


Asia University จ ำนวน 1 ทุน 

1. ลักษณะทุน:  
1.1 นิสิตจะไดร้ับการยกเว้นค่าธรรมเนยีมการศึกษาระยะเวลา 1 ปีการศกึษา (เมษายน 2563-  
       กุมภาพันธ์  2564) 
1.2 มหาวิทยาลยัเอเชียจดัที่พัก ณ หอพักส าหรับนสิิตมหาวิทยาลยัเอเชีย 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัครของผู้สมัคร: 
2.1 เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระดับปรญิญาตรีช้ันปีท่ี 3 (ในภาคการศึกษาที่ 1/2562) 
2.2 มีผลการเรียนดี ระดับคะแนนเฉลีย่สะสม 2.75 ข้ึนไป 
2.3 ต้องมีผลคะแนนภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ข้ึนไป  
2.4 ผู้ปกครองสามารถให้ทุนสนบัสนุน ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
2.5 มีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี และมีความรับผดิชอบสูง 

3. หลักฐานประกอบการสมัคร: 
3.1 ใบสมัครตามแบบฟอรม์ 
3.2 ใบแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ (Official transcript of Academic Record) จ านวน 1 ฉบับ 
3.3 ใบแสดงผลคะแนนภาษาญี่ปุ่นตามทีร่ะบุในคณุสมบัติของผู้สมัคร 

4. วิธีการสมัคร 
 เปิดรับสมัครตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไปจนถึงวันท่ี 23 สิงหาคม 2562  โดยผู้สนใจสมัครขอรับทุน 
ดังกล่าว สามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่มลีายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรองการสมัคร และผ่าน
ต้นสังกัดไปยังส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ช้ัน 4 อาคารส านักงานอธิการบดี  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียด
การสมคัรเพิ่มเตมิได้ที่ 02-260-1012 หรือ 02-260-1014  
5.    เกณฑ์การตัดสิน: 

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยคณะกรรมการคดัเลือก 
นิสิตเพื่อรับทุนศึกษาฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
6.   เงื่อนไขการรับทุน: 

 ผู้สมัครต้องไม่อยู่ระหว่างการรับทุน หรือรอผลการสมัครรับทุนจากแหล่งทุนอื่น  
หมายเหตุ  

1. กรณี Asia University แจ้งยกเลิกการให้ทุนในปีการศึกษา 2563 นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจะไม่ไดเ้ข้ารว่ม 
โครงการฯ ในปีการศึกษา 2563 หรือ Asia University เปลีย่นแปลงเงื่อนไขการให้ทุนแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน นิสิตที่ผ่าน
การคัดเลือกต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขตามที่มหาวิทยาลัยได้รับแจ้ง 

2. กรณี Asia University แจ้งเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของนักศึกษาแลกเปลี่ยน เช่น ระดับความสามารถทางด้านภาษา 
ญี่ปุ่น หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ คะแนนเฉลี่ยสะสม หรือ เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากประกาศฉบับนี้ นสิิตที่ผ่านการคัดเลือก
จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากไม่สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในก าหนดได้ จะถือว่านิสิตขาด
คุณสมบัติในการรับทุนในครั้งนี้ และ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรจะเรียกผูผ้่านการคัดเลือกในล าดับถัดไป 

 
 
 
 
 
 



Aoyama Gakuin University จ ำนวน 5 ทุน 
 

1. Aoyama Campus:  
               หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น: นักศึกษาแลกเปลี่ยนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียน ณ ภาควิชา วรรณคดี เศรษฐศาสตร์ 
กฎหมาย ธุรกจิ การเมืองระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์และสื่อสาร ศึกษาศาสตร์ และ วัฒนธรรมและนวัตกรรมการศึกษา  

1.1 ลักษณะทุน:  นิสิตจะไดร้ับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (เมษายน 2563 
- กุมภาพันธ์ 2564  หรือ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

1.2 คุณสมบัติของผูส้มัครเข้าร่วมโครงการฯ  

1) นิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2 (เข้าร่วมโครงการฯ ตลุาคม 2563–สิงหาคม 2564) 
    หรือ ช้ันปีท่ี 3 (เข้าร่วมโครงการฯ เมษายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)  

2) นิสิตจะต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป 

3) มีผลการเรียนดี ระดับคะแนนเฉลีย่สะสม 2.5 ขึ้นไป 

4) มีความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุน่ระดับ 1-6 ( Pre-Intermediate to Advance) 

5) จะต้องลงทะเบยีนเรียน 14 เครดติต่อ 1 ภาคการศึกษา 

6) ผู้ปกครองสามารถให้ทุนสนบัสนุน ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการนักศึกษา  
    แลกเปลี่ยน 

7) มีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี และมีความรับผดิชอบสูง 

2. Sagamihara Campus:  
   หลักสูตรภาษาอังกฤษ: นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนเรียน ณ School of Global Studies and 
Collaboration คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์และหลักสูตรสอนด้วยภาษาญี่ปุ่น ณ ภาควชิาสังคมสารสนเทศ 
(Social Informatics) 

2.1  ลักษณะทุน: 
1) นิสิตจะไดร้ับการยกเว้นค่าธรรมเนยีมการศึกษาระยะเวลา 1 ปีการศกึษา (เมษายน 2563 - 

กุมภาพันธ์ 2563 หรือ ตุลาคม 2563 – สิงหาคม 2564) 
2) นิสิตได้รับการยกเว้นคา่เช่าท่ีพักใน Sagamihara Campus ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการฯ  

2.2 คุณสมบัติของผูส้มัครเข้าร่วมโครงการฯ   
1) นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 (เข้าร่วมโครงการฯตุลาคม 2563–สิงหาคม 2564) 
     หรือช้ันปีท่ี 3 (เข้าร่วมโครงการฯ เมษายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)  
2) มีผลการเรียนดี ระดับคะแนนเฉลีย่สะสม 2.5 ขึ้นไป 
3) มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEFL 78 (iBT) หรือ IELTS 6.0 ขึ้นไป  
4) มีความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุน่ในระดับ N4 ขึ้นไป  
5) จะต้องลงทะเบยีนเรียน 14 เครดติต่อ 1 ภาคการศึกษา 
6) ผู้ปกครองสามารถให้ทุนสนบัสนุน ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการนักศึกษา 
    แลกเปลี่ยน 
7) มีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี และมีความรับผดิชอบสูง 

 
 
 



3. หลักฐานประกอบการสมัคร: 
3.1 ใบสมัครตามแบบฟอรม์ 
3.2 ใบแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (Official transcript of Academic Record)  
     จ านวน 1 ฉบับ 

3.3 ใบแสดงผลคะแนนภาษาญี่ปุ่นหรอืภาษาอังกฤษตามที่ระบุในคณุสมบัติของผู้สมัคร 

4. วิธีการสมัคร: 
   เปิดรับสมัครตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไปจนถึงวันท่ี 23 สิงหาคม 2562 โดยผู้สนใจสมัครขอรับทุนดังกลา่วสามารถ 

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมคัรที่มลีายเซ็นของอาจารย์ทีป่รึกษาเพื่อรับรองการสมคัร และผ่านต้นสังกัดไปยัง
ส่วนวิเทศสมัพันธ์และสื่อสารองค์กร ช้ัน 4 อาคารส านักงานอธิการบดี  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัคร
เพิ่มเตมิได้ที่ 02-260-1012 หรือ 02-260-1014 

5.  เกณฑ์การตัดสิน: 
 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยคณะกรรมการคดัเลือกนสิิตเพื่อรับทุน

ศึกษาฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 

6. เงื่อนไขการรับทุน: 
 ผู้สมัครต้องไม่อยู่ระหว่างการรับทุน หรือรอผลการสมัครรับทุนจากแหล่งทุนอื่น  
 
หมายเหตุ  

1. กรณี Aoyama Gakuin University แจ้งยกเลิกการให้ทุนในปีการศกึษา 2563 นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจะไมไ่ด ้
เข้าร่วมโครงการฯตามทีม่หาวิทยาลัยได้รับแจ้ง 

2. กรณี Aoyama Gakuin University แจ้งเปลี่ยนแปลงคณุสมบัติของนักศึกษาแลกเปลี่ยน เช่น ความสามารถ  
ทางด้านภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอังกฤษ หรือ คะแนนสะสมเฉลี่ย หรอื เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากประกาศฉบับน้ี นิสิตทีผ่่าน
การคัดเลือกจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากไม่สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในก าหนดได้ จะถือ
ว่านิสิตขาดคุณสมบัติในการรับทุนในครั้งนี้ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรจะเรยีกผูผ้่านการคัดเลอืกในล าดับถัดไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Daito Bunka University จ ำนวน 2 ทุน 
 

1. ลักษณะทุน:  นิสิตจะไดร้ับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (เมษายน  
  2563 - กุมภาพันธ์ 2564  หรือ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

2 คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัครของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ : 
2.1 เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระดับปรญิญาตรี ช้ันปีท่ี 2 (เข้าร่วมโครงการฯ ตุลาคม   
       2563–สิงหาคม 2564) หรือ ช้ันปีท่ี 3 (เข้าร่วมโครงการฯ เมษายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)  
2.2 มีผลการเรียนดี ระดับคะแนนเฉลีย่สะสม 2.5 ขึ้นไป 
2.3 ต้องมีผลคะแนนภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ข้ึนไป ส าหรบัผู้ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนใน 
 ช้ันเรียนร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่นทั่วไป Daito Bunka University  
2.4   ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TOEIC 600) หรือหนังสือรับรองความสามารถทางด้าน 
       ภาษาอังกฤษจากอาจารย์ทีป่รึกษา หรืออาจารย์ผูส้อนภาษาอังกฤษในกรณีผู้สมัครประสงค์จะ 
       ลงทะเบียนเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้ม (Intensive Japanese Language)  
2.5 จะต้องลงทะเบยีนเรียน 14 เครดติต่อ 1 ภาคการศึกษา 
2.6 ผู้ปกครองสามารถให้ทุนสนบัสนุน ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
2.7 มีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี และมีความรับผดิชอบสูง 

3 หลักฐานประกอบการสมัคร: 
3.1 ใบสมัครตามแบบฟอรม์ 
3.2 ใบแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ (Official transcript of Academic Record) จ านวน 1 ฉบับ 
3.3 ใบแสดงผลคะแนนภาษาญี่ปุ่นตามที่ระบุในคณุสมบัติของผู้สมัคร 

4 วิธีการสมัคร 
            เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันท่ี 23 สิงหาคม 2562  โดยผู้สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถ
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่มีลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรองการสมัคร และผ่านต้นสังกัดไปยัง
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ช้ัน 4 อาคารส านักงานอธิการบดี ท้ังนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม
ได้ที่ 02-260-1012 หรือ 02-260-1014 
5.    เกณฑ์การตัดสิน: 

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยคณะกรรมการคดัเลือกนสิิตเพื่อรับทุน
ศึกษาฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
6.   เงื่อนไขการรับทุน: 
           ผู้สมัครต้องไม่อยู่ระหว่างการรับทุน หรือรอผลการสมัครรับทุนจากแหล่งทุนอื่น  
หมายเหตุ  

1. กรณี Daito Bunka University แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้ทนุแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนในปีการศึกษา  
2563 นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกต้องยอมรับการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยได้รับแจ้ง 

2. กรณี Daito Bunka University แจ้งเปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิของนักศึกษาแลกเปลี่ยน เช่น ระดับความ  
สามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ คะแนนเฉลีย่สะสม หรือ เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากประกาศฉบับน้ี 
นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม หากไมส่ามารถส่งเอกสารเพิ่มเตมิภายในเวลาที่ก าหนด จะถือว่านิสิต 
ขาดคุณสมบัติในการรับทุนในครั้งนี้ และส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในล าดับถัดไป  
 
 



Kanda University of International Studies จ ำนวน 1 ทุน 
 

1. ลักษณะทุน:  นิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (เมษายน  
2563 – กุมภาพันธ์ 2564) 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัครของผู้สมัคร : 
2.1 เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระดับปรญิญาตรีช้ันปีท่ี 3 (ในภาคการศึกษาที่  

1/2562) 
2.2 มีผลการเรียนดี ระดับคะแนนเฉลีย่สะสม 2.50 ขึ้นไป 
2.3 ต้องมีผลคะแนนภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ข้ึนไปส าหรับลงทะเบียนเรียนในหลักสูตราษาญี่ปุ่นแบบเข้ม 

(Japanese Language and Culture Program) และ ผู้ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรยีนใน 
Certificate program in Japan Studies (CPJS): Japanese culture taught in English เพิ่มเติม 
จะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 600 ขึ้นไป  

2.4 ต้องมีผลคะแนนภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 หรือเทียบเท่า ส าหรับผู้ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในหลักสตูรทั่วไป
ร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่น 

2.5 ผู้ปกครองสามารถให้ทุนสนบัสนุน ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
2.6 มีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี และมีความรับผดิชอบสูง 

3. หลักฐานประกอบการสมัคร: 
3.1 ใบสมัครตามแบบฟอรม์ 
3.2 ใบแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ (Official transcript of Academic Record)  จ านวน 1 ฉบับ 
3.3 ใบแสดงผลคะแนนภาษาญี่ปุ่นตามที่ระบุในคณุสมบัติของผู้สมัคร 

4. วิธีการสมัคร 
           เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันท่ี 23 สิงหาคม 2562  โดยผู้สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถ
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่มีลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรองการสมัคร และผ่านต้นสังกัดไปยัง
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ช้ัน 4 อาคารส านักงานอธิการบดี  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัคร
เพิ่มเติมได้ที่ 02-260-1012 หรือ 02-260-1014  
5.    เกณฑ์การตัดสิน:  สอบข้อเขยีนและสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยคณะกรรมการคัดเลือกนสิิต
เพื่อรับทุนศึกษาฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
6.   เงื่อนไขการรับทุน:   ผู้สมัครต้องไม่อยู่ระหว่างการรับทุน หรือรอผลการสมัครรับทุนจากแหล่งทุนอื่น  
 
หมายเหตุ  

1. กรณี Kanda University of International Studies แจ้งเปลีย่นแปลงเงื่อนไขใหส้ าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน  
นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขตามที่มหาวิทยาลัยได้รับแจ้ง 

2. กรณ ีKanda University of International Studies แจ้งเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของนักศึกษาแลกเปลี่ยน เช่น  
ระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ คะแนนเฉลี่ยสะสม หรือ เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากประกาศฉบับน้ี  
นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม หากไมส่ามารถส่งเอกสารไดภ้ายในเวลาที่ก าหนด จะถือว่านิสิตขาด
คณุสมบัติในการรับทุนในครั้งนี้  สว่นวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรจะเรียกผูผ้่านการคัดเลือกที่มีคณุสมบัตติามที่  
Kanda University of International Studies ก าหนด มารายงานตัวในล าดับต่อไป 
 
 



Naruto University of Education จ ำนวน 2 ทุน 
 

1. ลักษณะทุน:  นิสิตจะไดร้ับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ตลุาคม 2563 –  
                สิงหาคม 2564) 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัครของผู้สมัคร  
2.1 เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระดับปรญิญาตรีที่ก าลังศึกษาช้ันปีท่ี 3  (ในภาคการศึกษาที ่

1/2562)  
2.2 มีผลการเรียนดี ระดับคะแนนเฉลีย่สะสม 2.75 ข้ึนไป 
2.3 ต้องมีผลคะแนนภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป  
2.4 จะต้องลงทะเบยีนเรียน 14 เครดติต่อ 1 ภาคการศึกษา 
2.5  มีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี และมคีวามรับผิดชอบสูง 
2.6 ผู้ปกครองสามารถให้ทุนสนบัสนุนตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

3. หลักฐานประกอบการสมัคร: 
3.1 ใบสมัครตามแบบฟอรม์ 
3.2 ใบแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ (Official transcript of Academic Record) จ านวน 1 ฉบับ 
3.3 ใบแสดงผลคะแนนภาษาญี่ปุ่นตามที่ระบุในคณุสมบัติของผู้สมัคร 

4. วิธีการสมัคร: 
       เปิดรับสมัครตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไปจนถึงวันท่ี 23 สิงหาคม 2562 โดยผู้สนใจสมัครขอรับทุนดังกลา่วสามารถส่ง

ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทีม่ีลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรกึษาเพื่อรับรองการสมัคร และผ่านต้นสังกัด ไปยังส่วน
วิเทศสัมพันธแ์ละสื่อสารองค์กร ช้ัน 4 อาคารส านักงานอธิการบดี  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้
ที่  02-260-1012 หรือ 02-260-1014 
6.    เกณฑ์การตัดสิน: 

   สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยคณะกรรมการคดัเลือกนสิิตเพื่อรับทุน
ศึกษาฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
7.   เงื่อนไขการรับทุน: 

 ผู้สมัครต้องไม่อยู่ระหว่างการรับทุน หรือรอผลการสมัครรับทุนจากแหล่งทุนอ่ืน  
 
หมายเหตุ  

1. กรณี Naruto University of Education แจ้งยกเลิกการให้ทุนในปีการศึกษา 2563 ผู้ผ่านการคดัเลอืกจะไมไ่ด ้
เข้าร่วมโครงการฯ ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับแจ้ง 

2. กรณ ีNaruto University of Education  แจ้งเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของนักศึกษาแลกเปลีย่น เช่น  
ความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ คะแนนสะสมเฉลี่ย หรือ เรียกเอกสารเพิม่เติมจากประกาศ 
ฉบับน้ี นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม หากไม่สามารถส่งเอกสารเพิ่มเตมิ ภายในก าหนดได้ จะถือว่านิสติ
ขาดคุณสมบัติในการรับทุนในครั้งนี้ ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสื่อสารองค์กรจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในล าดับถัดไป ที่มีคุณสมบัติ
ตามที ่Naruto University of Education ก าหนด มารายงานตัวในล าดับต่อไป 
 
 

 
 



Ryukoku University จ ำนวน 2 ทุน 
 

1.  Fukakusa Campus:  
            หลักสตูรมีการเรียนการสอนด้วยภาษาญี่ปุ่นและวิชาเลือกบางรายวิชาสอนด้วยภาษาอังกฤษประกอบดว้ย 
คณะเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและกฎหมาย นโยบายศาสตร์ และอักษรศาสตร์ (นักศึกษาช้ันปี ที1่ และ 2)  
2. Omiya Campus:        

                    หลักสตูรปรญิญาตรมีีการเรยีนการสอนด้วยภาษาญี่ปุ่น ประกอบด้วย คณะอักษรศาสตร์ (นักศึกษาช้ันปีที ่3 และ 4)  
3. Seta Campus:         
          หลักสูตรปริญญาตรมีีการเรียนการสอนด้วยภาษาญีปุ่่น ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 
 คณะเกษตรศาสตร์  
4. ลักษณะทุน :  นิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา  
   (เมษายน – กันยายน 2563) หรือ 1 ปีการศึกษา (เมษายน 2563 – กุมภาพันธ์  2564) 
5.  คุณสมบตัิของผู้สมคัรเข้าร่วมโครงการฯ : 
            1)    ผู้สมัครเป็นนสิิตระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3 (ในภาคการศึกษาที่ 1/2562) 

 2)   มีผลการเรียนดี ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ข้ึนไป 
 3)   มีความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย N4 หรือคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL500 (PBT)      
          หรือคะแนนอื่นที่เทียบเท่า  
 4)   จะต้องลงทะเบียนเรียน 16 เครดิตต่อ 1 ภาคการศึกษา 

                5)   ผู้ปกครองสามารถให้ทุนสนับสนุน ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการนักศึกษา แลกเปลี่ยน 
                6)   มีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี และมีความรับผดิชอบสูง 
6.  หลักฐานประกอบการสมคัร: 
                1)   ใบสมัครตามแบบฟอร์ม 
                2)   ใบแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ(Official transcript of Academic Record) จ านวน 1 ฉบับ 
                3)   ใบแสดงผลคะแนนภาษาญี่ปุน่หรือภาษาอังกฤษตามที่ระบุในคณุสมบัติของผูส้มัคร 
7.   วิธีการสมัคร: 

    เปิดรับสมัครตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไปจนถึงวันท่ี 23 สิงหาคม 2562  โดยผู้สนใจสมัครขอรับทุนดังกลา่วสามารถ
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมคัรที่มลีายเซ็นของอาจารย์ทีป่รึกษาเพื่อรับรองการสมคัรและผา่นต้นสังกัด ไปยัง
ส่วนวิเทศสมัพันธ์และสื่อสารองค์กร ช้ัน 4 อาคารส านักงานอธิการบดี ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม
ได้ที่ 02-260-1012 หรือ 02-260-1014 
8.  เกณฑ์การตัดสิน: 

    สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยคณะกรรมการคดัเลือกนสิิตเพื่อรับทุน
ศึกษาฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 



9.  เงื่อนไขการรับทุน: 
  ผู้สมัครต้องไม่อยู่ระหว่างการรับทุน หรือรอผลการสมัครรับทุนจากแหล่งทุนอื่น  
หมายเหตุ  

1. กรณี Ryukoku University แจ้งยกเลิกการให้ทุนในปีการศึกษา 2563 นิสิตทีผ่่านการคดัเลือกจะ 
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯตามที่มหาวิทยาลัยได้รับแจ้ง 

2. กรณี Ryukoku University แจ้งเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของนักศึกษาแลกเปลี่ยนเช่น ความสามารถ ทางด้าน 
ภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ คะแนนสะสมเฉลี่ย หรือ เรยีกเอกสารเพิ่มเตมิจากประกาศฉบับนี้ นิสิตที่ผ่านการ
คัดเลือกจะต้องส่งเอกสารเพิม่เตมิ และหากไม่สามารถส่งเอกสารภายในก าหนดได้ จะถือว่านิสติขาดคณุสมบัติในการรับทุน
ในครั้งนี้  ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสือ่สารองค์กรจะเรยีกผูผ้่านการคดัเลือกในล าดับถดัไปที่มีคณุสมบัตติามที่ Ryukoku 
University ก าหนดมารายงานตัวในล าดับต่อไป 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Shizuoka University จ ำนวน 3 ทุน 
 

1. ลักษณะทุน:  นิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ตลุาคม 25563 - 
                 สงิหาคม 2564) 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัครของผู้สมัคร : 
2.1 เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระดับปรญิญาตรีช้ันปีท่ี 3 (ในภาคการศึกษาที่ 1/2562) 
2.2 มีผลการเรียนดี ระดับคะแนนเฉลีย่สะสม 2.75 ข้ึนไป 
2.3 ต้องมีผลคะแนนภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ข้ึนไป ส าหรบัผู้ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนใน 
        ช้ันเรียนร่วมกับนักศึกษาท่ัวไป Shizuoka University  
2.4 ในกรณีผูส้มัครประสงค์จะลงทะเบียนเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้ม (Intensive Japanese  
       Language) จะต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TOEIC 450) หรือหนังสือรับรองความสามารถ 
        ทางด้านภาษาอังกฤษจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผูส้อนภาษาอังกฤษ 
2.5 ผู้ปกครองสามารถให้ทุนสนบัสนุน ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
2.6 มีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี และมีความรับผดิชอบสูง 

3. หลักฐานประกอบการสมัคร: 
3.1 ใบสมัครตามแบบฟอรม์ 
3.2 ใบแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ (Official transcript of Academic Record) จ านวน 1 ฉบับ 
3.3 ใบแสดงผลคะแนนภาษาญี่ปุ่นตามที่ระบุในคณุสมบัติของผู้สมัคร 

4. วิธีการสมัคร 
           เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันท่ี 23 สิงหาคม 2562  โดยผู้สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถ
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่มีลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรองการสมัคร และผ่านต้นสังกัดไปยัง
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ช้ัน 4 อาคารส านักงานอธิการบดี  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัคร
เพิ่มเติมได้ที่ 02-260-1012 หรือ 02-260-1014  
5.    เกณฑ์การตัดสิน: 

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยคณะกรรมการคดัเลือกนสิิตเพื่อรับทุน
ศึกษาฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
6.   เงื่อนไขการรับทุน: 
 ผู้สมัครต้องไม่อยู่ระหว่างการรับทุน หรือรอผลการสมัครรับทุนจากแหล่งทุนอื่น  
หมายเหตุ  

1. กรณี Shizuoka University แจ้งยกเลิกการให้ทุนในปีการศึกษา 2563 นิสิตที่ผ่านการคดัเลือกจะไมไ่ด้เข้าร่วม 
โครงการฯ หรือ มีเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการให้ทุนแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลยัไดร้ับแจ้ง 

2. กรณี Shizuoka University แจ้งเปลี่ยนแปลงคณุสมบัติของนักศึกษาแลกเปลี่ยน เช่น ระดับความสามารถ 
ทางด้านภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาองักฤษ หรือ คะแนนเฉลี่ยสะสม หรือ เรียกเอกสารเพิ่มเตมิจากประกาศฉบับน้ี นิสิตที่ผา่น
การคัดเลือกจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม หากไมส่ามารถส่งเอกสารเพิม่เติมภายในก าหนดได้ จะถือว่านสิิตขาดคุณสมบัติใน
การรับทุนในครั้งนี้  สว่นวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรจะเรียกผูผ้า่นการคัดเลือกในล าดับถัดไปท่ีมีคณุสมบัติตามที่ 
Shizuoka University  ก าหนด มารายงานตัวในล าดับต่อไป 
 
 



Tokyo University of Foreign Studies จ ำนวน 3 ทุน 
 

1.  ลักษณะทุน:  นิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ตลุาคม 2563 –  
                 สิงหาคม 2564) 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัครของผู้สมัคร: 
2.1  เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 3 (ในภาคการศึกษาที่ 1/2562)  

   มีผลการเรียนดี ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ข้ึนไป 
2.2 นิสิตที่จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสอนด้วยภาษาอังกฤษจะต้องมีผลคะแนน TOEFL:   

71( iBT),  530 (PBT), 197 (CBT), IETS 6.00 คะแนนขึ้นไป, Cambridge CAE- Grade C, หรือ 
Cambridge CPE- Grade C  ส าหรับผูส้มัครลงทะเบยีนเรยีนในหลกัสูตรทีส่อนด้วยภาษาญี่ปุ่นต้องมีผล
คะแนนภาษาญี่ปุ่นในระดับ N 2 ขึ้นไป 

   2.3  ผู้ปกครองสามารถให้ทุนสนับสนุนตลอดระยะเวลาการเข้ารว่มโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
   2.4  มีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี และมีความรับผิดชอบสูง  

3. หลักฐานประกอบการสมัคร: 
3.1 ใบสมัครตามแบบฟอรม์ 
3.2 ใบแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ(Official transcript of Academic Record) จ านวน 1 ฉบับ 

             3.3  ใบแสดงผลคะแนนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษตามที่ระบุในคณุสมบัติของผู้สมัคร 
4. วิธีการสมัคร: 

  เปิดรับสมัครตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไปจนถึงวันท่ี 23 สิงหาคม 2562 โดยผู้สนใจสมัครขอรับทุนดังกลา่ว สามารถ
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมคัรที่มลีายเซ็นของอาจารย์ทีป่รึกษาเพื่อรับรองการสมคัร และผ่านต้นสังกัดไปยัง
ส่วนวิเทศสมัพันธ์และสื่อสารองค์กร ช้ัน 4 อาคารส านักงานอธิการบดี  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัคร
เพิ่มเตมิได้ที่ 02-260-1012 หรือ 02-260-1014 
5.    เกณฑ์การตัดสิน: 

 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยคณะกรรมการคดัเลือกนสิิตเพื่อรับทุน
ศึกษาฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
6.    เงื่อนไขการรับทุน: 
 ผู้สมัครต้องไม่อยู่ระหว่างการรับทุน หรือรอผลการสมัครรับทุนจากแหล่งทุนอื่น  
 
หมายเหตุ  

1. กรณี Tokyo University of Foreign Studies แจ้งยกเลิกการให้ทุนในปีการศึกษา 2563 ผู้ผ่านการคัดเลือก 
จะไมไ่ดเ้ข้าร่วมโครงการฯ ตามที่มหาวิทยาลัยไดร้ับแจ้ง 

2. กรณี  Tokyo University of Foreign Studies แจ้งเปลี่ยนแปลงคณุสมบัติของนักศึกษาแลกเปลี่ยน เช่น  
ความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นหรืออังกฤษ หรือ เรียกเอกสารเพิม่เติมจากประกาศฉบับน้ี นิสติที่ผา่นการคัดเลือกจะต้อง
ส่งเอกสารเพิ่มเติม หากไม่สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในก าหนด จะถือว่านิสิตขาดคณุสมบัติในการรับทุนในครั้งนี้  
ส่วนวิเทศสมัพันธ์และสื่อสารองค์กร จะเรยีกผูผ้่านการคัดเลือกในล าดับถัดไป 
 
 
 
 



 Yamaguchi University จ ำนวน 8 ทุน 
 
1. ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนด้วยภาษาญี่ปุ่น: จ านวน 5 ทุน     

1.1 ลักษณะทุน:  นิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเวลา 1 ปีการศึกษา (เมษายน 2563 –   
                กุมภาพันธ์ 2564) หรือ (ตุลาคม 2563 – สิงหาคม 2564) 

1.2 คุณสมบัติของผูส้มัครเข้าร่วมโครงการฯ : 
1)  ผู้สมัครเป็นนิสิตระดับปริญญาตรช้ัีนปีท่ี 2 (เข้าร่วมโครงการฯ ตลุาคม 2563–สิงหาคม 2564) 

         และช้ันปีท่ี 3 (เข้าร่วมโครงการฯ เมษายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)  
2)  มีความสามารถทางด้านภาษาญีปุ่่นระดับ N4 ขึ้นไป  
3)  นิสิตระดับปรญิญาตรีจะต้องลงทะเบียนเรียน จ านวน 14 เครดติตอ่ 1 ภาคการศึกษา 
4)  ผู้ปกครองสามารถให้ทุนสนับสนนุตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
5)  มีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี และมคีวามรับผิดชอบสูง 

2. คณะที่มีหลักสูตรสอนด้วยภาษาองักฤษ (Faculty of Global and Science Studies) จ านวน 3 ทุน  
     2.1  ลักษณะทุน: นิสิตจะได้รบัการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเวลา 1 ปีการศึกษา (เมษายน 2563 –   

              กุมภาพันธ์ 2564) หรือ (ตุลาคม 2563 – สิงหาคม 2564) 
     2.2 คุณสมบตัิของผู้สมคัรเข้าร่วมโครงการฯ : 

1) ผู้สมคัรเป็นนสิิตระดบัปริญญาตรช้ัีนปีท่ี 2 (เข้าร่วมโครงการฯตุลาคม 2563–สิงหาคม 2564)  
และช้ันปีท่ี 3 (เข้าร่วมโครงการฯ เมษายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)  

2) มีผลการเรียนดี ระดับคะแนนเฉลีย่สะสม 2.75 ข้ึนไป 
3) มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ คะแนนเทียบเท่าตามผลคะแนนข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

 TOEFL score with a minimum of 50 (iBT) or 450 (ITP) 

 a minimum IEFLTS score of 4 

 a minimum TOEIC score of 450  
4) จะต้องลงทะเบยีนเรียน ณ Faculty of Global and Science Studies, Yamaguchi University 

จ านวน 14 เครดิตต่อ 1 ภาคการศึกษา 
5) ผู้ปกครองสามารถให้ทุนสนบัสนุนตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
6) มีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี และมีความรับผดิชอบสูง 

3. หลักฐานประกอบการสมัคร: 
1) ใบสมัครตามแบบฟอรม์ 
2) ใบแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ(Official transcript of Academic Record)  
       จ านวน 1 ฉบับ 
3) ใบแสดงผลคะแนนภาษาญี่ปุ่นหรอืภาษาอังกฤษตามที่ระบุในคณุสมบัติของผู้สมัคร 

4. วิธีการสมัครและการสอบ: 
     เปิดรับสมัครตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไปจนถึงวันท่ี 23 สิงหาคม 2562 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครผ่านต้นสังกัด โดย

จะต้องมีลายเซ็นตข์องอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรองในแบบฟอร์มการสมัคร 
5.     เกณฑ์การตัดสิน: 

 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยคณะกรรมการคดัเลือกนสิิตเพื่อรับทุน 
ศึกษาฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
 



6.   เงื่อนไขการรับทุน: 
   ผู้สมัครต้องไม่อยู่ระหว่างการรับทุน หรือรอผลการสมัครรับทุนจากแหล่งทุนอื่น ผู้สนใจที่จะสมัครขอรับทุน
ดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ช้ัน 4 อาคารส านักงานอธิการบดี 
โทรศัพท์ 02-260-1012 หรือ 02-260-1014  
 
หมายเหตุ   

1. กรณี Yamaguchi University แจ้งเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาแลกเปลีย่นหรือยกเลิกการให้ทุนในปีการศึกษา  
2562 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการฯตามที่มหาวิทยาลัยได้รับแจ้ง 

2. กรณี Yamaguchi University แจ้งเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของนักศกึษาแลกเปลีย่น เช่น ความสามารถทางด้าน 
ภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ คะแนนสะสมเฉลี่ย หรือ เรยีกเอกสารเพิ่มเตมิจากประกาศฉบับนี้ นิสิตที่ผ่านการ
คัดเลือกจะต้องส่งเอกสารเพิม่เตมิ หากไม่สามารถส่งเอกสารเพิ่มเตมิภายในเวลาที่ก าหนด จะถือว่านิสิตขาดคุณสมบัติในการ
รับทุนในครั้งนี้  ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในล าดับถัดไป 
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1. ช่ือ นาย/นางสาว…………………………………………………...................นามสกลุ………………………………………………………….. 

2. วัน เดือน ปีเกิด.................................................อาย.ุ...........................ปี............................................เดือน 

3. สถานภาพนิสติ สังกัดคณะ/วิทยาลัย.............................................................................. ช้ันปทีี.่...........................วิชาเอก
.............................................................วิชาโท…………………………………………………………………………………. 

4. มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุน ณ มหาวิทยาลยัในประเทศญีปุ่่น ระยะเวลา..............ภาคการศกึษา/ปีการศึกษา 

5. ผลการสอบความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ดังแนบ 

  ภาษาอังกฤษ  TOEFL ผลคะแนน…………………………, IELTS ผลคะแนน………………………,TOEIC ผลคะแนน ………………. 

  ภาษาญี่ปุ่น  ผลคะแนน ……………………………………,  อื่น ๆ ผลคะแนน …………………………. 

6. สถานะภาพครอบครัวอาศัยอยูร่่วมกับ 

บิดาชื่อ...........................................................อาชีพ...............................................รายได้เดือนละ...........................บาท 

มารดาชื่อ.......................................................อาชีพ...............................................รายได้เดือนละ...........................บาท 

ผู้ปกครองช่ือ..................................................อาชีพ...............................................รายได้เดือนละ...........................บาท 

พี่น้อง.............................คน   ชาย.........................คน   หญิง..............................คน 

7. สถานท่ีพัก บ้านเลขท่ี.........................ซอย/ถนน..............................................เขตอ าเภอ...............................................
จังหวัด…………………………………………………………………………. 

8. หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผูส้มัคร………………………………………….Email: ………………………………………………………… 

9. บุคคลที่ติดต่อในกรณเีร่งด่วน นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................................... 
โทร........................................................เกี่ยวข้องเป็น..................................................................ของผูส้มัคร 

10.วัตถุประสงค์การสมคัรเข้าร่วมโครงการ 
      1)................................................................................................................................................................................ 
      2)................................................................................................................................................................................ 
      3)................................................................................................................................................................................         
      4)................................................................................................................................................................................ 
      5)................................................................................................................................................................................ 
11.ประสบการณ์พิเศษในการท างาน/กิจกรรมขณะก าลังศึกษา……………………………………………………………………….…….. 

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

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

12. ความสามารถพิเศษ……………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                   
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

-ติดรูปถ่าย- 
ขนาด 1X1.5 นิ้ว 

ตรงนี้ 
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13. งานท่ีสนใจเฉพาะ (งานอดิเรก).................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
14. งานหรืออาชีพท่ีสนใจจะท าหลังจากส าเร็จการศึกษา………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
15. ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีจะท าให้กรรมการสอบสัมภาษณ์รู้จักตัวท่านมากขึ้น…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
…………………………………………………………………………………………………………….................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……                       

  
  ลงช่ือ________________________________________ผู้สมัคร 

     วันท่ี_____/_____/______ 
ค ารับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

  ข้าพเจ้า..........................................................................ต าแหน่ง…………………………………………………………… 
ขอรับรองว่า นาย/นางสาว……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     ลงช่ือ______________________________________อาจารยท์ี่ปรึกษา 

      วันท่ี_____/_____/______  
แบบอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการฯ 
 
          ข้าพเจ้า……………………………………………………………. เป็น  บิดา   มารดา   ผู้ปกครอง ของนาย/นางสาว 
.................................................................................... และ อนุญาตให้สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลีย่น  ณ 
มหาวิทยาลยัในประเทศญี่ปุ่น ประจ าปีการศึกษา 2563 หาก นาย/นางสาว ..................................................................ผ่านการ
คัดเลือกจากมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒแล้ว ไมไ่ด้รับทุนจากมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น ข้าพเจ้า 
   ยินดีให้การสนับสนุนทุนตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการฯ 
  ไม่สามารถให้การสนับสนุนทุนเข้าร่วมโครงการฯได ้

 
     ลงช่ือ______________________________________ผู้ปกครอง  

     วันท่ี_____/_____/______ 


