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ระเบียบและแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการให้ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโตะ๊ 
โครงการ “ASEAN+ONE SCHOLARSHIP”  

ระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญ่ีปุ่น ประจ าปีการศึกษา 2565 
................................................................... 

 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2519 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษามาโดยตลอด และได้เล็งเห็นถึง

ความส าคัญของการศึกษา ท่ีเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่น  เพื่อด าเนิน

โครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “Ajinomoto Scholarship for ASEAN+ONE International Students” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ซึ่ง

เป็นทุนให้เปล่า เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น  

1. วัตถุประสงค์ 

     โครงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจาก 6 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และรัสเซีย ท่ีมีความประสงค์

จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาท่ีก าหนด ณ มหาวิทยาลัยท่ีในประเทศญี่ปุ่นร่วมโครงการ ให้ได้รับทุนการศึกษาก่อนท่ีจะ

เดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่น โครงการนี้มีความประสงค์ท่ีจะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพ อันเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนา

ประเทศให้ก้าวสู่ความเป็นผู้น าแห่งศตวรรษท่ี 21 ของภูมิภาคเอเชีย พร้อมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างประเทศไทย ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และ

ประเทศญี่ปุ่น 

2. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน (ประเทศไทย) 

     ผู้ขอรับทุนท่ีมีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science 

and Technology) ด้านโภชนาการ (Nutrition) ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และด้านวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ (Bio-process 

Engineering) หรือ สาขาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นท่ีร่วมโครงการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยโตเกียว (University of Tokyo)  

มหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University) มหาวิทยาลัยนาโกยา (Nagoya University) สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of 

Technology) มหาวิทยาลัยโอชาโนะมิสึ (Ochanomizu University) มหาวิทยาลัยโภชนาการคางาวะ (Kagawa Nutrition University) และ

มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) และมีคุณสมบัติครบตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิล าเนา หรือ อาศัยอยู่ในประเทศไทย 

2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว หรือก าลังจะส าเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ด้านโภชนาการ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และด้านวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ หรือ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง (ในระบบการศึกษาท่ีมีระยะเวลา

การศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ปี ในประเทศไทย)  

2.3 เป็นผู้มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และต้องได้รับหนังสือรับรอง (Recommendation letter) 2 ชุด จากอธิการบดี หรือ คณบดี จ านวน 

1 ชุด และอาจารย์ท่ีปรึกษาจากมหาวิทยาลัยท่ีส าเร็จการศึกษา หรือ อาจารย์ท่านอื่นๆ ท่ีมีคุณวุฒิครบถ้วน อีก 1 ชุด ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม

ในท่ีจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ประกอบการสมัคร 

2.4 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวัน ท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2565 

2.5 ในกรณีท่ีเลือกโปรแกรม 3 ปี ผู้สมัครขอรับทุนฯ จะต้องสามารถผ่านกระบวนการพิจารณาจนได้รับการตอบรับให้เป็น“นักศึกษาวิจัย” หรือ 

“Postgraduate International Research Student” จากมหาวิทยาลัยก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

2.6 ในกรณีท่ีเลือกโปรแกรม 2 ปี ผู้สมัครขอรับทุนฯ สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทโดยตรง ในบางบัณฑิตวิทยาลัยของ

มหาวิทยาลัยฯ ได้ ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ขอรับทุนจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจนได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 

2565 
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2.7 ผู้สมัครจะต้องมีความรู้และความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ข้ันต้นท่ีเพียงพอ ส าหรับการท าวิจัย และศึกษา

ต่อในระดับปริญญาโทในสาขานั้นๆของแต่ละมหาวิทยาลัย (โดยระดับภาษาท่ีต้องการของแต่สาขา สามารถตรวจสอบได้จากเกณฑ์ ท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด) 

2.8 ผู้สมัครท่ีมีภูมิล าเนาในประเทศไทย จะต้องสมัครเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกในทุกข้ันตอนในประเทศไทย และสามารถร่วมกิจกรรมตามท่ี

มูลนิธิฯ ก าหนด 

2.9 ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ และมีแรงจูงใจท่ีจะศึกษาต่อ 

2.10  ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นใด และ ไม่อยู่ในระหว่างการชดใช้ทุนการศึกษาอื่นใดเช่นกัน 

3. มูลค่าทุนการศึกษา 

a)   นักศึกษาวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย : 150,000 เยนต่อเดือน (ระยะเวลาสูงสุด 1 ปี) 

b)   นักศึกษาระดับปริญญาโทของบัณฑิตวิทยาลัย : 180,000 เยนต่อเดือน (ระยะเวลาสูงสุด 2 ปี) 

c)   ค่าธรรมเนียมการสอบ, ค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา : จ่ายเต็มจ านวนตามจริง  

d)   ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไปประเทศญี่ปุ่น : จ่ายเต็มจ านวนตามจริง (เทียบเท่ากับมูลค่าต๋ัวท่ีนั่งชั้นประหยัด) 

4. จ านวนนักศึกษาที่จะได้รับทุนของโครงการ 

      นักศึกษาจ านวน 1 หรือ 2 คนจากประเทศไทย (รวมกับนักศึกษาอีก 5 ประเทศ) 

5. ระยะเวลาการให้ทุน 

     ทุนการศึกษาจะมอบให้แก่ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกเป็นระยะเวลาสูงสุด 3 ปี (1 ปีส าหรับการเป็นนักศึกษาวิจัย และ 2 ปีส าหรับศึกษาต่อในระดับปริญญา

โท) และ ทุนการศึกษานี้จะถูกระงับในกรณีท่ีผู้รับทุนท่ีเป็นนักศึกษาวิจัยไม่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภายในเวลา 1 

ปี หลังจากที่เดินทางเข้าไปเป็นนักศึกษาวิจัยท่ีประเทศญี่ปุ่น  

     ในกรณีผู้ท่ีได้รับคัดเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทโดยตรง ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาเป็นระยะเวลาสูงสุด  2 ปี และหาก

ผู้สมัครเลือกศึกษาต่อปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) จะได้รับทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปีเท่านั้น  

6. สาขาวิชาที่ให้ทุนของประเทศไทย 

     ผู้สมัครเป็นนักศึกษาทุนมูลนิธิอา ยิโนะโมะโต๊ะจากประเทศไทย จะต้องมีความสนใจในการเ รียนและท าวิจัยในหัว ข้อเฉพาะทาง  

ในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร  โภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ หรือ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง

เท่านั้น โดยสามารถเลือกสมัครเป็นนักศึกษาวิจัย หรือสมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในบัณฑิตวิทยาลัยท่ีระบุไว้ด้านล่างของแต่ละมหาวิทยาลัยท่ี

ร่วมโครงการ ได้แก่   มหาวิทยาลัยโตเกียว (University of Tokyo)   มหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University)   มหาวิทยาลัยนาโกยา (Nagoya 

University)  สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology)  มหาวิทยาลัยโอชาโนะมิสึ (Ochanomizu University)   มหาวิทยาลัย

โภชนาการคางาวะ (Kagawa Nutrition University)  และมหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

     6.1 มหาวิทยาลัยโตเกียว (University of Tokyo) 

1. บัณฑิตวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Graduate School of Agricultural & Life Sciences) 

2. บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ (Graduate School of Sciences) 

3. บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาการวิทยาศาสตร์ (Graduate School of Frontier Sciences)  

4. บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในส านักวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ เท่านั้น  

(Graduate School of Medicine in School of International Health Only* ) 

5. บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิศวกรรมชีวภาพ เท่านั้น (Graduate School of Engineering in Bioengineering Only*) 
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     6.2 มหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University) 

1. บัณฑิตวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Graduate School of Agriculture) 

2. บัณฑิตวิทยาลัยชีวศึกษา (Graduate School of Biostudies) 

3. บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เท่านั้น  

    (Graduate School of Medicine in Medical Science Only* ) 

4. บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ เท่านั้น  

     (Graduate School of Engineering in Bio-process Engineering Only*) 

     6.3 มหาวิทยาลัยนาโกยา (Nagoya University) 

1. บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เกษตรและชีวภาพ (Graduate School of Bio Agricultural Science) 

2. บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ (Graduate School of Science) 

3. บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เท่านั้น (Graduate School of Medicine in Medical Science Only* ) 

4. บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ เท่านั้น  

     (Graduate School of Engineering in Bio-process Engineering Only*) 

     6.4 สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) 

1. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (School of Life Science and Technology) 

2. วิทยาลัยวัสดุและเทคโนโลยีเคมี (School of Materials and Chemical Technology) 

3. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ เท่านั้น  

     (School of Engineering in Bio-process Engineering Only*) 

     6.5 มหาวิทยาลัยโอชาโนะมิสึ (Ochanomizu University) 

1. บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Graduate School of Life Sciences) 

2. บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ข้ันสูง (Graduate School of Advanced Sciences) 

     6.6 มหาวิทยาลัยโภชนาการคางาวะ (Kagawa Nutrition University) 

1. บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์โภชนาการ (Graduate School of Nutrition Sciences) 

     6.7 มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) 

1. บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ข้ันสูงและวิศวกรรม (Graduate School of Advanced Sciences and Engineering) 

** สามารถดูรายละเอียดโปรแกรมการศึกษาของแต่ละบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ได้ท่ีภาคผนวก 1 ** 

7. ระยะเวลาการรับสมัคร  

28 ธันวาคม – 5 มีนาคม 2564 

8. เอกสารประกอบการสมัคร 

1)  ส าเนาบัตรประชาชน  

2)  ใบสมัครขอรับทุน และแผนการศึกษา (ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด มี 4 แบบฟอร์ม กรอกรายละเอียดโดยการพิมพ์เท่านั้น) 

3)  ใบแสดงผลคะแนน หรือ ทรานสคริปต์ตัวจริงจากมหาวิทยาลัย (เป็นภาษาอังกฤษ ไม่รับส าเนา)  

    ในกรณีท่ีผู้สมัครยังไม่ส าเร็จศึกษา  ให้ใช้ใบแสดงผลคะแนนถึงภาคการศึกษาล่าสุด และเอกสารรับรองว่าจะส าเร็จ 

    การศึกษาจากมหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาด้วย 
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4)  หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จ านวนอย่างน้อย 2 ฉบับ  

    (ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดและอาจมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้) 

     - หนังสือรับรองจากอธิการบดี และ/หรือ คณบดี จากมหาวิทยาลัยท่ีส าเร็จการศึกษา  1 ฉบับ 

     - หนังสือรับรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษา หรือ อาจารย์ท่านอื่นๆท่ีมีคุณวุฒิครบถ้วน 1 ฉบับ 

5)  ส าเนาเอกสารประกอบอื่นๆท่ีบัณฑิตวิทยาลัยท่ีผู้สมัครเลือกไว้ ก าหนดให้ใช้ประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)  เช่น  

    - ใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS) 

    - ใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) 

    - ใบรับรองผลการสอบอื่นๆ เช่น EJU, GRE, GMAT หรือ ใบรับรองการศึกษาหรือการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น 

6)  หนังสือยินยอมให้เก็บรักษา ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการพิจารณาทุนการศึกษาโครงการ “ASEAN+ONE Scholarship” 

** หนังสือยินยอมจะส่งให้ผู้ท่ีผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ลงนามเท่านั้น (ช่วงมีนาคม 2564) ** 

7)  เอกสารต่างๆ ท่ีใช้ประกอบการสมัครจะไม่ส่งคืนผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ  

หมายเหตุ: ผู้สมัครจะต้องจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ และจ่าหน้าซอง ถึง มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ               

 ที่อยู่ 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ใบสมัครทุน ASEAN+ONE 2022)  

9. กระบวนการคัดเลือก 

    1) การคัดเลือกรอบเอกสาร 

  มูลนิธิฯ จะคัดเลือกในรอบแรกจากข้อมูลในใบสมัครและเอกสารประกอบท่ีได้รับจากผู้สมัคร เช่น งานวิจัยท่ีเคยท า แผนการศึกษา (Study 

Plan) ใบรับรองผลการศึกษา และหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาจะประกาศผลการคัดเลือกรอบเอกสารทางเว็บไซต์ 

www.ajinomotofoundation.or.th ทางสื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊คของมลูนิธิฯ www.facebook.com/ajtfoundation  และแจ้งผลทางอีเมล์ท่ีให้ไว้  

    2) การคัดเลือกรอบสัมภาษณ์ 

ผู้ท่ีผ่านการพิจารณาในรอบแรกจะเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) โดยจะพิจารณาจากความพร้อม และความเหมาะสมในด้านต่างๆ โดยมี

เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมดังต่อไปนี้     

a) เอกสารท่ีจ าเป็นส าหรับการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชานั้นๆ เช่น ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEFL) และอื่นๆ 

(ดูท่ีภาคผนวก 2)  

  b) เอกสารการจบการศึกษา หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา หรือปริญญาบัตร ส าหรับผู้ขอรับทุนท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษาในวันท่ีสมัคร ให้ใช้

เอกสารท่ีรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาแทน 

10. เหตุระงับสิทธิของผู้ได้รับทุน และการสิ้นสุดของการให้ทุน 

 สิทธิในการได้รับทุนการศึกษาจะระงับเป็นการชั่วคราว หรือสิ้นสุดลงทันที และผู้รับทุนต้องชดใช้ตามจ านวนเงินท่ีถูกเบิกไปแล้วเต็มจ านวน 

หรือบางส่วน ในกรณีท่ีพบว่าผู้ได้รับทุนปฏิบัติเข้าข่ายในกรณีดังต่อไปนี้ : 

1) กรอกข้อมูลเท็จลงในใบสมัคร 

2) เป็นผู้ท่ีอยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นๆ หรือ อยู่ในระหว่างการชดใช้ทุนการศึกษาอื่นๆ 

3) ไม่สามารถสอบผ่านเข้าศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยท่ีก าหนด ภายในหนึ่งปี หลังจากที่เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น  

(ในกรณีท่ีผู้ท่ีได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในฐานะนักศึกษาวิจัย) 

4) ไม่สามารถเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นภายในวันท่ีก าหนด 
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5) ขาดเรียนเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากเจ็บป่วย หรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ มีการกระท าท่ีไม่ซื่อสัตย์ และมีผลการศึกษาตกต่ า เนื่องจาก

ขาดเรียน ขาดความตั้งใจ และไม่มีความกระตือรือร้นในการศึกษา หรือพบว่า  นักศึกษาไม่สามารถท าการวิจัยได้ ไม่ว่าจะเพราะสาเหตุ

ใดก็ตาม 

6) ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ท้ังที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย 

11. ก าหนดการในการด าเนินโครงการ 

- ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร        28 ธันวาคม 2563 – 5 มีนาคม 2564 

- ปิดรับเอกสาร (ส่งด้วยตนเองหรือไปรษณีย์)    5 มีนาคม 2564  

- การคัดเลือกรอบเอกสาร      5 - 12 มนีาคม 2564 

- การคัดเลือกรอบสัมภาษณ์      มีนาคม –พฤษภาคม 2564 

- ประกาศผลผู้ได้รับทุน      มิถุนายน 2564 

- พิธีมอบใบรับรองและปฐมนิเทศนักเรียนทุน    กรกฎาคม 2564 

- เดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น     เมษายน 2565  

หมายเหตุ : - ผูส้มัครท่ีได้รับคัดเลือกจะต้องสามารถย่ืนเอกสารต่างๆท่ีจ าเป็น เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัยท่ีจะเข้าศึกษา ของมหาวิทยาลัย

ตามก าหนด (ดูรายละเอียดท่ีภาคผนวก 2) โดยเอกสารเหล่านี้จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการฯ อีกคร้ัง 

- ผู้ท่ีขอรับทุนท่ีประสงค์จะสมัครศึกษาต่อในเดือนเมษายน 2565 จะต้องได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย ภายในเดือนมกราคม 2565  

และจะต้องด าเนินการต่างๆ ได้แก่ การขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น และอื่นๆ ให้เรียบร้อยก่อนการศึกษาต่อในเดือนเมษายน 
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ภาคผนวก 1    รายละเอียดโปรแกรมการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยโตเกียว (University of Tokyo) 

   ผู้ขอรับทุนสามารถเลือกโปรแกรมการศึกษา เพื่อสมัครขอรับทุนดังน้ี  

1)  โปรแกรมการศึกษาแบบ 3 ปี (นักศึกษาวิจัย+ปริญญาโท) หรือแบบ 2 ปี (ปริญญาโท) ได้แก่  

     บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์, วิทยาการวิทยาศาสตร์, แพทยศาสตร์ (เฉพาะ ส านักวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ เท่านั้น)  

     และวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิศวกรรมทางชีวภาพ เท่านั้น) 

2)  โปรแกรมการศึกษาแบบ 3 ปี (นักศึกษาวิจัย+ปริญญาโท) เท่านั้น ได้แก่  

    บัณฑิตวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

   รายละเอียดการรับสมัครปริญญาโทหลักสูตรภาษาอังกฤษ สามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโตเกียวอีกคร้ัง 
 

◎  โปรแกรมการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยที่มูลนิธิฯให้ทุนการศึกษาจะอ้างอิงตามตารางด้านล่าง ◎ 

บัณฑิตศึกษา เกษตรศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

วิทยาศาสตร์ วิทยาการ

วิทยาศาสตร์ 

แพทยศาสตร์  

(เฉพาะ ส านักวิชาสุขภาพ

ระหว่างประเทศ เท่านั้น) 

วิศวกรรมศาสตร์ 

(เฉพาะสาขาวิศวกรรม 

ทางชีวภาพ เท่านั้น) 

ศึกษาวิจัย+ปริญญาโท  

(โปรแกรม 3 ปี) 

     

ปริญญาโท  (โปรแกรม 2 ปี)      
 

2. มหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University) 

   ผู้ขอรับทุนสามารถเลือกโปรแกรมการศึกษา เพื่อสมัครขอรับทุนในโปรแกรมการศึกษาแบบ 3 ปี (นักศึกษาวิจัย+ปริญญาโท) หรือแบบ 2 ปี 

(ปริญญาโท) ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ชีวศึกษา, แพทยศาสตร์ (เฉพาะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เท่านั้น) และวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะ

สาขาวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ เท่านั้น) 

   รายละเอียดการรับสมัครปริญญาโทหลักสูตรภาษาอังกฤษ สามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกียวโตอีกคร้ัง 
 

◎  โปรแกรมการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยที่มูลนิธิฯให้ทุนการศึกษาจะอ้างอิงตามตารางด้านล่าง ◎ 

บัณฑิตศึกษา เกษตรศาสตร์ ชีวศึกษา แพทยศาสตร์  
(เฉพาะ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เท่านั้น) 

วิศวกรรมศาสตร์ 
(เฉพาะสาขาวิศวกรรม

กระบวนการทางชีวภาพ เท่านั้น) 
ศึกษาวิจัย+ปริญญาโท (โปรแกรม 3 ปี)     

ปริญญาโท  (โปรแกรม 2 ปี)     
 

3. มหาวิทยาลัยนาโกยา (Nagoya University) 

   ผู้ขอรับทุนสามารถเลือกโปรแกรมการศึกษา เพื่อสมัครขอรับทุนในโปรแกรมการศึกษาแบบ 3 ปี (นักศึกษาวิจัย+ปริญญาโท) หรือแบบ 2 ปี 

(ปริญญาโท) ได้แก่  บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เกษตร ชีวภาพ,วิทยาศาสตร์, แพทยศาสตร์ (เฉพาะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เท่านั้น) และ

วิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ) 

   รายละเอียดการรับสมัครปริญญาโทภาษาอังกฤษ สามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนาโกยาอีกคร้ัง 
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ภาคผนวก 1    รายละเอียดโปรแกรมการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย  (ต่อ)    

◎  โปรแกรมการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยที่มูลนิธิฯให้ทุนการศึกษาจะอ้างอิงตามตารางด้านล่าง ◎ 

บัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตร์ 
เกษตรและ

ชีวภาพ 

วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์  
(เฉพาะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เท่านั้น) 

วิศวกรรมศาสตร์ 
(เฉพาะสาขาวิศวกรรมกระบวนการ

ทางชีวภาพ เท่านั้น) 
ศึกษาวิจัย+ปริญญาโท (โปรแกรม 3 ปี)     

ปริญญาโท  (โปรแกรม 2 ปี)    
 

 
4. สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) 

   ผู้ขอรับทุนสามารถเลือกโปรแกรมการศึกษา เพื่อสมัครขอรับทุนในโปรแกรมการศึกษาแบบ 3 ปี (นักศึกษาวิจัย+ปริญญาโท) หรือแบบ 2 ปี 

(ปริญญาโท) ในทุกวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี, วิทยาลัยวัสดุและเทคโนโลยีเคมี และวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะ

สาขาวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ เท่านั้น) 
   รายละเอียดการรับสมัครปริญญาโทภาษาอังกฤษ สามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์ของสถาบันอีกคร้ัง 
◎  โปรแกรมการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยที่มูลนิธิฯให้ทุนการศึกษาจะอ้างอิงตามตารางด้านล่าง ◎ 

บัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตร์ชีวภาพและ
เทคโนโลยี 

วัสดุและเทคโนโลยีเคมี วิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิศวกรรม
กระบวนการทางชีวภาพ เท่านั้น) 

ศึกษาวิจัย+ปริญญาโท (โปรแกรม 3 ปี)    
ปริญญาโท  (โปรแกรม 2 ปี)   

 
 

5. มหาวิทยาลัยโอชาโนะมิสึ (Ochanomizu University) 

   ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นสุภาพสตรีเท่าน้ัน และสามารถเลือกโปรแกรมการศึกษา เพื่อสมัครขอรับทุนในโปรแกรมการศึกษาแบบ 3 ปี (นัก

ศึกษาวิจัย+ปริญญาโท)    หรือแบบ 2 ปี (ปริญญาโท) ได้แก่  บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, วิทยาศาสตร์ข้ันสูง โดยหากผู้สมัคร เลือก

โปรแกรม 3 ปี จะต้องยื่นเอกสารรับรองระดับทักษะภาษาญี่ปุ่นประกอบด้วย และหากผู้สมัครสนใจศึกษาแบบโปรแกรม 2 ปี จะต้องสามารถ

เข้าร่วมการสอบคัดเลือกตรงที่ประเทศญี่ปุ่นได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย) 
◎ โปรแกรมการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยที่มูลนิธิฯใหทุ้นการศึกษาจะอ้างอิงตามตารางด้านล่าง ◎ 

บัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   วิทยาศาสตร์ข้ันสูง 

ศึกษาวิจัย+ปริญญาโท (โปรแกรม 3 ปี)   

ปริญญาโท  (โปรแกรม 2 ปี)   
 

6. มหาวิทยาลัยโภชนาการคางาวะ (Kagawa Nutrition University) 

   ผู้ขอรับทุนจะต้องสมัครขอรับทุนในโปรแกรมการศึกษาแบบ 3 ปี (นักศึกษาวิจัย+ปริญญาโท) ในบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์โภชนาการ  

◎ โปรแกรมการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยที่มูลนิธิฯใหทุ้นการศึกษาจะอ้างอิงตามตารางด้านล่าง ◎ 

บัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตร์โภชนาการ   

ศึกษาวิจัย+ปริญญาโท (โปรแกรม 3 ปี)  

ปริญญาโท  (โปรแกรม 2 ปี)  
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ภาคผนวก 1    รายละเอียดโปรแกรมการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย  (ต่อ)    

7. มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) 

    ผู้ขอรับทุนจะต้องสมัครขอรับทุนในโปรแกรมการศึกษาแบบ 2 ปี (ปริญญาโท) ในบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ข้ันสูงและ   

     วิศวกรรม เท่านั้น โดยการคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารสมัครทุนเป็นหลัก 

   หากผู้สมัครเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังจะส าเร็จในระบบการศึกษาท่ีมีระยะเวลาการศึกษาต่ ากว่า 14 ปี จะไม่สามารถสมัคร 

    เรียนท่ีมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ 

   การศึกษาภาษาญี่ปุ่นมีให้สมัครเรียนได้ผ่านคอร์สของ FAIS หรือ ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น และเมื่อศึกษาท่ีศูนย์ภาษาญี่ปุ่น นักศึกษา  

    สามารถได้รับเครดิตเวลา 2 ชั่วโมง และความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถส าเร็จการเรียนจากคอร์สปกติเพ่ือให้สามารถเรียนได้ทันกับ 

    นกัศึกษาเต็มเวลาแบบปกติในคลาสเรียน 

   รายละเอียดการรับสมัครปริญญาโทหลักสูตรภาษาอังกฤษ สามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวาเซดะ อีกคร้ัง 
 

◎  โปรแกรมการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยที่มูลนิธิฯให้ทุนการศึกษาจะอ้างอิงตามตารางด้านล่าง ◎ 

บัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตร์ข้ันสูงและวิศวกรรม 

ศึกษาวิจัย+ปริญญาโท (โปรแกรม 3 ปี)  

ปริญญาโท  (โปรแกรม 2 ปี)  
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ภาคผนวก 2   เอกสารที่จ าเป็นในการสมัครเข้าศึกษาเป็นนักศกึษาวิจัยในบัณฑิตวทิยาลัย 

   กรุณาติดตามดูท่ีเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆของแต่ละบัณฑิตวิทยาลัยว่า เอกสารท่ีจ าเป็นต้องใช้ยังคงระบุตามนี้หรือไม่ก่อนท่ีจะท าการสมัคร โดยเฉพาะ

เกณฑ์คะแนน TOEFL เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมเอกสารท่ีจ าเป็น หรือ ก าหนดข้ึนใหม่  

   กรุณาเตรียมเอกสารท่ีจ าเป็นต่างๆ ดังท่ีระบุไว้ข้างต้น เช่น TOEFL, JLPT, GMAT และ GRE และผลการสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวนัท่ี

สมัคร และโปรดสอบถามโดยตรงไปยังแต่ละบัณฑิตวิทยาลัย 

1) มหาวิทยาลัยโตเกียว (University of Tokyo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 
เอกสารที่ใช้ใน 

การพิจารณารอบที่ 2 
เอกสารที่จ าเป็นและส าคัญในการสมัครเข้าศึกษา 

เป็นนักศึกษาวิจัยในบัณฑิตวิทยาลัย 

แพทยศาสตร์ 
Medicine 

(*เฉพาะ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) 

  <เอกสารที่จ าเป็น> 
1) ใบสมัครส าหรับนักศึกษาวิจัยต่างชาติ (ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด) 
2) แผนการศึกษาวิจัย 
3) แผนการใช้ชีวิตนักศึกษาในประเทศญี่ปุ่น 
4) หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาหรือปริญญาบัตรตัวจริงจาก

มหาวิทยาลัย  (ภาษาอังกฤษ) 
5) ใบแสดงผลคะแนนตัวจริงจากมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) 
6) หนังสือรับรองจากอธิการบดี หรือ คณบดี หรืออาจารย์ท่ีปรึกษา 

(ภาษาอังกฤษ) 
7) ใบรับรองความรู้ภาษาญี่ปุ่น (จากอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น หรือ

เทียบเท่า) (ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด) 
8) แบบฟอร์มการติดต่อ (ตามท่ีก าหนด) 
9) ใบรับรองผลคะแนน TOEFL (อายุไม่เกิน 2 ปี) 
10) ใบรับรองสุขภาพ  (ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด) 
11) เอกสารรับรองการช าระค่าสอบ 
12) ส าเนาพาสปอร์ตท่ีแสดงภาพหน้าตรงของผู้สมัครและวันเกิด 

เกษตรศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Agricultural and  

Life Sciences 

 

วิทยาศาสตร์ 
Science 

ต้องมีผลคะแนน GRE (ท้ังแบบ 
General และแบบรายวิชา) ท่ี
ตรงตามสาขา หรือ แล็บท่ีเลือก
ประกอบด้วย 

วิทยาการวิทยาศาสตร์* 
Frontier Sciences  

(*เฉพาะ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) 

 

วิศวกรรมศาสตร์ 
Engineering 

(*เฉพาะ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) 
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ภาคผนวก 2   เอกสารที่จ าเป็นในการสมัครเข้าศึกษาเป็นนักศกึษาวิจัยในบัณฑิตวทิยาลัย (ต่อ) 
   กรุณาติดตามดูท่ีเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆของแต่ละบัณฑิตวิทยาลัยว่า เอกสารท่ีจ าเป็นต้องใช้ยังคงระบุตามนี้หรือไม่ก่อนท่ีจะท าการสมัคร โดยเฉพาะ

เกณฑ์คะแนน TOEFL เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมเอกสารท่ีจ าเป็น หรือ ก าหนดข้ึนใหม่  

   กรุณาเตรียมเอกสารท่ีจ าเป็นต่างๆ ดังท่ีระบุไว้ข้างต้น เช่น TOEFL, JLPT, GMAT และ GRE และผลการสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวนัท่ี

สมัคร และโปรดสอบถามโดยตรงไปยังแต่ละบัณฑิตวิทยาลัย 
2) มหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University) 

3) มหาวิทยาลัยนาโกยา (Nagoya University) 

บัณฑิตวิทยาลัย 
เอกสารที่จ าเป็นและส าคัญในการสมัครเข้าศึกษา 

เป็นนักศึกษาวิจัยในบัณฑิตวิทยาลัย 

แพทยศาสตร์ 
Medicine 

(*เฉพาะ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) 

 <เอกสารที่จ าเป็น> 
1) ใบสมัครส าหรับนักศึกษา (ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด) และประวัติย่อ (CV) 
2) ภาพถ่าย 
3) หลักฐานการจ่ายค่าสมัคร 
4) หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา หรือ ใบแสดงผลคะแนนตัวจริงจากมหาวิทยาลัย 

(ภาษาอังกฤษ) 
5) แผนการศึกษาวิจัย (ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด) 
6) จดหมายอนุญาตท่ีได้รับรองลายเซ็นจากซูเปอร์ไวเซอร์ 
7) ซองจดหมายจ่าหน้าถึงตนเองพร้อมแสตมป์ 
8) ส าเนาปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัย 
9) หนังสือรับรองจากอธิการบดี หรือ คณบดี หรืออาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีส าเร็จ

การศึกษา  (ภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาอังกฤษ) 
10) หนังสือรับรองการอยู่อาศัย หรือ ส าเนาบัตรประชาชน  
11) ส าเนาพาสปอร์ต 
12) เอกสารรับรองค่าสมัคร 

เกษตรศาสตร์ 
Agriculture 

ชีวศึกษา 
Biostudies  

วิศวกรรมศาสตร์ 
Engineering 

(*เฉพาะ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) 

บัณฑิตวิทยาลัย 
เอกสารที่จ าเป็นและส าคัญในการสมัครเข้าศึกษา 

เป็นนักศึกษาวิจัยในบัณฑิตวิทยาลัย 
แพทยศาสตร์  

Medicine 
(*เฉพาะ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) 

 <เอกสารที่จ าเป็น> 
1) ใบสมัครส าหรับนักศึกษา (ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด) 
2) หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) 
3) ใบแสดงผลคะแนนตัวจริงจากมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) 
4) หนังสือรับรองจากอธิการบดี หรือ คณบดี หรืออาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีส าเร็จ

การศึกษา  (ภาษาอังกฤษ) 
5) ประวัติส่วนตัว 
6) ส าเนาพาสปอร์ต 
7) ใบรับรองประชากร หรือ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
8) เอกสารรับรองสถานะทางการเงิน 
9) แผนการศึกษาวิจัย 

วิทยาศาสตร์เกษตรชีวภาพ 

Bio Agricultural Sciences 

วิทยาศาสตร์ 

Science 

วิศวกรรมศาสตร์ 
Engineering 

(*เฉพาะ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) 
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ภาคผนวก 2   เอกสารที่จ าเป็นในการสมัครเข้าศึกษาเป็นนักศกึษาวิจัยในบัณฑิตวทิยาลัย (ต่อ)  
   กรุณาติดตามดูท่ีเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆของแต่ละบัณฑิตวิทยาลัยว่า เอกสารท่ีจ าเป็นต้องใช้ยังคงระบุตามนี้หรือไม่ก่อนท่ีจะท าการสมัคร โดยเฉพาะ

เกณฑ์คะแนน TOEFL เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมเอกสารท่ีจ าเป็น หรือ ก าหนดข้ึนใหม่  

   กรุณาเตรียมเอกสารท่ีจ าเป็นต่างๆ ดังท่ีระบุไว้ข้างต้น เช่น TOEFL, JLPT, GMAT และ GRE และผลการสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวนัท่ี

สมัคร และโปรดสอบถามโดยตรงไปยังแต่ละบัณฑิตวิทยาลัย 

4) สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) 

5) มหาวิทยาลัยโอชาโนะมิสึ (Ochanomizu University) 

6) มหาวิทยาลัยโภชนาการคางาวะ (Kagawa Nutrition University) 

บัณฑิตวิทยาลัย 
เอกสารที่จ าเป็นและส าคัญในการสมัครเข้าศึกษา 

เป็นนักศึกษาวิจัยในบัณฑิตวิทยาลัย 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
และเทคโนโลย ี

 Life Sciences and Technology 

 <เอกสารที่จ าเป็น> 
1) ใบสมัครส าหรับนักศึกษา (ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด) 
2) หนังสือผลคะแนนตัวจริงจากมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) 
3) หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา หรือ รับรองว่าก าลังจจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

(ภาษาอังกฤษ) 
4) เอกสารแสดงการช าระค่าสมัคร 
5) หนังสือรับรองสถานะการสมัคร 

วัสดุและเทคโนโลยีเคมี Material and 
Chemical Technology 

วิศวกรรมศาสตร์ 
Engineering 

(*เฉพาะ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง) 

บัณฑิตวิทยาลัย 
เอกสารที่จ าเป็นและส าคัญในการสมัครเข้าศึกษา 

เป็นนักศึกษาวิจัยในบัณฑิตวิทยาลัย 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 Life Sciences 

 <เอกสารที่จ าเป็น> 
1) ใบสมัครส าหรับนักศึกษา (ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด) 
2) หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) 
3) ใบแสดงผลคะแนนตัวจริงจากมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) 
4) หนังสือรับรองจากอธิการบดี หรือ คณบดี หรืออาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีส าเร็จการศึกษา  

(ภาษาอังกฤษ) 
5) แผนการศึกษาวิจัย 
6) ใบรับรองความรู้ภาษาญี่ปุ่น 
7) เอกสารรับรองสถานะทางการเงิน 
8) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

วิทยาศาสตร์ข้ันสูง 
Advanced Sciences 

บัณฑิตวิทยาลัย 
เอกสารที่จ าเป็นและส าคัญในการสมัครเข้าศึกษา 

เป็นนักศึกษาวิจัยในบัณฑิตวิทยาลัย 

วิทยาศาสตร์โภชนาการ 
Nutrition Sciences 

 <เอกสารที่จ าเป็น> 
1) ใบสมัครส าหรับนักศึกษา (ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด) 
2) ประวัติย่อ (CV) 
3) หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) 
4) หนังสือรับรองจากหน่วยงานท่ีให้ทุนการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
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ภาคผนวก 2   เอกสารที่จ าเป็นในการสมัครเข้าศึกษาเป็นนักศกึษาวิจัยในบัณฑิตวทิยาลัย (ต่อ)  
   กรุณาติดตามดูท่ีเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆของแต่ละบัณฑิตวิทยาลัยว่า เอกสารท่ีจ าเป็นต้องใช้ยังคงระบุตามนี้หรือไม่ก่อนท่ีจะท าการสมัคร โดยเฉพาะ

เกณฑ์คะแนน TOEFL เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมเอกสารท่ีจ าเป็น หรือ ก าหนดข้ึนใหม่  
   กรุณาเตรียมเอกสารท่ีจ าเป็นต่างๆ ดังท่ีระบุไว้ข้างต้น เช่น TOEFL, JLPT, GMAT และ GRE และผลการสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวนัท่ี

สมัคร และโปรดสอบถามโดยตรงไปยังแต่ละบัณฑิตวิทยาลัย 
7) มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University)    

 

บัณฑิตวิทยาลัย 
เอกสารที่จ าเป็นและส าคัญในการสมัครเข้าศึกษา 

เป็นนักศึกษาปริญญาโทในบัณฑิตวิทยาลัย 

วิทยาศาสตร์ข้ันสูงและวิศวกรรม 
 Advanced Sciences  

and Engineering 

 <เอกสารที่จ าเป็น> 
1) ภาพ Screenshot ยืนยันการเสร็จสิ้นการสมัครออนไลน์ 
2) ใบสมัครส าหรับนักศึกษา (ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด) 
3) หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรองท่ีคาดว่าจะจบการศึกษา หรือ การ

เข้าเรียน 
4) ใบแสดงผลคะแนนตัวจริงจากมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) 
5) ใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEFL L&R, TOEFL iBT, IELTS Academic) 
6) หนังสือรับรองจากอธิการบดี หรือ คณบดี หรืออาจารย์ท่ีปรึกษา 
7) แบบฟอร์มการโอนเงิน (Remittance Form) 
8) ส าเนาพาสปอร์ต 
9) เอกสารรับรองแหล่งเงินทุน 
10) ส าเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือรับรอง 
11) เอกสารสมัครขอหนังสืออนุญาตให้อาศัยในประเทศญี่ปุ่น 
12) เอกสารข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 
13) เอกสารรับรองสถานะทางการเงิน 


