 

International Development 

Public Management and Policy Analysis 

https://www.iuj.ac.jp/gsir

-

f/bulletin/ExchangeProgr

am/GSIR_Factsheet_Late

st.pdf 

  

GPA :3.25 

TOEFL iBT 

79 

IELTS 6.5 

https://www.iuj.ac

.jp/ir-info/ 

9 
Kanagawa 

University 
Kanto 2 ตอป หรอื 2 คนตอเทอม หลักสูตรภาษาญี่ปุน: Japanese Language 

https://www.kanagawa-

u.ac.jp/abroad/common/

admissions/exchange_pr

ogram/03.pdf 

GPA : 2.80 or above 

JLPT : N2 or above 

  

http://www.kanag

awa-

u.ac.jp/english/ad

missions/exchang

e_program.html 

10 
Meiji Gakuin 

University 
Kanto 

2 คนตอป หรอื 4 คนตอ

เทอม (นศ จะตองชําระเงิน

คาใชจายพิเศษตามขอตกลง

ระหวางมหาวทิยาลัย

คูสัญญาภาคละ 40,000 

บาทโดยจะไดรับการยกเวน

คาที่พัก) 

หลักสูตรภาษาญี่ปุน : International Student 

Program(ISP) 

https://www.meijigakuin.

ac.jp/en/about/internati

onal/ic/exchange/isp.ht

ml#03 

GPA : 2.8 or above 

JLPT : N3 or above 

  

https://www.meiji

gakuin.ac.jp/en/ab

out/international/i

c/exchange/isp.ht

ml 

http://www.global.hosei.ac.jp/wp-content/uploads/2019/05/298e51364d14585594dcc439cf8cb0f0.pdf
http://www.global.hosei.ac.jp/wp-content/uploads/2019/05/298e51364d14585594dcc439cf8cb0f0.pdf
http://www.global.hosei.ac.jp/wp-content/uploads/2019/05/298e51364d14585594dcc439cf8cb0f0.pdf
http://www.global.hosei.ac.jp/wp-content/uploads/2019/05/298e51364d14585594dcc439cf8cb0f0.pdf
http://www.global.hosei.ac.jp/wp-content/uploads/2019/09/28b1bd49a3f7f1852845542510661c84.pdf
http://www.global.hosei.ac.jp/wp-content/uploads/2019/09/28b1bd49a3f7f1852845542510661c84.pdf
http://www.global.hosei.ac.jp/wp-content/uploads/2019/09/28b1bd49a3f7f1852845542510661c84.pdf
http://www.global.hosei.ac.jp/wp-content/uploads/2019/09/28b1bd49a3f7f1852845542510661c84.pdf
http://www.global.hosei.ac.jp/wp-content/uploads/2019/09/28b1bd49a3f7f1852845542510661c84.pdf
https://www.iuj.ac.jp/gsir-f/bulletin/ExchangeProgram/GSIR_Factsheet_Latest.pdf
https://www.iuj.ac.jp/gsir-f/bulletin/ExchangeProgram/GSIR_Factsheet_Latest.pdf
https://www.iuj.ac.jp/gsir-f/bulletin/ExchangeProgram/GSIR_Factsheet_Latest.pdf
https://www.iuj.ac.jp/gsir-f/bulletin/ExchangeProgram/GSIR_Factsheet_Latest.pdf
https://www.iuj.ac.jp/gsir-f/bulletin/ExchangeProgram/GSIR_Factsheet_Latest.pdf
https://www.iuj.ac.jp/ir-info/
https://www.iuj.ac.jp/ir-info/
https://www.kanagawa-u.ac.jp/abroad/common/admissions/exchange_program/03.pdf
https://www.kanagawa-u.ac.jp/abroad/common/admissions/exchange_program/03.pdf
https://www.kanagawa-u.ac.jp/abroad/common/admissions/exchange_program/03.pdf
https://www.kanagawa-u.ac.jp/abroad/common/admissions/exchange_program/03.pdf
http://www.kanagawa-u.ac.jp/english/admissions/exchange_program.html
http://www.kanagawa-u.ac.jp/english/admissions/exchange_program.html
http://www.kanagawa-u.ac.jp/english/admissions/exchange_program.html
http://www.kanagawa-u.ac.jp/english/admissions/exchange_program.html
http://www.kanagawa-u.ac.jp/english/admissions/exchange_program.html
https://www.meijigakuin.ac.jp/en/about/international/ic/exchange/isp.html%2303
https://www.meijigakuin.ac.jp/en/about/international/ic/exchange/isp.html%2303
https://www.meijigakuin.ac.jp/en/about/international/ic/exchange/isp.html%2303
https://www.meijigakuin.ac.jp/en/about/international/ic/exchange/isp.html%2303
https://www.meijigakuin.ac.jp/en/about/international/ic/exchange/isp.html
https://www.meijigakuin.ac.jp/en/about/international/ic/exchange/isp.html
https://www.meijigakuin.ac.jp/en/about/international/ic/exchange/isp.html
https://www.meijigakuin.ac.jp/en/about/international/ic/exchange/isp.html
https://www.meijigakuin.ac.jp/en/about/international/ic/exchange/isp.html


หลักสูตรท่ีเปดสอนสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยคูสัญญา ปการศึกษา 2020 

ภูมิภาค Kanto / Chubu / Tohoku / Hokkaido 

 

ลําดับ 
มหาวิทยาลัย

คูสัญญา 
ภูมิภาค จํานวนรับ/เง่ือนไข 

คณะ / หลักสูตร /  

โครงการท่ีสามารถรับได 
รายชื่อวิชา 

คุณสมบัติ 
Website 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

11 
Musashino 

University 
Kanto 2 ตอป หรอื 2 คนตอเทอม 

หลักสูตรภาษาญี่ปุน : เรียนวิชาที่เปดสอนในคณะ 

Japanese Literature and Culture, Global 

Communication , Japanese 

Communication , Law, Political Sciences, 

Economics, Business Administration, Human 

Sciences หรือ ลงเรียนวชิาเกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม สังคม 

ญี่ปุนที่ Language Center (Ariake Campus) 

https://www.musashino-

u.ac.jp/en/ 

GPA : 2.80 or above 

ลงวิชาในหลักสูตรของ 

Language Center 

JLPT : N4 or above 

ลงเรียนวชิาตามคณะ 

JLPT : N1 
  

https://www.musa

shino-u.ac.jp/en/ 

12 Nanzan University Chubu 

1 คนตอป หรอื 2 คนตอ

เทอม ( นศ อาจจะไดรับ

การเสนอชื่อใหไดรับทุน 

Toyota-Nanzan หรือทนุ

อื่นๆทีท่างมหาวทิยาลัย 

Nanzan พิจารณา

เห็นสมควร) 

หลักสูตรภาษาญี่ปุน : Center for Japanese Studies 

(CJS)  

http://www.nanzan-

u.ac.jp/English/cjs/syllab

us/2018_fall/index.html 

GPA : 3.25 or above 

JLPT : N3 or above 

  

http://www.nanza

n-

u.ac.jp/English/cjs

/index.html 

13 Niigata University Chubu 2 ตอป หรอื 2 คนตอเทอม 

หลักสูตรภาษาญี่ปุน:  

Japanese language classes at Global Education 

Center 

https://www.niigata-

u.ac.jp/en/file/education

.pdf 

GPA : 2.80 or above 

JLPT : N3 or above 

  

https://www.niigat

a-

u.ac.jp/en/acade

mics/education.ht

ml 

14 
Ochanomizu 

University 
Kanto 

1 คนตอป หรือ 2 คนตอ

เทอม 

หลักสูตรภาษาญี่ปุน: Faculty of Letters and 

Education 

Faculty of Science 

Faculty of Human Life and Environmental 

Sciences 

http://www.ocha.ac.jp/in

tl/studyjp-

en/menu/wish/course.ht

ml 

GPA :3.0 or above 

JLPT : N2 

  

http://www.ocha.

ac.jp/intl/studyjp

-en/index.html 

https://www.musashino-u.ac.jp/en/
https://www.musashino-u.ac.jp/en/
https://www.musashino-u.ac.jp/en/
https://www.musashino-u.ac.jp/en/
http://www.nanzan-u.ac.jp/English/cjs/syllabus/2018_fall/index.html
http://www.nanzan-u.ac.jp/English/cjs/syllabus/2018_fall/index.html
http://www.nanzan-u.ac.jp/English/cjs/syllabus/2018_fall/index.html
http://www.nanzan-u.ac.jp/English/cjs/index.html
http://www.nanzan-u.ac.jp/English/cjs/index.html
http://www.nanzan-u.ac.jp/English/cjs/index.html
http://www.nanzan-u.ac.jp/English/cjs/index.html
https://www.niigata-u.ac.jp/en/file/education.pdf
https://www.niigata-u.ac.jp/en/file/education.pdf
https://www.niigata-u.ac.jp/en/file/education.pdf
https://www.niigata-u.ac.jp/en/academics/education.html
https://www.niigata-u.ac.jp/en/academics/education.html
https://www.niigata-u.ac.jp/en/academics/education.html
https://www.niigata-u.ac.jp/en/academics/education.html
https://www.niigata-u.ac.jp/en/academics/education.html
http://www.ocha.ac.jp/intl/studyjp-en/menu/wish/course.html
http://www.ocha.ac.jp/intl/studyjp-en/menu/wish/course.html
http://www.ocha.ac.jp/intl/studyjp-en/menu/wish/course.html
http://www.ocha.ac.jp/intl/studyjp-en/menu/wish/course.html
http://www.ocha.ac.jp/intl/studyjp-en/index.html
http://www.ocha.ac.jp/intl/studyjp-en/index.html
http://www.ocha.ac.jp/intl/studyjp-en/index.html


หลักสูตรท่ีเปดสอนสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยคูสัญญา ปการศึกษา 2020 

ภูมิภาค Kanto / Chubu / Tohoku / Hokkaido 

 

ลําดับ 
มหาวิทยาลัย

คูสัญญา 
ภูมิภาค จํานวนรับ/เง่ือนไข 

คณะ / หลักสูตร /  

โครงการท่ีสามารถรับได 
รายชื่อวิชา 

คุณสมบัติ 
Website 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

15 Saitama University Kanto 
3 คนตอป หรือ 3 คนตอ

เทอม 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : หลักสูตรทีเ่ปดสอนเปนวชิา

ภาษาอังกฤษ 

http://en.saitama-

u.ac.jp/exchangeprogram

s/courses/ 

GPA : 2.80 or above 

TOEFL IBT : 58 or 

above 

IELTS : 5.0 or above 

   
http://en.saitama-

u.ac.jp/ 

หลักสูตรภาษาญี่ปุน : Japanese Education Center  

http://en.saitama-

u.ac.jp/exchangeprogram

s/sample-list-of-courses/ 
 

GPA : 2.80 or above 

JLPT : N3 or above 

  

16 Soka University Kanto 

3 ค น ต อ ป 

(นศ ที่ ผ านการ คัดเ ลือก

อาจจะไดรับการเสนอชื่อให

ไ ด รั บ ทุ น  Soka ซ่ึ ง  น ศ 

จะตองชําระเงินคาใชจาย

พิเศษตามขอตกลงระหวาง

มหาวิทยาลัยคูสัญญาภาค

ละ 80,000 บาท) 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ: Economics, Business 

Administration, Law, International Liberal Arts, 

Letters, Education, Science and Engineering 

https://plas.soka.ac.jp/cs

p/plas/syllabus11.csp 

GPA : 3.25 or above 

TOEFL IBT 71 or 

above 

  

https://www.soka.

ac.jp/en/ 

หลักสูตรภาษาญี่ปุน: Economics, Business 

Administration, Law, International Liberal Arts, 

Letters, Education, Science and Engineering 

GPA : 3.25 or above 

JLPT : N2 or above 

  

17 Sophia University Kanto 
3 คนตอป หรือ 3 คนตอ

เทอม 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : 

Faculty of Liberal Arts (FLA) 

Faculty of Science and Technology (FST) 

สําหรับบัณฑิตศึกษา 

Global Studies(GPGS) 

Global Environmental Studies (GES) 

Green Science and Engineering 

Linguistics <TESOL> 

https://www.sophia.ac.jp

/eng/admissions/exchang

eprograms/index.html 

GPA :3.0 or above 

TOEFL iBT 79 

ELTS 6.0 

TOEIC 730 

GPA : 3.25 

< Global 

Studies>  

TOEFL iBT 

100 

IELTS 7.0 

TOEIC 870 

  

http://en.saitama-u.ac.jp/exchangeprograms/courses/
http://en.saitama-u.ac.jp/exchangeprograms/courses/
http://en.saitama-u.ac.jp/exchangeprograms/courses/
http://en.saitama-u.ac.jp/
http://en.saitama-u.ac.jp/
http://en.saitama-u.ac.jp/exchangeprograms/sample-list-of-courses/
http://en.saitama-u.ac.jp/exchangeprograms/sample-list-of-courses/
http://en.saitama-u.ac.jp/exchangeprograms/sample-list-of-courses/
http://en.saitama-u.ac.jp/exchangeprograms/sample-list-of-courses/
https://plas.soka.ac.jp/csp/plas/syllabus11.csp
https://plas.soka.ac.jp/csp/plas/syllabus11.csp
https://www.soka.ac.jp/en/
https://www.soka.ac.jp/en/
https://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/exchangeprograms/index.html
https://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/exchangeprograms/index.html
https://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/exchangeprograms/index.html


หลักสูตรท่ีเปดสอนสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยคูสัญญา ปการศึกษา 2020 

ภูมิภาค Kanto / Chubu / Tohoku / Hokkaido 

 

ลําดับ 
มหาวิทยาลัย

คูสัญญา 
ภูมิภาค จํานวนรับ/เง่ือนไข 

คณะ / หลักสูตร /  

โครงการท่ีสามารถรับได 
รายชื่อวิชา 

คุณสมบัติ 
Website 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

18 
Showa Women's 

University 
Kanto 

2 คนตอป หรือ 2 คนตอ

เทอม 

หลักสูตรภาษาญี่ปุน :Academic Program / Japanese 

Intensive Course 

https://cie.swu.ac.jp/engl

ish/prospective/exchang

e/ 

GPA : 3.0 or above 

Academic Program 

JLPT : N2 or above 

Japanese Intensive 

Course 

JLPT : N3 or above 

  

  

19 Tohoku University Tohoku 
2 คนตอป หรือ 2 คนตอ

เทอม 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ :  

1. JYPE (สาขา Science, Engineering, Agricultural 

studies)  

2. IPLA (สาขา Economics, Management, Education, 

Literature, Agricultural Economics, Law) 

3. DEEp-Bridge (สาขา Arts and letters, Education, 

Law, Economics and Management) 

4. COLABS (สําหรับบัณฑิตศึกษาในสาขา All Natural 

Sciences Course, Science, Medicine, Dentistry, 

Pharmaceutical Science, Engineering, Agricultural 

Science, Information Sciences, Life Sciences, 

Environmental Studies, Biomedical Engineering) 

http://www.insc.tohoku.a

c.jp/english/ 

GPA : 2.80 or above 

TOEFL IBT : 79 or 

above 

GPA : 3.25 or 

above 

TOEFL IBT : 

79 or above 

http://www.insc.t

ohoku.ac.jp/englis

h/ 

20 
Tokyo University 

of Foreign Studies 
Kanto 

2 คนตอป หรือ 2 คนตอ

เทอม 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ: ISEP-TUFS (สาขา Area Studies, 

Cultural Studies, International Relations, Politics, 

and Economics) 

http://www.tufs.ac.jp/en

glish/admission/non-

degree/exchange/overvi

ew.html 

GPA : 2.80 or above  

TOEFL – iBT 71 

IELTS - 6.0 
  

http://www.tufs.a

c.jp/english/admis

sion/non-

degree/exchange/ 

หลักสูตรภาษาญี่ปุน  : ISEPTUFS 

http://www.tufs.ac.jp/en

glish/admission/non-

degree/exchange/overvi

ew.html 

GPA : 2.80 or above 

JLPT : N2 or above 

  

21 
Tokyo Gakugei 

University 
Kanto 

1 คนตอป หรือ 1 คนตอ

เทอม 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ISEP : International Student 

Education Program 

Spring Semester Courses 

: http://www.u-

TOEFL (CBT 213, iBT 

79)  

http://www.u-

gakugei.ac.jp/~gise

https://cie.swu.ac.jp/english/prospective/exchange/
https://cie.swu.ac.jp/english/prospective/exchange/
https://cie.swu.ac.jp/english/prospective/exchange/
http://www.insc.tohoku.ac.jp/english/
http://www.insc.tohoku.ac.jp/english/
http://www.insc.tohoku.ac.jp/english/
http://www.insc.tohoku.ac.jp/english/
http://www.insc.tohoku.ac.jp/english/
http://www.tufs.ac.jp/english/admission/non-degree/exchange/overview.html
http://www.tufs.ac.jp/english/admission/non-degree/exchange/overview.html
http://www.tufs.ac.jp/english/admission/non-degree/exchange/overview.html
http://www.tufs.ac.jp/english/admission/non-degree/exchange/overview.html
http://www.tufs.ac.jp/english/admission/non-degree/exchange/
http://www.tufs.ac.jp/english/admission/non-degree/exchange/
http://www.tufs.ac.jp/english/admission/non-degree/exchange/
http://www.tufs.ac.jp/english/admission/non-degree/exchange/
http://www.tufs.ac.jp/english/admission/non-degree/exchange/overview.html
http://www.tufs.ac.jp/english/admission/non-degree/exchange/overview.html
http://www.tufs.ac.jp/english/admission/non-degree/exchange/overview.html
http://www.tufs.ac.jp/english/admission/non-degree/exchange/overview.html
http://www.u-gakugei.ac.jp/%7Egisec/_userdata/ISEP2019_Spring_Semester_Courses.pdf
http://www.u-gakugei.ac.jp/%7Egisec/program02/index.html
http://www.u-gakugei.ac.jp/%7Egisec/program02/index.html
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 gakugei.ac.jp/~gisec/_use

rdata/ISEP2019_Spring_S

emester_Courses.pdf 

ISEP Autumn Semester 

Courses : http://www.u-

gakugei.ac.jp/~gisec/_use

rdata/ISEP2019_Autumn_

Semester_Courses_c.pdf 

IELTS (6.0)  

TOEIC (800)  

c/program02/inde

x.html 

หลักสูตรภาษาญี่ปุน : General Exchange Program 

http://www.u-

gakugei.ac.jp/~gisec/prog

ram01/index.html 

JLPT N4 or above 

 

 

22 
Tokyo Institute of 

Technology 
Kanto 

3 คนตอป หรือ 3 คนตอ

เทอม 

หลักสูตรภาษาอังกษฤสําหรับปริญญาตร ี Young Scientist 

Exchange Program (YSEP)  

http://www2.gakumu.tite

ch.ac.jp/ysep/ 

GPA : 2.80 

TOEFL (iBT) 65 

TOEFL (PBT) 500 

IELTS 5.0 

กรณีลงเรียนวิชา

ภาษาญี่ปุน JLPT N3 

ขึ้นไป  

https://www.titec

h.ac.jp/english/ 

หลักสูตร Academic Cooperation Agreement Program 

(ACAP) สําหรับปริญญาตรแีละโท 

https://www.titech.ac.jp/

english/graduate_school/

international/exchange/a

cap.html 

GPA : 2.80 

TOEFL (iBT) 65 

TOEFL (PBT) 500 

IELTS 5.0 

กรณีลงเรียนวิชา

ภาษาญี่ปุน JLPT N3 

ขึ้นไป 

GPA : 3.25 

TOEFL (iBT) 

65 

TOEFL (PBT) 

500 

IELTS 5.0 

กรณีลงเรียน

วิชาภาษาญี่ปุน 

JLPT N3 ขึ้น

ไป 

http://www.u-gakugei.ac.jp/%7Egisec/_userdata/ISEP2019_Spring_Semester_Courses.pdf
http://www.u-gakugei.ac.jp/%7Egisec/_userdata/ISEP2019_Spring_Semester_Courses.pdf
http://www.u-gakugei.ac.jp/%7Egisec/_userdata/ISEP2019_Spring_Semester_Courses.pdf
http://www.u-gakugei.ac.jp/%7Egisec/_userdata/ISEP2019_Autumn_Semester_Courses_c.pdf
http://www.u-gakugei.ac.jp/%7Egisec/_userdata/ISEP2019_Autumn_Semester_Courses_c.pdf
http://www.u-gakugei.ac.jp/%7Egisec/_userdata/ISEP2019_Autumn_Semester_Courses_c.pdf
http://www.u-gakugei.ac.jp/%7Egisec/_userdata/ISEP2019_Autumn_Semester_Courses_c.pdf
http://www.u-gakugei.ac.jp/%7Egisec/program02/index.html
http://www.u-gakugei.ac.jp/%7Egisec/program02/index.html
http://www.u-gakugei.ac.jp/%7Egisec/program01/index.html
http://www.u-gakugei.ac.jp/%7Egisec/program01/index.html
http://www.u-gakugei.ac.jp/%7Egisec/program01/index.html
http://www2.gakumu.titech.ac.jp/ysep/
http://www2.gakumu.titech.ac.jp/ysep/
https://www.titech.ac.jp/english/
https://www.titech.ac.jp/english/
https://www.titech.ac.jp/english/graduate_school/international/exchange/acap.html
https://www.titech.ac.jp/english/graduate_school/international/exchange/acap.html
https://www.titech.ac.jp/english/graduate_school/international/exchange/acap.html
https://www.titech.ac.jp/english/graduate_school/international/exchange/acap.html
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ภูมิภาค Kanto / Chubu / Tohoku / Hokkaido 

 

ลําดับ 
มหาวิทยาลัย

คูสัญญา 
ภูมิภาค จํานวนรับ/เง่ือนไข 

คณะ / หลักสูตร /  

โครงการท่ีสามารถรับได 
รายชื่อวิชา 

คุณสมบัติ 
Website 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

23 University of Fukui Chubu 
2 คนตอปหรอื 2 คนตอ

เทอม 

หลักสูตรภาษาญี่ปุน : Program B 

School of Education, School of Engineering, and/or 

School of Global and Community Studies.  

https://www.u-

fukui.ac.jp/eng/internatio

nal/study-at-

fukui/programs/exchange

-programs/ 

GPA : 2.80 or above 

JLPT : N2 or above 

 

  

https://www.u-

fukui.ac.jp/eng/ 

24 Waseda University Kanto 
2 คนตอปหรอื 2 คนตอ

เทอม 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : School of Political Science 

and Economics/School of Commerce/School of 

Social Sciences/ 

School of International Liberal Studies (SILS) (ตอง

ย่ืนคะแนนภาษาญี่ปุนดวย)/School of Fundamental 

Science and Engineering/School of Creative 

Science and Engineering/ School of Advanced 

Science and Engineering/ School of Culture, Media 

and Society 

https://www.waseda.jp/i

nst/cie/en/exchange/aca

demics 

and 

https://www.waseda.jp/i

nst/cjl/assets/uploads/2

018/02/syllabus.pdf 

GPA : 3.0 or above 

TOEFL (iBT) 80 

TOEFL (PBT) 550 

IELTS 6.5 

School of Culture, 

Media and Society 

TOEFL (iBT) 95 

IELTS 7.0 
  

  

หลักสูตรภาษาญี่ปุน : Center for Japanese Language 

หรือลงเรียนวิชาปกติตามคณะ (JLPT N1) 

GPA : 3.0 or above 

JLPT : N3 or above 

ลงเรียนวชิาปกติตาม

คณะ (JLPT N1)   

 

หมายเหตุ :  1. กรณทีี่เปดรับ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และ หลักสูตรภาษาญี่ปุน นกัศึกษาจะตองเลือกสมัครหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 

               2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควรติดตอมหาวทิยาลัยที่ตองการไปแลกเปล่ียนลวงหนาเนื่องจากนักศึกษาจะตองมอีาจารยที่ปรกึษา ณ มหาวทิยาลัยเจาภาพ 

https://www.u-fukui.ac.jp/eng/international/study-at-fukui/programs/exchange-programs/
https://www.u-fukui.ac.jp/eng/international/study-at-fukui/programs/exchange-programs/
https://www.u-fukui.ac.jp/eng/international/study-at-fukui/programs/exchange-programs/
https://www.u-fukui.ac.jp/eng/international/study-at-fukui/programs/exchange-programs/
https://www.u-fukui.ac.jp/eng/international/study-at-fukui/programs/exchange-programs/
https://www.u-fukui.ac.jp/eng/
https://www.u-fukui.ac.jp/eng/
https://www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange/academics
https://www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange/academics
https://www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange/academics
https://www.waseda.jp/inst/cjl/assets/uploads/2018/02/syllabus.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cjl/assets/uploads/2018/02/syllabus.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cjl/assets/uploads/2018/02/syllabus.pdf
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Kansai, Kyushu, Chugoku, Shikoku, Okinawa 

 

อันดบั 
มหาวิทยาลัย

ค ูสัญญา 
ภูม ิภาค  

จํานวนร ับ/

เง ื่อนไข  

ค ณะ / หลักสูตร  /  

โค รงการที่สามารถร ับได  
รายช ื่อวิช า 

ค ุณสมบัต ิ 
Website 

ปร ิญญาตร  ี ปร ิญญาโท 

1 
Doshisha 

University 
Kansai 

2 คนตอป 

หรือ 4 คน 

ตอเทอม 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ: The 

Center for Global Education 

(CGE) (Japanese Culture, 

Society, and Nature) 

https://intad.doshisha.a

c.jp/en/exchange/cge_c

urriculum.html  

GPA 2.80 

TOEFL iBT 61 

IELTS 5.0 

TOEIC 630 

 

https://intad.doshisha.

ac.jp/en/exchange/cge

_curriculum.html  

"หลักสูตรภาษาญี่ปุน: CJLC 

program หรือ ""Nichibun"" 

https://intad.doshisha.a

c.jp/en/exchange/curric

ulum.html  

GPA 2.80 

JLPT N3 
 

https://intad.doshisha.

ac.jp/en/exchange/gui

dence.html  

2 

Doshisha 

Women’s 

College of 

Liberal Arts 

 

Kansai 

2 คนตอป 

หรือ 4 คน 

ตอเทอม 

หลักสูตรภาษาญี่ปุน: Japanese 

Studies Program (JSP) 

https://www.dwc.doshis

ha.ac.jp/english/internat

ional_exchange/accepta

nce/js_program/index.h

tml  

GPA 2.80 

JLPT N3 
 

https://www.dwc.dosh

isha.ac.jp/english/inter

national_exchange/acc

eptance/ 

3 

Fukuoka 

Women's 

University 

Kyushu 2 คนตอป 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ: The World 

of Japanese Contemporary 

Culture Program (WJC) 

http://www.fwu.ac.jp/in

ternational/08_WJC_201

8_Brochure.pdf  

GPA 2.80 

TOEFL iBT 70 

IELTS 6.0 

TOEIC 800 

 
http://www.fwu.ac.jp/i

nternational/wjc.html#

sep  
หลักสูตรภาษาญี่ปุน: Student 

Exchange Program (SEP) 

http://www.fwu.ac.jp/e

nglish/faculties/arts_scie

nces/index.html  

GPA 2.80 

JLPT N2 
 

https://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/cge_curriculum.html
https://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/cge_curriculum.html
https://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/cge_curriculum.html
https://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/cge_curriculum.html
https://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/cge_curriculum.html
https://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/cge_curriculum.html
https://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/curriculum.html
https://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/curriculum.html
https://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/curriculum.html
https://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/guidence.html
https://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/guidence.html
https://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/guidence.html
https://www.dwc.doshisha.ac.jp/english/international_exchange/acceptance/js_program/index.html
https://www.dwc.doshisha.ac.jp/english/international_exchange/acceptance/js_program/index.html
https://www.dwc.doshisha.ac.jp/english/international_exchange/acceptance/js_program/index.html
https://www.dwc.doshisha.ac.jp/english/international_exchange/acceptance/js_program/index.html
https://www.dwc.doshisha.ac.jp/english/international_exchange/acceptance/js_program/index.html
https://www.dwc.doshisha.ac.jp/english/international_exchange/acceptance/
https://www.dwc.doshisha.ac.jp/english/international_exchange/acceptance/
https://www.dwc.doshisha.ac.jp/english/international_exchange/acceptance/
https://www.dwc.doshisha.ac.jp/english/international_exchange/acceptance/
http://www.fwu.ac.jp/international/08_WJC_2018_Brochure.pdf
http://www.fwu.ac.jp/international/08_WJC_2018_Brochure.pdf
http://www.fwu.ac.jp/international/08_WJC_2018_Brochure.pdf
http://www.fwu.ac.jp/international/wjc.html#sep
http://www.fwu.ac.jp/international/wjc.html#sep
http://www.fwu.ac.jp/international/wjc.html#sep
http://www.fwu.ac.jp/english/faculties/arts_sciences/index.html
http://www.fwu.ac.jp/english/faculties/arts_sciences/index.html
http://www.fwu.ac.jp/english/faculties/arts_sciences/index.html
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Kansai, Kyushu, Chugoku, Shikoku, Okinawa 

 

อันดบั 
มหาวิทยาลัย

ค ูสัญญา 
ภูม ิภาค  

จํานวนร ับ/

เง ื่อนไข  

ค ณะ / หลักสูตร  /  

โค รงการที่สามารถร ับได  
รายช ื่อวิช า 

ค ุณสมบัต ิ 
Website 

ปร ิญญาตร  ี ปร ิญญาโท 

4 
Hiroshima 

University 
Chugoku 1 คนตอป 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ: HUSA 

Program (Arts and Humanities, 

Social Sciences, Science and 

Technology) 
https://www.hiroshimau

.ac.jp/en/husa/academi

cprogram/coursetypes  

GPA 2.80 

TOEFL iBT 61 

IELTS 5.0 

GPA 3.25 

TOEFL iBT 61 

IELTS 5.0 

https://www.hiroshima

-

u.ac.jp/en/husa/acade

micprogram/coursetyp

es  
หลักสูตรภาษาญี่ปุน: HUSA 

Program (Arts and Humanities, 

Language Education) 

GPA 2.80 

JLPT N2 

GPA 3.25 

JLPT N2 

5 
Kansai 

university 
Kansai 2 คนตอป 

หลักสูตรภาษาญี่ปุน: 

Undergraduate courses จาก 13 

คณะ 

http://www.kansai-

u.ac.jp/English/academi

cs/fac_undergraduate.ht

ml  

GPA 2.80 

JLPT N2 

 
http://www.kansai-

u.ac.jp/Kokusai/english

/from/exchange.php  

 

http://www.kansai-

u.ac.jp/Kokusai/pdf/Ex

change_Program_Infor

mation-EN-.pdf  

หลักสูตรภาษาอังกฤษ: KUGF 

(Kansai University Global 

Frontier) 8 หลักสูตรสอนเปน

ภาษาอังกฤษและมีหลักสูตร 

Japanese as a Second 

Language สอนเปนภาษาญี่ปุน 

http://www.kansai-

u.ac.jp/Kokusai/english/

program/module.php  

GPA 2.80 

TOEFL iBT 60 

TOEIC 580 

 

https://www.hiroshimau.ac.jp/en/husa/academicprogram/coursetypes
https://www.hiroshimau.ac.jp/en/husa/academicprogram/coursetypes
https://www.hiroshimau.ac.jp/en/husa/academicprogram/coursetypes
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/husa/academicprogram/coursetypes
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/husa/academicprogram/coursetypes
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/husa/academicprogram/coursetypes
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/husa/academicprogram/coursetypes
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/husa/academicprogram/coursetypes
http://www.kansai-u.ac.jp/English/academics/fac_undergraduate.html
http://www.kansai-u.ac.jp/English/academics/fac_undergraduate.html
http://www.kansai-u.ac.jp/English/academics/fac_undergraduate.html
http://www.kansai-u.ac.jp/English/academics/fac_undergraduate.html
http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/english/from/exchange.php
http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/english/from/exchange.php
http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/english/from/exchange.php
http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/english/from/exchange.php
http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/pdf/Exchange_Program_Information-EN-.pdf
http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/pdf/Exchange_Program_Information-EN-.pdf
http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/pdf/Exchange_Program_Information-EN-.pdf
http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/pdf/Exchange_Program_Information-EN-.pdf
http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/english/program/module.php
http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/english/program/module.php
http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/english/program/module.php
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Kansai, Kyushu, Chugoku, Shikoku, Okinawa 

 

อันดบั 
มหาวิทยาลัย

ค ูสัญญา 
ภูม ิภาค  

จํานวนร ับ/

เง ื่อนไข  

ค ณะ / หลักสูตร  /  

โค รงการที่สามารถร ับได  
รายช ื่อวิช า 

ค ุณสมบัต ิ 
Website 

ปร ิญญาตร  ี ปร ิญญาโท 

6 

Kansai 

University of 

International 

Studies (KUIS)  

Kansai 

2 คนตอป 

หรือ 2 คนตอ

เทอม 

หลักสูตรภาษาญี่ปุน : School of 

International Communication, 

School of Education, School 

of Management, School of 

Human Sciences 

http://www.kuins.ac.jp/k

uinsHP/en/outline/ 

GPA 2.80  

JLPT N2  

(Department 

of English 

communication 

- JLPT N3) 

 
http://www.kuins.ac.jp

/index.html 

7 
Kobe 

University 
Kansai 2 คนตอป  

หลักสูตรภาษาญี่ปุน: Faculty of 

Global Human Sciences, the 

Graduate School of 

Intercultural Studies, the 

Graduate School of Human 

Development and 

Environment 

https://kym-

syllabus.ofc.kobe-

u.ac.jp/campussy 

GPA 2.80 

JLPT N2 

GPA 3.25 

JLPT N2 

http://web.cla.kobe-

u.ac.jp/group/Kouryu/f

or-incoming-

students.html 

8 
Kochi 

University 
Shikoku 3 คนตอป  

หลักสูตรภาษาญี่ปุน: Faculty of 

Humanities and Social 

Sciences  

http://www-

kulas.jimu.kochi-

u.ac.jp/Portal/Public/Syl

labus/Syllabus/Syllabus

All.aspx 

GPA 2.80 

JLPT N2 
  

http://www.kochi-

u.ac.jp/international/st

udent01/exchange.ht

ml 

http://www.kuins.ac.jp/kuinsHP/en/outline/
http://www.kuins.ac.jp/kuinsHP/en/outline/
http://www.kuins.ac.jp/index.html
http://www.kuins.ac.jp/index.html
https://kym-syllabus.ofc.kobe-u.ac.jp/campussy
https://kym-syllabus.ofc.kobe-u.ac.jp/campussy
https://kym-syllabus.ofc.kobe-u.ac.jp/campussy
http://web.cla.kobe-u.ac.jp/group/Kouryu/for-incoming-students.html
http://web.cla.kobe-u.ac.jp/group/Kouryu/for-incoming-students.html
http://web.cla.kobe-u.ac.jp/group/Kouryu/for-incoming-students.html
http://web.cla.kobe-u.ac.jp/group/Kouryu/for-incoming-students.html
http://www-kulas.jimu.kochi-u.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/Syllabus/SyllabusAll.aspx
http://www-kulas.jimu.kochi-u.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/Syllabus/SyllabusAll.aspx
http://www-kulas.jimu.kochi-u.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/Syllabus/SyllabusAll.aspx
http://www-kulas.jimu.kochi-u.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/Syllabus/SyllabusAll.aspx
http://www-kulas.jimu.kochi-u.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/Syllabus/SyllabusAll.aspx
http://www.kochi-u.ac.jp/international/student01/exchange.html
http://www.kochi-u.ac.jp/international/student01/exchange.html
http://www.kochi-u.ac.jp/international/student01/exchange.html
http://www.kochi-u.ac.jp/international/student01/exchange.html


หลักสูตรท่ีเปดสอนสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยคูสัญญา ปการศึกษา 2020 

Kansai, Kyushu, Chugoku, Shikoku, Okinawa 

 

อันดบั 
มหาวิทยาลัย

ค ูสัญญา 
ภูม ิภาค  

จํานวนร ับ/

เง ื่อนไข  

ค ณะ / หลักสูตร  /  

โค รงการที่สามารถร ับได  
รายช ื่อวิช า 

ค ุณสมบัต ิ 
Website 

ปร ิญญาตร  ี ปร ิญญาโท 

9 
Kyoto 

University 
Kansai 

2 คนตอป 

หรือ 4 คน 

ตอเทอม 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : 

1.1 Kyoto University 

International Education 

Program (KUINEP) 

1-2. Kyoto University General 

Exchange (GE) Program (GE 

และ GESR) 

**บัณฑิตศึกษาสมัคร GESR** 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/en/education-

campus/education_and

_admissions/non-

degree-

programs/exchange-

students 

GPA 2.80 

TOEFL iBT 79 

IELTS 6.5 

GESR 

GPA : 3.25 

TOEFL iBT 79 

IELTS 6.5 
https://www.kyoto-

u.ac.jp/en/education-

campus/education_an

d_admissions/non-

degree-

programs/exchange-

students  
หลักสูตรภาษาญี่ปุน 

Kyoto University General 

Exchange (GE) Program (GE 

และ GESR) 

**บัณฑิตศึกษาสมัคร GESR** 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/en/education-

campus/education_and

_admissions/non-

degree-

programs/exchange-

students/change_prog.h

tml 

GPA 2.80 

JLPT N1 

GESR 

GPA : 3.25 

JLPT N1 

https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degree-programs/exchange-students
https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degree-programs/exchange-students
https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degree-programs/exchange-students
https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degree-programs/exchange-students
https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degree-programs/exchange-students
https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degree-programs/exchange-students
https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degree-programs/exchange-students
https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degree-programs/exchange-students
https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degree-programs/exchange-students
https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degree-programs/exchange-students
https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degree-programs/exchange-students
https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degree-programs/exchange-students
https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degree-programs/exchange-students
https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degree-programs/exchange-students
https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degree-programs/exchange-students/change_prog.html
https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degree-programs/exchange-students/change_prog.html
https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degree-programs/exchange-students/change_prog.html
https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degree-programs/exchange-students/change_prog.html
https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degree-programs/exchange-students/change_prog.html
https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degree-programs/exchange-students/change_prog.html
https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degree-programs/exchange-students/change_prog.html
https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education_and_admissions/non-degree-programs/exchange-students/change_prog.html


หลักสูตรท่ีเปดสอนสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยคูสัญญา ปการศึกษา 2020 

Kansai, Kyushu, Chugoku, Shikoku, Okinawa 

 

อันดบั 
มหาวิทยาลัย

ค ูสัญญา 
ภูม ิภาค  

จํานวนร ับ/

เง ื่อนไข  

ค ณะ / หลักสูตร  /  

โค รงการที่สามารถร ับได  
รายช ื่อวิช า 

ค ุณสมบัต ิ 
Website 

ปร ิญญาตร  ี ปร ิญญาโท 
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Kyushu 

University 
Kyushu 

2 คนตอป 

หรือ 2 คน

เทอม Fall 2 

คนเทอม 

Spring 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ:  JTW  

(Japan in Today's World) 

http://www.isc.kyushu-

u.ac.jp/jtw/courses 

GPA 3.20 

TOEFL iBT 79 

IELTS 6.0 

  
http://www.isc.kyushu-

u.ac.jp/jtw/ 

หลักสูตรภาษาญี่ปุน :JLCC 

(Japanese Language and 

Culture Course) และหลักสูตร

ท่ัวไปของคณะ 

หลักสูตร JLCC 

http://www.isc.kyushu-

u.ac.jp/jlcc/en/courses 

หลักสูตรท่ัวไปของคณะ 

http://www.kyushu-

u.ac.jp/en/faculty/unde

rgraduate/ 

GPA 3.2 

JLPT N2 

GPA 3.25 

JLPT N1 

http://www.isc.kyushu-

u.ac.jp/jlcc/en/ 

11 
Osaka 

University 
 Kansai 5 คนตอป 

หลักสูตรภาษาญี่ปุน: Maple 

Program 

http://cjlc.osaka-

u.ac.jp/ja/wp-

content/uploads/2019/

09/2019FW_Kamoku_Lis

t-

InternationalSubjects.pd

f 

GPA 3.0 

JLPT N4 
  

http://www.osaka-

u.ac.jp/en/internationa

l/inbound/exchange_p

rogram/maple, 

 

http://www.cjlc.osaka-

u.ac.jp/program/m/ 

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/jtw/courses
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/jtw/courses
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/jtw/
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/jtw/
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/jlcc/en/
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/jlcc/en/
http://cjlc.osaka-u.ac.jp/ja/wp-content/uploads/2019/09/2019FW_Kamoku_List-InternationalSubjects.pdf
http://cjlc.osaka-u.ac.jp/ja/wp-content/uploads/2019/09/2019FW_Kamoku_List-InternationalSubjects.pdf
http://cjlc.osaka-u.ac.jp/ja/wp-content/uploads/2019/09/2019FW_Kamoku_List-InternationalSubjects.pdf
http://cjlc.osaka-u.ac.jp/ja/wp-content/uploads/2019/09/2019FW_Kamoku_List-InternationalSubjects.pdf
http://cjlc.osaka-u.ac.jp/ja/wp-content/uploads/2019/09/2019FW_Kamoku_List-InternationalSubjects.pdf
http://cjlc.osaka-u.ac.jp/ja/wp-content/uploads/2019/09/2019FW_Kamoku_List-InternationalSubjects.pdf
http://cjlc.osaka-u.ac.jp/ja/wp-content/uploads/2019/09/2019FW_Kamoku_List-InternationalSubjects.pdf
http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program/maple
http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program/maple
http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program/maple
http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program/maple
http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program/maple
http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program/maple
http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program/maple


หลักสูตรท่ีเปดสอนสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยคูสัญญา ปการศึกษา 2020 

Kansai, Kyushu, Chugoku, Shikoku, Okinawa 

 

อันดบั 
มหาวิทยาลัย

ค ูสัญญา 
ภูม ิภาค  

จํานวนร ับ/

เง ื่อนไข  

ค ณะ / หลักสูตร  /  

โค รงการที่สามารถร ับได  
รายช ื่อวิช า 

ค ุณสมบัต ิ 
Website 

ปร ิญญาตร  ี ปร ิญญาโท 

12 
Ritsumeikan 

University 
Kansai 

3 คนตอป 

หรือ 6 คน 

ตอเทอม 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ: PBL 

program (Project/Problem-

Based Learning)  

1) College of International 

Relations  

2) College of Policy Science  

https://ct.ritsumei.ac.jp/

syllabussearch/?lang=e

n 

หลักสูตร 1) 

GPA 2.80 

TOEFL iBT 76 

IELTS 6.0 

TOEIC 740 

หลักสูตร 2) 

GPA 2.80 

TOEFL iBT 71 

IELTS 5.5 

TOEIC 730 

  

College of 

International Relations 

http://www.ritsumei.ac

.jp/ir/eng/ 

College of Policy 

Science  

http://en.ritsumei.ac.jp

/ps/ 

13 

Ritsumeikan 

Asia Pacific 

University 

Kansai 2 คนตอป 

หลักสูตราภาษาอังกฤษและญี่ปุน: 

College of Asia Pacific Studies 

(APS) และ College of 

International Management 

(APM) 

http://en.apu.ac.jp/acad

emic/uploads/fckeditor/

public/toapu/student_e

xchange/2017_Curriculu

m_General_Course_List.

pdf 

GPA 2.80 

TOEFL iBT 79 

IELTS 6.0 

TOEIC 780 

JLPT N1 100 

คะแนน หรือ 

JLPT N2 135 

คะแนน 

  

http://en.apu.ac.jp/aca

demic/page/content01

66.html/?c=17 

https://ct.ritsumei.ac.jp/syllabussearch/?lang=en
https://ct.ritsumei.ac.jp/syllabussearch/?lang=en
https://ct.ritsumei.ac.jp/syllabussearch/?lang=en
http://www.ritsumei.ac.jp/ir/eng/
http://www.ritsumei.ac.jp/ir/eng/
http://www.ritsumei.ac.jp/ir/eng/
http://www.ritsumei.ac.jp/ir/eng/
http://www.ritsumei.ac.jp/ir/eng/
http://www.ritsumei.ac.jp/ir/eng/
http://www.ritsumei.ac.jp/ir/eng/
http://www.ritsumei.ac.jp/ir/eng/
http://en.apu.ac.jp/academic/uploads/fckeditor/public/toapu/student_exchange/2017_Curriculum_General_Course_List.pdf
http://en.apu.ac.jp/academic/uploads/fckeditor/public/toapu/student_exchange/2017_Curriculum_General_Course_List.pdf
http://en.apu.ac.jp/academic/uploads/fckeditor/public/toapu/student_exchange/2017_Curriculum_General_Course_List.pdf
http://en.apu.ac.jp/academic/uploads/fckeditor/public/toapu/student_exchange/2017_Curriculum_General_Course_List.pdf
http://en.apu.ac.jp/academic/uploads/fckeditor/public/toapu/student_exchange/2017_Curriculum_General_Course_List.pdf
http://en.apu.ac.jp/academic/uploads/fckeditor/public/toapu/student_exchange/2017_Curriculum_General_Course_List.pdf
http://en.apu.ac.jp/academic/page/content0166.html/?c=17
http://en.apu.ac.jp/academic/page/content0166.html/?c=17
http://en.apu.ac.jp/academic/page/content0166.html/?c=17


หลักสูตรท่ีเปดสอนสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยคูสัญญา ปการศึกษา 2020 

Kansai, Kyushu, Chugoku, Shikoku, Okinawa 

 

อันดบั 
มหาวิทยาลัย

ค ูสัญญา 
ภูม ิภาค  

จํานวนร ับ/

เง ื่อนไข  

ค ณะ / หลักสูตร  /  

โค รงการที่สามารถร ับได  
รายช ื่อวิช า 

ค ุณสมบัต ิ 
Website 

ปร ิญญาตร  ี ปร ิญญาโท 

14 
Saga 

University 
Kyushu 3 คนตอป 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ: SPACE-E 

(Education, Art and Regional 

Design, Economics, Science 

and Engineering (S&E), 

Agriculture 

http://www.irdc.saga-

u.ac.jp/en/interest/spac

e-e.html 

GPA 2.80 

TOEFL iBT 72 

IELTS 5.5 

TOEIC 740 

  
http://www.irdc.saga-

u.ac.jp/en/interest/spa

ce.html 

หลักสูตรภาษาญี่ปุน :General 

Exchange students 

http://www.saga-

u.ac.jp/english/academi

cs/academics.html 

GPA 2.80 

JLPT N2 

GPA 3.25 

JLPT N1 

15 
The University 

of Kitakyushu 
Kyushu  4 คนตอป 

หลักสูตรภาษาญี่ปุน: Japanese 

Language Courses for 

Undergraduate International 

Students 

http://international.kitakyu-

u.ac.jp/wp-

content/uploads/2014/02/C

ourses-for-short-term-

International-Exchange-

students-at-UKK.pdf 

GPA 2.8 

JLPT N3 
 

http://international.kit

akyu-

u.ac.jp/en/e/exchange

/form 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ :GEP 

(Global Education Program), 

GSP (Global Standard 

Program), English Department 

(Additional courses) 

http://international.kitakyu-

u.ac.jp/wp-

content/uploads/2014/02/Li

st-Course-open-to-the-

exchange-students-

conducted-in-English-

2019Fall.pdf 

GPA 2.8 

TOEFL iBT 65 

IELTS 5.5 

 

http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space-e.html
http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space-e.html
http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space-e.html
http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space.html
http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space.html
http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space.html
http://www.saga-u.ac.jp/english/academics/academics.html
http://www.saga-u.ac.jp/english/academics/academics.html
http://www.saga-u.ac.jp/english/academics/academics.html
http://international.kitakyu-u.ac.jp/wp-content/uploads/2014/02/Courses-for-short-term-International-Exchange-students-at-UKK.pdf
http://international.kitakyu-u.ac.jp/wp-content/uploads/2014/02/Courses-for-short-term-International-Exchange-students-at-UKK.pdf
http://international.kitakyu-u.ac.jp/wp-content/uploads/2014/02/Courses-for-short-term-International-Exchange-students-at-UKK.pdf
http://international.kitakyu-u.ac.jp/wp-content/uploads/2014/02/Courses-for-short-term-International-Exchange-students-at-UKK.pdf
http://international.kitakyu-u.ac.jp/wp-content/uploads/2014/02/Courses-for-short-term-International-Exchange-students-at-UKK.pdf
http://international.kitakyu-u.ac.jp/wp-content/uploads/2014/02/Courses-for-short-term-International-Exchange-students-at-UKK.pdf
http://international.kitakyu-u.ac.jp/en/e/exchange/form
http://international.kitakyu-u.ac.jp/en/e/exchange/form
http://international.kitakyu-u.ac.jp/en/e/exchange/form
http://international.kitakyu-u.ac.jp/en/e/exchange/form
http://international.kitakyu-u.ac.jp/wp-content/uploads/2014/02/List-Course-open-to-the-exchange-students-conducted-in-English-2019Fall.pdf
http://international.kitakyu-u.ac.jp/wp-content/uploads/2014/02/List-Course-open-to-the-exchange-students-conducted-in-English-2019Fall.pdf
http://international.kitakyu-u.ac.jp/wp-content/uploads/2014/02/List-Course-open-to-the-exchange-students-conducted-in-English-2019Fall.pdf
http://international.kitakyu-u.ac.jp/wp-content/uploads/2014/02/List-Course-open-to-the-exchange-students-conducted-in-English-2019Fall.pdf
http://international.kitakyu-u.ac.jp/wp-content/uploads/2014/02/List-Course-open-to-the-exchange-students-conducted-in-English-2019Fall.pdf
http://international.kitakyu-u.ac.jp/wp-content/uploads/2014/02/List-Course-open-to-the-exchange-students-conducted-in-English-2019Fall.pdf
http://international.kitakyu-u.ac.jp/wp-content/uploads/2014/02/List-Course-open-to-the-exchange-students-conducted-in-English-2019Fall.pdf


หลักสูตรท่ีเปดสอนสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยคูสัญญา ปการศึกษา 2020 

Kansai, Kyushu, Chugoku, Shikoku, Okinawa 

 

อันดบั 
มหาวิทยาลัย

ค ูสัญญา 
ภูม ิภาค  

จํานวนร ับ/

เง ื่อนไข  

ค ณะ / หลักสูตร  /  

โค รงการที่สามารถร ับได  
รายช ื่อวิช า 

ค ุณสมบัต ิ 
Website 

ปร ิญญาตร  ี ปร ิญญาโท 

16 
University of 

the Ryukyus 
 Okinawa 

3 คนตอป

หรือ 6 คนตอ

เทอม 

หลักสูตรภาษาญี่ปุน: "RISE 

Program (Ryukyus International 

Student Exchange Program)"  

1) Japan-Okinawa Studies 

Course 

2) Glocal Leadership Course 

3) Japanese Language Teacher 

Training Course 

4) Major Studies Course 

https://ges.skr.u-

ryukyu.ac.jp/wp-

content/uploads/2019/

08/WEB_RISE_Applicatio

n-Guideline_2020-

2021.pdf 

GPA 2.8 

TOEFL iBT 65 

IELTS 5.5 

JLPT N2 - 

สําหรับหลักสูตร 

3) และ 4) 

  

https://ges.skr.u-

ryukyu.ac.jp/future-

students/program/rise/ 

 

หมายเหตุ :  1. กรณีท่ีเปดรับ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และ หลักสูตรภาษาญี่ปุน นักศึกษาจะตองเลือกสมัครหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 

               2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควรติดตอมหาวิทยาลัยท่ีตองการไปแลกเปล่ียนลวงหนาเนื่องจากนักศึกษาจะตองมีอาจารยท่ีปรึกษา ณ มหาวิทยาลัยเจาภาพ 

https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2019/08/WEB_RISE_Application-Guideline_2020-2021.pdf
https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2019/08/WEB_RISE_Application-Guideline_2020-2021.pdf
https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2019/08/WEB_RISE_Application-Guideline_2020-2021.pdf
https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2019/08/WEB_RISE_Application-Guideline_2020-2021.pdf
https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2019/08/WEB_RISE_Application-Guideline_2020-2021.pdf
https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2019/08/WEB_RISE_Application-Guideline_2020-2021.pdf
https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/future-students/program/rise/
https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/future-students/program/rise/
https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/future-students/program/rise/


เอกสารหมายเลข 2 

ใบสมัครผู้สมัครรับทุนส่งเสริมการแลกเปล่ียนนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้สมัครรับทุน 

- ช่ือ (นาย/น.ส.)…………………..……..….….นามสกลุ…………….………….………… 

- ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………………… 

- เลขประจําตวัประชาชน............................................................................................................................   

- คณะ……………………………….สาขาวิชา…………………………เลขทะเบียน……………ชัน้ปี………... 

      คะแนนเฉล่ียสะสม (ลา่สดุ)………………………..วนั/เดือน/ปี เกิด……………………………….…………. 

- สถานท่ีเกิด………………………………………….ศาสนา……………………….. 

- การเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

� Admission ตรง      � Admission กลาง    � โครงการภาคภาษาองักฤษ  

� โครงการนกัศกึษาเรียนดีจากชนบท 

 � ทนุเตม็         � ทนุบางส่วน       � ท่ีนัง่ 

� โครงการพิเศษอ่ืน ๆ................................. 

 

ประวัตกิารศึกษาโดยย่อ  

 มธัยมศกึษาตอนปลาย จากโรงเรียน…………………………………จงัหวดั……………………….. 

     เกรดเฉล่ียสะสม (ม.ปลาย)…………………. 

 

สถานภาพครอบครัวของผู้สมัครรับทุน 

- ช่ือบิดา…………………………………….อาย…ุ……..ปี  

        ถึงแก่กรรม     อยูด้่วยกนั    แยกกนัอยู ่     หยา่ร้าง                                 

- อาชีพ……………………………ลกัษณะงาน..………………………………….…….……………………..  

ตําแหนง่ / ยศ…………………………………………………….รายได้ตอ่เดือน……………………….บาท  

สถานท่ีทํางาน……………………………………………………..จงัหวดั……………….………………….  

โทรศพัท์……………………………..โทรศพัท์มือถือ........................................... 

- ช่ือมารดา………………………………….อาย…ุ……….ปี   

        ถึงแก่กรรม    อยูด้่วยกนั     แยกกนัอยู่      หยา่ร้าง 

- อาชีพ…………………………....ลกัษณะงาน……………………………….………………………………  

ตําแหนง่ / ยศ…………………………………………………….รายได้ตอ่เดือน……………………….บาท  

สถานท่ีทํางาน………………………………………….…………..จงัหวดั…………….………………….  

โทรศพัท์……………………………..โทรศพัท์มือถือ........................................... 
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บิดา / มารดา ของผู้สมัครรับทุน 

 มีท่ีดนิทํากิน / อยูอ่าศยัเป็นของตนเอง  อาศยัผู้ อ่ืนอยู ่

  เชา่บ้านอยู ่คา่เชา่เดือนละ……………………..บาท   

  เชา่ท่ีดนิ คา่เช่าเดือนละ………………………..บาท   

 ผู้ขอทนุมีพ่ีน้อง (รวมตนเอง) …………….คน  ผู้ขอทนุเป็นบตุรคนท่ี……………… 

-  ภาระหนีส้ินรวมของบิดา มารดา (ประมาณ)................................บาท 

ผู้อุปการะ 

- นกัศกึษาได้รับความอปุการะด้านการเงินจาก 

 บดิา และมารดาทัง้สองคน       บิดา หรือมารดาคนใดคนหนึง่   ไมมี่ผู้ใดอปุการะสง่เสีย  

 บคุคลอ่ืน (ช่ือ)………………………………เก่ียวข้องเป็น………………… ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี………….. 

หมูท่ี่…………..ซอย/ตรอก...................................ถนน……………………...ตําบล/แขวง………………… 

อําเภอ/เขต…………….จงัหวดั……………..……..รหสัไปรษณีย์……………… โทรศพัท์บ้าน……………. 

โทรศพัท์มือถือ………………………… 

- อาชีพของผู้อปุการะ………………………ตําแหนง่/ลกัษณะงาน……………………………….………….

สถานท่ีทํางาน……………………………โทรศพัท์…………….…….โทรศพัท์มือถือ…………..……….… 

- รายได้เฉล่ียตอ่เดือน...........................บาท  หนีส้ินของผู้อปุการะ (ประมาณ)................................บาท 

การศึกษา และอาชีพของพ่ีน้อง  (รวมตนเองด้วย) 

คนท่ี เพศ สถานท่ีทํางาน / สถานศกึษา ระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

(เฉพาะท่ีทํางานแล้ว) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

สภาพการอยู่อาศัยของผู้สมัครรับทุน 

 อยูก่บับดิา / มารดา   อยูก่บับิดา   อยูก่บัมารดา  อยูก่บัผู้อปุการะ 

 อยูห่อพกั  เสียคา่เช่า……………………..บาท / เดือน 

 อาศยัอยูก่บัเพ่ือน/ผู้ อ่ืน 

 อ่ืน ๆ …………………………………………. 
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รายได้/รายจ่ายของผู้สมัครรับทุน 

- ได้รับเงินมาใช้จา่ย    รายวนั  รายสปัดาห์       รายเดือน   คดิเป็นวนัละ……………บาท 

- คา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง………………..….บาท / วนั 

- คา่ใช้จา่ยเพ่ือการศกึษา………………..บาท / เดือน 

- คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ …………………….บาท / เดือน 

- หารายได้พิเศษโดย (ระบลุกัษณะงาน)…………………………………………………………………….… 

มีรายได้ ประมาณ……………………………บาท/วนั 

  ใช้จา่ยจากเงินกู้ ยืมฯอย่างเดียว      ใช้จา่ยจากเงินกู้ ยืมฯ และเงินจากทางบ้านบางสว่น 

 

ทุนการศึกษาอ่ืนท่ีเคยได้รับ 

 ไมเ่คยได้รับมาก่อน 

 เคยได้รับทนุ  ช่ือทนุท่ีได้รับ.......................................................................จํานวนเงิน..........................บาท  

     เม่ือปี พ.ศ........................... 

 

ทุนกู้ยืมรัฐบาลปีล่าสุด (ถ้ามี)   

 กยศ. ปีการศกึษา…………………………จํานวนเงินท่ีกู้……………………………บาท 

 กรอ. ปีการศกึษา…………………………จํานวนเงินท่ีกู้……………………………บาท 

  

กิจกรรมพเิศษท่ีเข้าร่วม 

- กิจกรรมด้านวิชาการ………………………………………………………………………………………….. 

- กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์………………………………………………………………………………. 

- กิจกรรมด้านกีฬา……………………………………………………………………………………………… 

- กิจกรรมอ่ืนๆ........................................................................................................................................ 

 

บุคคลท่ีสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเตมิ (เช่น เพ่ือนสนิท / อาจารย์ / ญาต)ิ 

- ช่ือ…………………………………………เก่ียวข้องเป็น……………….. 

- ท่ีอยู่ปัจจบุนั บ้านเลขท่ี…………... ซอย…………………ถนน……………………….

ตําบล………………………อําเภอ……………………… จงัหวดั…………………..หมายเลข

โทรศพัท์……………….………….โทรศพัท์มือถือ…………..…………. 

 

ความสามารถพเิศษ (เชน่พิมพ์ดีดไทย องักฤษ ทําบญัชี คอมพิวเตอร์ งานศลิป์ ฯลฯ) ระบ…ุ………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ปัญหาด้านสุขภาพ 

- โรคประจําตวั  มี ระบ…ุ………………………………….  ไมมี่ 

- ปัญหาด้านอ่ืน ๆ (ท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การเรียน)………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

- ปัญหาครอบครัว………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา  ช่ือ……………………………………………………โทรศพัท์............................................. 

   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งไว้ทัง้หมดนี ้เป็นความจริงทกุประการ   

 

 

      (ลงช่ือ)…………………………… ………..ผู้สมคัรรับทนุ 

              (………………………………………) 

         วนัท่ี…….เดือน………………พ.ศ…………… 

 

หมายเหต ุ  

1. สถานท่ีท่ีสามารถตดิตอ่นกัศกึษาได้ในมหาวิทยาลยั ท่ีชมุนมุ / กลุม่…………..…..…ตกึ………………..….. 

2. หมายเลขบญัชีออมทรัพย์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ช่ือบญัชี……………………………………………..….

เลขท่ีบญัชี………………………………………… 

3. หมายเลขบญัชีธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาขา…………………………………….………………….. 

ช่ือบญัชี………………………………………..………เลขท่ีบญัชี………………………….…………………  
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บรรยายประวัติ สภาพครอบครัว และเหตุผลความจาํเป็นในการสมัครรับทุน  เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณา  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

เขียนแผนท่ีบ้านของนกัศกึษาพอสงัเขป ด้านหลงัแผน่นี ้ 
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หนังสือรับรองของอาจารย์ท่ีปรึกษา สาํหรับนักศึกษาผู้สมัครรับทุน 

- ปกปิด - 

เรียน  อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 เพ่ือโปรดกรุณาสอบถามข้อมลูเก่ียวกบันกัศกึษาผู้สมคัรรับทนุ  ตามข้อคําถามข้างลา่งนี ้หรือตามท่ีทา่น

เห็นควร เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาทนุการศกึษาของคณะกรรมการ ฯ 

ช่ือผู้สมคัรรับทนุการศกึษา  นาย / นางสาว...............................................เลขทะเบียน.................................... 

คณะ..................................................สาขาวิชา.........................................................ชัน้ปีท่ี.............. 

1.ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้สมคัรรับทนุ 

 1.1 ลกัษณะอาชีพของบดิามารดา หรือผู้ปกครอง.............................................................................. 

 1.2 รายได้ของบดิามารดา หรือผู้ปกครอง.......................................................................................... 

 1.3 ความขาดแคลนของผู้สมคัรรับทนุ............................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... .. 

2. ความเป็นอยู ่การใช้ชีวิตประจําวนัของผู้สมคัรรับทนุ 

 2.1 การทํางานพิเศษหารายได้ชว่ยตนเอง......................................................................................... 

 2.2 การทํากิจกรรมในมหาวิทยาลยั / นอกมหาวิทยาลยั..................................................................... 

 2.3 สขุภาพ.......................................................ความประพฤต.ิ....................................................... 

 2.4 อ่ืน ๆ ....................................................................................................................................... 

3. ด้านการเรียน 

 3.1 ความสนใจด้านการเรียน........................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 

4.เหตผุลและความจําเป็นของผู้สมคัรรับทนุ...................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

5.เหตผุลและความจําเป็น ตลอดจนปัญหาของผู้สมคัรรับทนุในทศันะของทา่น……………………………………. 

.................................................................................................................................................................. 

6.นกัศกึษาผู้ นีส้มควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับทนุหรือไม ่

 สมควรได้รับทนุ เน่ืองจาก.................................................................................................................... 

 ไมส่มควร เน่ืองจาก............................................................................................................................. 

 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ................................................................................................................................ 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษาลงช่ือ.................................................................... 

(.....................................................................) 

วนัท่ี.............เดือน....................พ.ศ................ 
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หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว ผู้สมัครรับทุนท่ัวไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

วนัท่ี........เดือน.......................พ.ศ.................... 

 

ข้าพเจ้า…………………….…..…….ตําแหนง่...........................สถานท่ีทํางาน................................. 

เลขท่ี.............ถนน...........................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...................................... 

จงัหวดั...........................โทรศพัท์.............................. 

 ขอรับรองวา่นาย...................................บดิาของ................................ประกอบอาชีพ........................ 

สถานท่ีทํางาน....................................เลขท่ี.............ถนน.......................ตําบล/แขวง.................................... 

อําเภอ/เขต...............................จงัหวดั.......................โทรศพัท์........................มีรายได้ปีละ....................บาท 

 และ นาง/นางสาว..................................................มารดาของ.........................................................

ประกอบอาชีพ...........................................สถานท่ีทํางาน........................................เลขท่ี............................

ถนน.......................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..............................................

จงัหวดั....................................โทรศพัท์................................มีรายได้ปีละ....................บาท 

 กรณีผู้ปกครอง (ท่ีมิใชบ่ิดา – มารดา) ขอรับรองวา่ นาย/นาง/นางสาว................................................. 

ผู้ปกครองของ.......................................ประกอบอาชีพ..............................สถานท่ีทํางาน.............................. 

เลขท่ี..........ถนน.....................ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต........................จงัหวดั........................ 

โทรศพัท์.................................มีรายได้ปีละ....................บาท  

ข้าพเจ้าขอรับรอง และยืนยนัวา่ข้อความดงักลา่วข้างต้นเป็นความจริง  

 

         ลงช่ือ.................................................. 

               (....................................................) 

      ตําแหนง่.................................................. 

หมายเหต ุ

- การรับรองรายได้ครอบครัวให้บคุคลตอ่ไปนีเ้ป็นผู้ รับรอง พร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชน/บตัรข้าราชการ 

      หร่ือบตัรประจําตําแหนง่ 

1. ข้าราชการผู้ ดํารงตําแหนง่ ระดบั 5 ขึน้ไป หรือเทียบเทา่ หรือ 

2. ผู้บริหารสถาบนัการศกึษา หรือ 

3. ผู้ปกครองท้องถ่ินระดบัผู้ใหญ่บ้านขึน้ไป (ไมรั่บพิจารณาผู้ รับรองนอกเหนือจากท่ีกําหนด) 

- ผู้รับรองรายได้ต้องเขียนข้อความด้วยลายมือตนเองทัง้ฉบับ มิให้ลบ ขดู ขีด ฆา่ หากเขียนผิดต้องมี

ลายเซ็นผู้ รับรองรายได้เซ็นกํากบั ห้ามใช้นํา้ยาลบคําผิด 

 



เอกสารหมายเลข 2 

ใบสมัครผู้สมัครรับทุนส่งเสริมการแลกเปล่ียนนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้สมัครรับทุน 

- ช่ือ (นาย/น.ส.)…………………..……..….….นามสกลุ…………….………….………… 

- ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………………… 

- เลขประจําตวัประชาชน............................................................................................................................   

- คณะ……………………………….สาขาวิชา…………………………เลขทะเบียน……………ชัน้ปี………... 

      คะแนนเฉล่ียสะสม (ลา่สดุ)………………………..วนั/เดือน/ปี เกิด……………………………….…………. 

- สถานท่ีเกิด………………………………………….ศาสนา……………………….. 

- การเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

� Admission ตรง      � Admission กลาง    � โครงการภาคภาษาองักฤษ  

� โครงการนกัศกึษาเรียนดีจากชนบท 

 � ทนุเตม็         � ทนุบางส่วน       � ท่ีนัง่ 

� โครงการพิเศษอ่ืน ๆ................................. 

 

ประวัตกิารศึกษาโดยย่อ  

 มธัยมศกึษาตอนปลาย จากโรงเรียน…………………………………จงัหวดั……………………….. 

     เกรดเฉล่ียสะสม (ม.ปลาย)…………………. 

 

สถานภาพครอบครัวของผู้สมัครรับทุน 

- ช่ือบิดา…………………………………….อาย…ุ……..ปี  

        ถึงแก่กรรม     อยูด้่วยกนั    แยกกนัอยู ่     หยา่ร้าง                                 

- อาชีพ……………………………ลกัษณะงาน..………………………………….…….……………………..  

ตําแหนง่ / ยศ…………………………………………………….รายได้ตอ่เดือน……………………….บาท  

สถานท่ีทํางาน……………………………………………………..จงัหวดั……………….………………….  

โทรศพัท์……………………………..โทรศพัท์มือถือ........................................... 

- ช่ือมารดา………………………………….อาย…ุ……….ปี   

        ถึงแก่กรรม    อยูด้่วยกนั     แยกกนัอยู่      หยา่ร้าง 

- อาชีพ…………………………....ลกัษณะงาน……………………………….………………………………  

ตําแหนง่ / ยศ…………………………………………………….รายได้ตอ่เดือน……………………….บาท  

สถานท่ีทํางาน………………………………………….…………..จงัหวดั…………….………………….  

โทรศพัท์……………………………..โทรศพัท์มือถือ........................................... 
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บิดา / มารดา ของผู้สมัครรับทุน 

 มีท่ีดนิทํากิน / อยูอ่าศยัเป็นของตนเอง  อาศยัผู้ อ่ืนอยู ่

  เชา่บ้านอยู ่คา่เชา่เดือนละ……………………..บาท   

  เชา่ท่ีดนิ คา่เช่าเดือนละ………………………..บาท   

 ผู้ขอทนุมีพ่ีน้อง (รวมตนเอง) …………….คน  ผู้ขอทนุเป็นบตุรคนท่ี……………… 

-  ภาระหนีส้ินรวมของบิดา มารดา (ประมาณ)................................บาท 

ผู้อุปการะ 

- นกัศกึษาได้รับความอปุการะด้านการเงินจาก 

 บดิา และมารดาทัง้สองคน       บิดา หรือมารดาคนใดคนหนึง่   ไมมี่ผู้ใดอปุการะสง่เสีย  

 บคุคลอ่ืน (ช่ือ)………………………………เก่ียวข้องเป็น………………… ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี………….. 

หมูท่ี่…………..ซอย/ตรอก...................................ถนน……………………...ตําบล/แขวง………………… 

อําเภอ/เขต…………….จงัหวดั……………..……..รหสัไปรษณีย์……………… โทรศพัท์บ้าน……………. 

โทรศพัท์มือถือ………………………… 

- อาชีพของผู้อปุการะ………………………ตําแหนง่/ลกัษณะงาน……………………………….………….

สถานท่ีทํางาน……………………………โทรศพัท์…………….…….โทรศพัท์มือถือ…………..……….… 

- รายได้เฉล่ียตอ่เดือน...........................บาท  หนีส้ินของผู้อปุการะ (ประมาณ)................................บาท 

การศึกษา และอาชีพของพ่ีน้อง  (รวมตนเองด้วย) 

คนท่ี เพศ สถานท่ีทํางาน / สถานศกึษา ระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

(เฉพาะท่ีทํางานแล้ว) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

สภาพการอยู่อาศัยของผู้สมัครรับทุน 

 อยูก่บับดิา / มารดา   อยูก่บับิดา   อยูก่บัมารดา  อยูก่บัผู้อปุการะ 

 อยูห่อพกั  เสียคา่เช่า……………………..บาท / เดือน 

 อาศยัอยูก่บัเพ่ือน/ผู้ อ่ืน 

 อ่ืน ๆ …………………………………………. 
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รายได้/รายจ่ายของผู้สมัครรับทุน 

- ได้รับเงินมาใช้จา่ย    รายวนั  รายสปัดาห์       รายเดือน   คดิเป็นวนัละ……………บาท 

- คา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง………………..….บาท / วนั 

- คา่ใช้จา่ยเพ่ือการศกึษา………………..บาท / เดือน 

- คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ …………………….บาท / เดือน 

- หารายได้พิเศษโดย (ระบลุกัษณะงาน)…………………………………………………………………….… 

มีรายได้ ประมาณ……………………………บาท/วนั 

  ใช้จา่ยจากเงินกู้ ยืมฯอย่างเดียว      ใช้จา่ยจากเงินกู้ ยืมฯ และเงินจากทางบ้านบางสว่น 

 

ทุนการศึกษาอ่ืนท่ีเคยได้รับ 

 ไมเ่คยได้รับมาก่อน 

 เคยได้รับทนุ  ช่ือทนุท่ีได้รับ.......................................................................จํานวนเงิน..........................บาท  

     เม่ือปี พ.ศ........................... 

 

ทุนกู้ยืมรัฐบาลปีล่าสุด (ถ้ามี)   

 กยศ. ปีการศกึษา…………………………จํานวนเงินท่ีกู้……………………………บาท 

 กรอ. ปีการศกึษา…………………………จํานวนเงินท่ีกู้……………………………บาท 

  

กิจกรรมพเิศษท่ีเข้าร่วม 

- กิจกรรมด้านวิชาการ………………………………………………………………………………………….. 

- กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์………………………………………………………………………………. 

- กิจกรรมด้านกีฬา……………………………………………………………………………………………… 

- กิจกรรมอ่ืนๆ........................................................................................................................................ 

 

บุคคลท่ีสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเตมิ (เช่น เพ่ือนสนิท / อาจารย์ / ญาต)ิ 

- ช่ือ…………………………………………เก่ียวข้องเป็น……………….. 

- ท่ีอยู่ปัจจบุนั บ้านเลขท่ี…………... ซอย…………………ถนน……………………….

ตําบล………………………อําเภอ……………………… จงัหวดั…………………..หมายเลข

โทรศพัท์……………….………….โทรศพัท์มือถือ…………..…………. 

 

ความสามารถพเิศษ (เชน่พิมพ์ดีดไทย องักฤษ ทําบญัชี คอมพิวเตอร์ งานศลิป์ ฯลฯ) ระบ…ุ………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ปัญหาด้านสุขภาพ 

- โรคประจําตวั  มี ระบ…ุ………………………………….  ไมมี่ 

- ปัญหาด้านอ่ืน ๆ (ท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การเรียน)………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

- ปัญหาครอบครัว………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา  ช่ือ……………………………………………………โทรศพัท์............................................. 

   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งไว้ทัง้หมดนี ้เป็นความจริงทกุประการ   

 

 

      (ลงช่ือ)…………………………… ………..ผู้สมคัรรับทนุ 

              (………………………………………) 

         วนัท่ี…….เดือน………………พ.ศ…………… 

 

หมายเหต ุ  

1. สถานท่ีท่ีสามารถตดิตอ่นกัศกึษาได้ในมหาวิทยาลยั ท่ีชมุนมุ / กลุม่…………..…..…ตกึ………………..….. 

2. หมายเลขบญัชีออมทรัพย์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ช่ือบญัชี……………………………………………..….

เลขท่ีบญัชี………………………………………… 

3. หมายเลขบญัชีธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาขา…………………………………….………………….. 

ช่ือบญัชี………………………………………..………เลขท่ีบญัชี………………………….…………………  
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บรรยายประวัติ สภาพครอบครัว และเหตุผลความจาํเป็นในการสมัครรับทุน  เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณา  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

เขียนแผนท่ีบ้านของนกัศกึษาพอสงัเขป ด้านหลงัแผน่นี ้ 
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หนังสือรับรองของอาจารย์ท่ีปรึกษา สาํหรับนักศึกษาผู้สมัครรับทุน 

- ปกปิด - 

เรียน  อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 เพ่ือโปรดกรุณาสอบถามข้อมลูเก่ียวกบันกัศกึษาผู้สมคัรรับทนุ  ตามข้อคําถามข้างลา่งนี ้หรือตามท่ีทา่น

เห็นควร เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาทนุการศกึษาของคณะกรรมการ ฯ 

ช่ือผู้สมคัรรับทนุการศกึษา  นาย / นางสาว...............................................เลขทะเบียน.................................... 

คณะ..................................................สาขาวิชา.........................................................ชัน้ปีท่ี.............. 

1.ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้สมคัรรับทนุ 

 1.1 ลกัษณะอาชีพของบดิามารดา หรือผู้ปกครอง.............................................................................. 

 1.2 รายได้ของบดิามารดา หรือผู้ปกครอง.......................................................................................... 

 1.3 ความขาดแคลนของผู้สมคัรรับทนุ............................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... .. 

2. ความเป็นอยู ่การใช้ชีวิตประจําวนัของผู้สมคัรรับทนุ 

 2.1 การทํางานพิเศษหารายได้ชว่ยตนเอง......................................................................................... 

 2.2 การทํากิจกรรมในมหาวิทยาลยั / นอกมหาวิทยาลยั..................................................................... 

 2.3 สขุภาพ.......................................................ความประพฤต.ิ....................................................... 

 2.4 อ่ืน ๆ ....................................................................................................................................... 

3. ด้านการเรียน 

 3.1 ความสนใจด้านการเรียน........................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 

4.เหตผุลและความจําเป็นของผู้สมคัรรับทนุ...................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

5.เหตผุลและความจําเป็น ตลอดจนปัญหาของผู้สมคัรรับทนุในทศันะของทา่น……………………………………. 

.................................................................................................................................................................. 

6.นกัศกึษาผู้ นีส้มควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับทนุหรือไม ่

 สมควรได้รับทนุ เน่ืองจาก.................................................................................................................... 

 ไมส่มควร เน่ืองจาก............................................................................................................................. 

 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ................................................................................................................................ 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษาลงช่ือ.................................................................... 

(.....................................................................) 

วนัท่ี.............เดือน....................พ.ศ................ 
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หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว ผู้สมัครรับทุนท่ัวไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

วนัท่ี........เดือน.......................พ.ศ.................... 

 

ข้าพเจ้า…………………….…..…….ตําแหนง่...........................สถานท่ีทํางาน................................. 

เลขท่ี.............ถนน...........................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...................................... 

จงัหวดั...........................โทรศพัท์.............................. 

 ขอรับรองวา่นาย...................................บดิาของ................................ประกอบอาชีพ........................ 

สถานท่ีทํางาน....................................เลขท่ี.............ถนน.......................ตําบล/แขวง.................................... 

อําเภอ/เขต...............................จงัหวดั.......................โทรศพัท์........................มีรายได้ปีละ....................บาท 

 และ นาง/นางสาว..................................................มารดาของ.........................................................

ประกอบอาชีพ...........................................สถานท่ีทํางาน........................................เลขท่ี............................

ถนน.......................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..............................................

จงัหวดั....................................โทรศพัท์................................มีรายได้ปีละ....................บาท 

 กรณีผู้ปกครอง (ท่ีมิใชบ่ิดา – มารดา) ขอรับรองวา่ นาย/นาง/นางสาว................................................. 

ผู้ปกครองของ.......................................ประกอบอาชีพ..............................สถานท่ีทํางาน.............................. 

เลขท่ี..........ถนน.....................ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต........................จงัหวดั........................ 

โทรศพัท์.................................มีรายได้ปีละ....................บาท  

ข้าพเจ้าขอรับรอง และยืนยนัวา่ข้อความดงักลา่วข้างต้นเป็นความจริง  

 

         ลงช่ือ.................................................. 

               (....................................................) 

      ตําแหนง่.................................................. 

หมายเหต ุ

- การรับรองรายได้ครอบครัวให้บคุคลตอ่ไปนีเ้ป็นผู้ รับรอง พร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชน/บตัรข้าราชการ 

      หร่ือบตัรประจําตําแหนง่ 

1. ข้าราชการผู้ ดํารงตําแหนง่ ระดบั 5 ขึน้ไป หรือเทียบเทา่ หรือ 

2. ผู้บริหารสถาบนัการศกึษา หรือ 

3. ผู้ปกครองท้องถ่ินระดบัผู้ใหญ่บ้านขึน้ไป (ไมรั่บพิจารณาผู้ รับรองนอกเหนือจากท่ีกําหนด) 

- ผู้รับรองรายได้ต้องเขียนข้อความด้วยลายมือตนเองทัง้ฉบับ มิให้ลบ ขดู ขีด ฆา่ หากเขียนผิดต้องมี

ลายเซ็นผู้ รับรองรายได้เซ็นกํากบั ห้ามใช้นํา้ยาลบคําผิด 
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