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หลักสูตรที่เปิดสอนส ำหรับนักศึกษำแลกเปลี่ยนจำกมหำวิทยำลัยคู่สัญญำ ปีกำรศึกษำ 2021 
ภูมิภำค Kanto / Chubu / Tohoku / Hokkaido 

 

ล ำดับ 
มหำวิทยำลัย

คู่สัญญำ 
ภูมิภำค จ ำนวนรับ/เง่ือนไข 

คณะ / หลักสูตร /  
โครงกำรที่สำมำรถรับได้ 

รำยชื่อวิชำ 
คุณสมบัติ 

Website 
ปริญญำตร ี ปริญญำโท 

1 
Aoyama Gakuin 
University 

Kanto 2 คนต่อปี 

หลักสูตรภำษำอังกฤษ  : 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  

หลักสูตรภำษำญี่ปุ่น : ลงเรียนวิชำที่เปิดสอนตำมคณะ ใน
ทั้ง 2 Campus อำทิ 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 

  

หลักสูตรภำษำอังกฤษ 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 
 
(กรณีทีเ่รียนวิชำ
ภำษำญี่ปุ่นจะตอ้งมี
คะแนน JLPT ดังนี้ N2 
หรือ N1 ) 

 

2 Chuo University Kanto 1 คนต่อปี 
หลักสูตรภำษำญี่ปุ่น : หลกัสูตรด้ำนภำษำและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น 

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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หลักสูตรที่เปิดสอนส ำหรับนักศึกษำแลกเปลี่ยนจำกมหำวิทยำลัยคู่สัญญำ ปีกำรศึกษำ 2021 
ภูมิภำค Kanto / Chubu / Tohoku / Hokkaido 

 

ล ำดับ 
มหำวิทยำลัย

คู่สัญญำ 
ภูมิภำค จ ำนวนรับ/เง่ือนไข 

คณะ / หลักสูตร /  
โครงกำรที่สำมำรถรับได้ 

รำยชื่อวิชำ 
คุณสมบัติ 

Website 
ปริญญำตร ี ปริญญำโท 

3 
Hitotsubashi 
University 

Kanto 
3 คนต่อปี หรือ 6 คนตอ่
เทอม 

หลักสูตรภำษำอังกฤษ  
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 

หลักสูตรภำษำญี่ปุ่น 
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 มำกกว่ำ 

 

4 
International 
University of 
Japan (IUJ) 

Chubu 2 ต่อปี หรอื 2 คนตอ่เทอม 
หลักสูตรภำษำอังกฤษ : 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/ 

5 
Kanagawa 
University 

Kanto 2 ต่อปี หรอื 2 คนตอ่เทอม หลักสูตรภำษำญี่ปุ่น: 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 
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หลักสูตรที่เปิดสอนส ำหรับนักศึกษำแลกเปลี่ยนจำกมหำวิทยำลัยคู่สัญญำ ปีกำรศึกษำ 2021 
ภูมิภำค Kanto / Chubu / Tohoku / Hokkaido 

 

ล ำดับ 
มหำวิทยำลัย

คู่สัญญำ 
ภูมิภำค จ ำนวนรับ/เง่ือนไข 

คณะ / หลักสูตร /  
โครงกำรที่สำมำรถรับได้ 

รำยชื่อวิชำ 
คุณสมบัติ 

Website 
ปริญญำตร ี ปริญญำโท 

6 
Ochanomizu 
University 

Kanto 
1 คนต่อปี หรือ 2 คนตอ่
เทอม 

หลักสูตรภำษำญี่ปุ่น: 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 

7 Tohoku University Tohoku 
2 คนต่อปี หรือ 2 คนตอ่
เทอม 

หลักสูตรภำษำอังกฤษ :  
1. JYPE (สำขำ Science, Engineering, Agricultural 
studies)  
2. IPLA (สำขำ Economics, Management, Education, 
Literature, Agricultural Economics, Law) 
3. DEEp-Bridge (สำขำ Arts and letters, Education, 
Law, Economics and Management) 
4. COLABS (ส ำหรับบัณฑิตศึกษำในสำขำ 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/ 

8 University of Fukui Chubu 
2 คนต่อปีหรอื 2 คนตอ่
เทอม 

หลักสูตรภำษำญี่ปุ่น : 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/ 

หมำยเหตุ :  1. กรณทีี่เปิดรับ 2 หลักสตูร คือ หลักสูตรภำษำอังกฤษ และ หลกัสูตรภำษำญี่ปุ่น นกัศึกษำจะตอ้งเลอืกสมัครหลกัสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 

               2. นักศกึษำระดับบัณฑิตศึกษำควรติดตอ่มหำวทิยำลัยที่ต้องกำรไปแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำเนื่องจำกนักศกึษำจะต้องมอีำจำรย์ที่ปรกึษำ ณ มหำวทิยำลัยเจ้ำภำพ 
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หลักสูตรที่เปิดสอนส ำหรับนักศึกษำแลกเปลี่ยนจำกมหำวิทยำลัยคู่สัญญำ ปีกำรศึกษำ 2021 
ภูมิภำค Kansai / Chugoku /Shikoku /Kyushu & Okinawa 

 

ล ำดับ 
มหำวิทยำลัย

คู่สัญญำ (ภูมภิำค) 
จ ำนวนรับ/

เง่ือนไข 
คณะ / หลักสูตร /  

โครงกำรที่สำมำรถรับได้ 
รำยชื่อวิชำ 

คุณสมบัติ 
Website 

ปริญญำตรี ปริญญำโท 

1.  
Doshisha 
University 
(Kansai) 

2 คน / ปีหรือ 
4 คน / เทอม 

ภำษำอังกฤษ - CGE (Center for Global 

Education) ศึกษำ Japanese Culture, 

Society, and Nature 

https://intad.doshisha.ac.jp

/en/exchange/cge_curricul

um.html  

1. GPA 2.80 

2. TOEFL ITP 500 

หรือ TOEFL iBT 61 

หรือ TOEIC 630  

หรือ IELTS 5 

- 

https://intad.doshi

sha.ac.jp/exchang

e/guidance.html  
ภำษำญี่ปุ่น - Nichibun, CJLC (Center for 

Japanese Language and Culture) ศึกษำ 

Japanese language and culture 

https://intad.doshisha.ac.jp

/en/exchange/curriculum.h

tml  

1. GPA 2.80 

2. JLPT N3 
- 

2.  

Fukuoka 
Women's 
University 
(Kyushu) 

1 คน / ปี 
หรือเทอม 

ภำษำอังกฤษ WJC: The World of Japanese 

Contemporary Culture Program 

JCS - Japanese Contemporary Society 

JCC - Japanese Contemporary Culture 
http://www.fwu.ac.jp/inter

national/06_Course%20De

scription_WJC_Fall%20202

1_tentative.pdf  

1. GPA 2.80 

2. TOEFL iBT 70  
หรือ TOEIC 800  
หรือ IELTS 5.5 

- 

http://www.fwu.ac
.jp/international/w
jc.html#wjc  

ภำษำญี่ปุ่น WJC: The World of Japanese 

Contemporary Culture Program 

JLC – Japanese Language and Culture  

1. GPA 2.80 

2. JLPT N2 
- 
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หลักสูตรที่เปิดสอนส ำหรับนักศึกษำแลกเปลี่ยนจำกมหำวิทยำลัยคู่สัญญำ ปีกำรศึกษำ 2021 
ภูมิภำค Kansai / Chugoku /Shikoku /Kyushu & Okinawa 

 

ล ำดับ 
มหำวิทยำลัย

คู่สัญญำ (ภูมภิำค) 
จ ำนวนรับ/

เง่ือนไข 
คณะ / หลักสูตร /  

โครงกำรที่สำมำรถรับได้ 
รำยชื่อวิชำ 

คุณสมบัติ 
Website 

ปริญญำตรี ปริญญำโท 

3.  
Hiroshima 
University 
(Chugoku) 

2 คน / ป ี
หรือเทอม 

ภำษำอังกฤษ 

HUSA (Hiroshima University Study Abroad) 

Program – Special courses 

https://www.hiroshima-
u.ac.jp/en/husa/academic
program/coursetypes  

1. GPA 2.80 
2. TOEFL iBT 61  
หรือ IELTS 5.0 

- https://www.hiros
hima-
u.ac.jp/en/husa  

ภำษำญี่ปุ่น  

HUSA (Hiroshima University Study Abroad) 
Program – Japanese courses 5 ระดับ หรือ
เลือกวิชำตำมคณะทีเ่ปิด 

1. GPA 2.80 
2. JLPT N2 

- 

4.  
Kobe University 

(Kansai) 
1 คน / ปีหรือ 
2 คน / เทอม 

ภำษำญี่ปุ่น 

- 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/campuss
quare.do?_flowExecutionK
ey=_c54FA6666-FBC8-
D837-F78B-
14D0ADDB09FD_k3C65CF6
E-DA1B-723B-2A8A-
54EB106D8471  

1. GPA 2.80 
2. JLPT N2 

1. GPA 3.25 
2. JLPT N2 

http://web.cla.kob
e-
u.ac.jp/group/Kour
yu/for-incoming-
students.html  
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ภูมิภำค Kansai / Chugoku /Shikoku /Kyushu & Okinawa 

 

ล ำดับ 
มหำวิทยำลัย

คู่สัญญำ (ภูมภิำค) 
จ ำนวนรับ/

เง่ือนไข 
คณะ / หลักสูตร /  

โครงกำรที่สำมำรถรับได้ 
รำยชื่อวิชำ 

คุณสมบัติ 
Website 

ปริญญำตรี ปริญญำโท 

5.  
Kyoto University 

(Kansai) 
2 คน / ปี 
หรือเทอม 

ภำษำอังกฤษ 
1. ป.ตรี  - KUINEP (Kyoto University 
International Education Program) 

2. บัณฑิตศึกษำ - General Exchange 
Program แบบ Coursework (GEA) 

3. บัณฑิตศึกษำ - General Exchange 
Program แบบ Research (GESR) ตอ้งได้รับกำร
ตอบรับจำก supervisor ม. Kyoto ก่อนสมัคร 

1. KUIINEP 
https://www.z.k.kyoto-
u.ac.jp/download/introduc
tion/syllabus.pdf?1446706
638  

2. GEA / GESR 
https://www.kyoto-
u.ac.jp/en/education-
campus/education-and-
admissions/non-degree-
programs/exchange-
students/change-prog  

1. GPA 2.80 
2. TOEFL iBT 79 
หรือ IELTS 6.5 

1. GPA 3.25 
2. TOEFL iBT 79 
หรือ IELTS 6.5 https://www.kyot

o-
u.ac.jp/en/educati
on-
campus/educatio
n-and-
admissions/non-
degree-
programs/exchang
e-students  

ภำษำญี่ปุ่น 
1. ระดับ Undergraduate - General 
Exchange Program (GEA) 

2. บัณฑิตศึกษำ - General Exchange 
Program แบบ Coursework (GEA) 

3. บัณฑิตศึกษำ - General Exchange 
Program แบบ Research (GESR) ต้องได้รับกำร
ตอบรับจำก supervisor ม. Kyoto ก่อนสมัคร 

https://www.kyoto-
u.ac.jp/en/education-
campus/education-and-
admissions/non-degree-
programs/exchange-
students/change-prog  

1. GPA 2.80 
2. JLPT N1 

1. GPA 3.25 
2. JLPT N1 

https://www.z.k.kyoto-u.ac.jp/download/introduction/syllabus.pdf?1446706638
https://www.z.k.kyoto-u.ac.jp/download/introduction/syllabus.pdf?1446706638
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https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education-and-admissions/non-degree-programs/exchange-students/change-prog
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https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education-and-admissions/non-degree-programs/exchange-students/change-prog
https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education-and-admissions/non-degree-programs/exchange-students/change-prog
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ภูมิภำค Kansai / Chugoku /Shikoku /Kyushu & Okinawa 

 

ล ำดับ 
มหำวิทยำลัย

คู่สัญญำ (ภูมภิำค) 
จ ำนวนรับ/

เง่ือนไข 
คณะ / หลักสูตร /  

โครงกำรที่สำมำรถรับได้ 
รำยชื่อวิชำ 

คุณสมบัติ 
Website 

ปริญญำตรี ปริญญำโท 

6.  
Kyushu 

University 
(Kyushu) 

2 คน / ป ี
หรือเทอม 

ภำษำอังกฤษ (เลือกเรียน 1 เทอมหรือ 1 ปี) 

1. JTW (Japan in Today's World) 

2. หลักสูตรทั่วไประดับป.ตรี (Schools) และป.
โท (Graduate Schools)  

1. JTW 
http://www.isc.kyushu-
u.ac.jp/jtw/program 
 
2. หลักสูตรทั่วไป 
http://www.isc.kyushu-
u.ac.jp/intlweb/en/admissi
on/e-class  

1. GPA 3.2 
2. TOEFL iBT 79 
หรือ IELTS 6.0 

1. GPA 3.25 
2. TOEFL iBT 79 
หรือ IELTS 6.0 

JTW 
http://www.isc.ky
ushu-u.ac.jp/jtw/ 
หลักสูตรทั่วไป 
https://www.kyus
hu-
u.ac.jp/en/faculty/
undergraduate/  

ภำษำญี่ปุ่น 
1. JLCC (Japanese Language and Culture 
Course) เรียน 1 ป ี

2. หลักสูตรทั่วไประดับป.ตรี (Schools) และป.
โท (Graduate Schools) เลือกเรยีน 1 เทอม
หรือ 1 ป ี 

1. JLCC 
https://www.isc.kyushu-
u.ac.jp/jlcc/en/courses 

2. หลักสูตรทั่วไป 
https://www.kyushu-
u.ac.jp/en/education/class
/learning/syllabus/departm
ent  

JLCC 
1. GPA 3.2 
2. JLPT N1-N2 

หลักสตูรทั่วไป 
1. GPA 3.2 
2. JLPT N1 

1. GPA 3.25 
2. JLPT N1 

JLCC 
http://www.isc.ky
ushu-
u.ac.jp/jlcc/en/ 
หลักสูตรทั่วไป 
https://www.kyus
hu-
u.ac.jp/en/faculty/
undergraduate/  

7.  
Oita University 

(Kyushu) 

3 คน / ปีหรือ 
6 คน / เทอม 

*ให้โควตำน.ศ.
คณะวำรสำรฯ 
2 คน / ปี หรือ 
4 คน / เทอม 

ภำษำอังกฤษ 
IGLOBE - Intercultural and Global OITA 
Based Education http://www.gaia.oita-

u.ac.jp/pdf/syllabus2020.p
df   

1. GPA 2.80 
2. TOELF 500 
หรือ IELTS 6.0 

- http://www.gaia.oi
ta-
u.ac.jp/en/acade
mic/tanki/iglobe/  ภำษำญี่ปุ่น 

IGLOBE - Intercultural and Global OITA 
Based Education 

1. GPA 2.80 
2. JLPT N4 

- 

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/jtw/program
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/jtw/program
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/en/admission/e-class
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http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/jtw/
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/jtw/
https://www.kyushu-u.ac.jp/en/faculty/undergraduate/
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https://www.kyushu-u.ac.jp/en/faculty/undergraduate/
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http://www.gaia.oita-u.ac.jp/pdf/syllabus2020.pdf
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ล ำดับ 
มหำวิทยำลัย

คู่สัญญำ (ภูมภิำค) 
จ ำนวนรับ/

เง่ือนไข 
คณะ / หลักสูตร /  

โครงกำรที่สำมำรถรับได้ 
รำยชื่อวิชำ 

คุณสมบัติ 
Website 

ปริญญำตรี ปริญญำโท 

8.  
Osaka University 

(Kansai) 
5 คน / ปี 

ภำษำอังกฤษ 
1. *FrontierLab ป.ตรหีรือป.โท ท ำ Full-time 
research สำขำ Science and Technology 
(ต้องได้รับกำรตอบรับจำก supervisor ม. 
Osaka ก่อนสมัคร)  

2. *OUSSEP (Osaka University Short-term 
Student Exchange Program)  

*น.ศ.จะต้องมีสถำนะเทียบเท่ำปี 3 หรือมำกกว่ำ 
ณ เวลำทีไ่ปศึกษำ 

1. FrontierLab 
https://www.osaka-
u.ac.jp/en/international/in
bound/exchange_program/
frontierlab/frontierlabguide 
2. OUSSEP 
http://ex.ciee.osaka-
u.ac.jp/oussep/current/syll
abus/index.html 

1. GPA 3.0 
2. TOEFL iBT 80 
หรือ IELTS 6.0 

1. GPA 3.25 
2. TOEFL iBT 80 
หรือ IELTS 6.0 

http://www.osaka
-
u.ac.jp/en/interna
tional/inbound/e
xchange_program  

ภำษำญี่ปุ่น  
1. Maple program (ป.ตรี) - Intensive 
Japanese Language and Culture Program 
for Exchange Students 

2. iExPO (Immersion Exchange Program 
Osaka) ป.ตรีเลือกเรยีนวิชำของคณะที่เปดิ ป.โท
ท ำ Research (ต้องไดร้ับกำรตอบรับจำก 
supervisor ม. Osaka ก่อนสมคัร) 

3. FrontierLab ป.ตรี (ปี3-4) หรือ ป.โท ท ำ 
Full-time research สำขำ Science and 
Technology (ต้องไดร้ับกำรตอบรับจำก 
supervisor ม. Osaka ก่อนสมคัร)  

1. Maple  
https://www.osaka-
u.ac.jp/en/international/in
bound/exchange_program/
maple  
2. iExPo 
https://www.osaka-
u.ac.jp/en/international/in
bound/exchange_program/
iexpo/iExPOguide 
3. FrontierLab 
https://www.osaka-
u.ac.jp/en/international/in
bound/exchange_program/
frontierlab/frontierlabguide 

Maple program 
1. GPA 3.0 
2. JLPT N3-N4 

iExPo 
1. GPA 3.0 
2. JLPT N1-N2 

FrontierLab 
1. GPA 3.0 
2. JLPT N2 

1. GPA 3.25 
2. JLPT N1-N2 

https://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program/frontierlab/frontierlabguide
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ล ำดับ 
มหำวิทยำลัย

คู่สัญญำ (ภูมภิำค) 
จ ำนวนรับ/

เง่ือนไข 
คณะ / หลักสูตร /  

โครงกำรที่สำมำรถรับได้ 
รำยชื่อวิชำ 

คุณสมบัติ 
Website 

ปริญญำตรี ปริญญำโท 

9.  
Ritsumeikan APU 

(Kansai) 
2 คน / ปหีรือ 
4 คน / เทอม 

ภำษำอังกฤษ 
1. College of Asia Pacific Studies (APS) 
2. College of International Management 
(APM) 

http://en.apu.ac.jp/acade
mic/uploads/fckeditor/pub
lic/toapu/student_exchang
e/2017_Curriculum_Gener
al_Course_List.pdf  
น ำรำยวิชำไปเสิร์ชใน 
https://portal2.apu.ac.jp/c
ampusp/slbsskgr.do?clearA
ccessData=true&contenam
=slbsskgr&kjnmnNo=7  
หลังชื่อวิชำขึ้นต้นด้วย  
E = อังกฤษ / J = ญีปุ่่น 

1. GPA 2.8 
2. TOEFL iBT 79 
หรือ IELTS 6.0 
หรือ TOEIC 780 

- 

http://en.apu.ac.jp
/academic/page/c
ontent0166.html/
?c=17  

ภำษำญี่ปุ่น 
1. College of Asia Pacific Studies (APS) 
2. College of International Management 
(APM) 

1.GPA 2.8 
2. JLPT N1 
คะแนน 100 หรือ 
N2 คะแนน 135 

- 

10.  

Ritsumeikan 
University 
(Kansai) 

 

3 คน / ปีหรือ 
6 คน / เทอม 

ภำษำอังกฤษ - International PBL Program 
1. College of Policy Science (Osaka Ibaraki 
Campus) 
2. College of International Relations 
(Kyoto Kinugasa Campus) 

https://ct.ritsumei.ac.jp/syl
labussearch/?lang=en  

College of PS 
1. GPA 2.8 
2. TOEFL iBT 50 
หรือ IELTS 5.0 
หรือ TOEIC 580 

College of IR 
1. GPA 2.8 
2. TOEFL iBT 76 
หรือ IELTS 6.0 
หรือ TOEIC 740 

- 

PBL main page 
http://www.ritsum
ei.ac.jp/internatio
nal/aims/eng/  
 
College of PS 
http://en.ritsumei.
ac.jp/ps/ 
 
College of IR 
http://www.ritsum
ei.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
https://portal2.apu.ac.jp/campusp/slbsskgr.do?clearAccessData=true&contenam=slbsskgr&kjnmnNo=7
https://portal2.apu.ac.jp/campusp/slbsskgr.do?clearAccessData=true&contenam=slbsskgr&kjnmnNo=7
https://portal2.apu.ac.jp/campusp/slbsskgr.do?clearAccessData=true&contenam=slbsskgr&kjnmnNo=7
https://portal2.apu.ac.jp/campusp/slbsskgr.do?clearAccessData=true&contenam=slbsskgr&kjnmnNo=7
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
http://en.apu.ac.jp/academic/page/content0166.html/?c=17
https://ct.ritsumei.ac.jp/syllabussearch/?lang=en
https://ct.ritsumei.ac.jp/syllabussearch/?lang=en
http://www.ritsumei.ac.jp/international/aims/eng/
http://www.ritsumei.ac.jp/international/aims/eng/
http://www.ritsumei.ac.jp/international/aims/eng/
http://en.ritsumei.ac.jp/ps/
http://en.ritsumei.ac.jp/ps/
http://www.ritsumei.ac.jp/ir/eng/
http://www.ritsumei.ac.jp/ir/eng/


หลักสูตรที่เปิดสอนส ำหรับนักศึกษำแลกเปลี่ยนจำกมหำวิทยำลัยคู่สัญญำ ปีกำรศึกษำ 2021 
ภูมิภำค Kansai / Chugoku /Shikoku /Kyushu & Okinawa 

 

ล ำดับ 
มหำวิทยำลัย

คู่สัญญำ (ภูมภิำค) 
จ ำนวนรับ/

เง่ือนไข 
คณะ / หลักสูตร /  

โครงกำรที่สำมำรถรับได้ 
รำยชื่อวิชำ 

คุณสมบัติ 
Website 

ปริญญำตรี ปริญญำโท 

11.  
Saga University 

(Kyushu) 
3 คน / ป ี

ภำษำอังกฤษ 
1. SPACE-E (ป.ตรี) หำกต้องกำรท ำ 
Independent Study ต้องระดับปี 2 ข้ึนไป 
2. SPACE-ARITA (Porcelain Production) 
ป.ตรี  
3. SPACE-SE ส ำหรับป.โทหรือป.เอกสำขำ 
Science and Engineering ศึกษำที่มธ.ไมต่ ่ำ
กว่ำ 1 ปี และได้รบักำรตอบรับจำก Supervisor 
ม. Saga ก่อนสมัคร 

1. SPACE-E 
http://www.irdc.saga-
u.ac.jp/en/interest/space-
e.html  
2. SPACE-ARITA 
http://www.art.saga-
u.ac.jp/english/arita/ 
3. SPACE-SE 
http://www.irdc.saga-
u.ac.jp/en/interest/space-
se.html  

1. GPA 2.8 
2. TOEFL ITP 530 
หรือ TOEFL iBT 72  
หรือ IELTS 5.5 
หรือ TOEIC 740 

1. GPA 3.25 
2. CEFR B2 หรือ 
certificate ที่
เทียบเท่ำ 

http://www.irdc.sa
ga-
u.ac.jp/en/interest
/space.html  

ภำษำญี่ปุ่น 
1. SPACE-Econ (คณะเศรษฐศำสตร์) ป.ตร ี
2. General Exchange Student เรียนหลักสูตร
ปกติตำมคณะทีเ่ปิด ป.ตรี หรือ ป.โทขึ้นไป 
3. Special Research Student ป.โทขึ้นไป ต้อง
ได้รับกำรตอบรับจำก Supervisor ม.Saga ก่อน
สมัคร 

1. SPACE-Econ 
http://www.irdc.saga-
u.ac.jp/ja/interest/space-
econ.html 
2. General Exchange 
http://www.irdc.saga-
u.ac.jp/ja/interest/space-
j.html  
3. Special Research 
http://www.irdc.saga-
u.ac.jp/en/interest/sresearc
h.html  

1. GPA 2.8 
2. JLPT N1-N2 

1. GPA 3.25 
2. JLPT N1 

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.art.saga-u.ac.jp/english/arita/
http://www.art.saga-u.ac.jp/english/arita/
http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space-se.html
http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space-se.html
http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space-se.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.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space.html
http://www.irdc.saga-u.ac.jp/ja/interest/space-econ.html
http://www.irdc.saga-u.ac.jp/ja/interest/space-econ.html
http://www.irdc.saga-u.ac.jp/ja/interest/space-econ.html
http://www.irdc.saga-u.ac.jp/ja/interest/space-j.html
http://www.irdc.saga-u.ac.jp/ja/interest/space-j.html
http://www.irdc.saga-u.ac.jp/ja/interest/space-j.html
http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/sresearch.html
http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/sresearch.html
http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/sresearch.html
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ภูมิภำค Kansai / Chugoku /Shikoku /Kyushu & Okinawa 

 

ล ำดับ 
มหำวิทยำลัย

คู่สัญญำ (ภูมภิำค) 
จ ำนวนรับ/

เง่ือนไข 
คณะ / หลักสูตร /  

โครงกำรที่สำมำรถรับได้ 
รำยชื่อวิชำ 

คุณสมบัติ 
Website 

ปริญญำตรี ปริญญำโท 

12.  
Shimane 
University 
(Chugoku) 

2 คน / ป ี
ภำษำญี่ปุ่น 
เลือกเรยีนวิชำจำกหลักสูตรปกติตำมคณะท่ีเปิด  

https://kokusai.shimane-
u.ac.jp/_files/00178952/Ko
kanguidebookE.pdf  

1. GPA 2.8 
2. JLPT N3 

- 
https://kokusai.shi
mane-u.ac.jp/  

13.  
University of  
the Ryukyus 
(Okinawa) 

3 คน / ป ี

ภำษำอังกฤษ RISE Program (The Ryukyus 
International Student Exchange) 
1. Japan-Okinawa Studies Course  
2. Glocal Leadership Course 

https://ges.skr.u-
ryukyu.ac.jp/wp-
content/uploads/2020/09/
Application-
Guidebook_RISE_2021-
2022.pdf 

1. GPA 2.8 
2. TOEFL iBT 59 
หรือ IELTS 5.5 

-  

https://ges.skr.u-
ryukyu.ac.jp/futur
e-
students/program
/rise/ 

ภำษำญี่ปุ่น - RISE Program (The Ryukyus 
International Student Exchange) 
1. Japan-Okinawa Studies Course 
2. Japanese Language Teacher Training 
Course 
3. Major Studies Course (ป.โทสมัครได้) 

โปรแกรม 1 
1. GPA 2.8 
2. JLPT N3-N4 

โปรแกรม 2, 3 
1. GPA 2.8 
2. JLPT N2 

1. GPA 3.25 
2. JLPT N2 

หมำยเหตุ :  1. กรณีที่เปดิรับมำกกว่ำ 1 หลักสูตร นักศึกษำจะต้องเลือกสมัครหลักสูตรใดหลักสตูรหนึง่ 

               2. นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำควรตดิต่อมหำวิทยำลยัที่ต้องกำรไปแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำเนื่องจำกนักศึกษำจะต้องมีอำจำรย์ที่ปรึกษำ ณ มหำวิทยำลัยเจ้ำภำพ 

https://kokusai.shimane-u.ac.jp/_files/00178952/KokanguidebookE.pdf
https://kokusai.shimane-u.ac.jp/_files/00178952/KokanguidebookE.pdf
https://kokusai.shimane-u.ac.jp/_files/00178952/KokanguidebookE.pdf
https://kokusai.shimane-u.ac.jp/
https://kokusai.shimane-u.ac.jp/
https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2020/09/Application-Guidebook_RISE_2021-2022.pdf
https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2020/09/Application-Guidebook_RISE_2021-2022.pdf
https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2020/09/Application-Guidebook_RISE_2021-2022.pdf
https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2020/09/Application-Guidebook_RISE_2021-2022.pdf
https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2020/09/Application-Guidebook_RISE_2021-2022.pdf
https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2020/09/Application-Guidebook_RISE_2021-2022.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/
https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/future-students/program/rise/
https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/future-students/program/rise/
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น 
ปีการศึกษา 2564  

 
ตามที่ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

แข่งขันเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564 เพื่อไปศึกษาระยะสั้นเป็นเวลาไม่
เกินหนึ่งปกีารศึกษาแล้ว นั้น 
 ข้าพเจ้า (นาย/ นางสาว/ นาง)                     มีความประสงค์สมัคร
แข่งขันเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564 พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แจ้งขอ้มูล
ของข้าพเจ้าเองที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ โดยได้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
ด้านล่างนีอ้ย่างครบถ้วน และยินยอมให้กองวิเทศสัมพันธ์ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างละเอียด ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ประวัติและรายละเอียด (ผู้สมัคร) 
 

1.1  ช่ือ-นามสกุล        
   Name-Surname  
   ช่ือเล่น            เพศ   ชาย      หญิง 
  วัน/เดือน/ปีเกิด อาย ุ ปี เดือน วัน    
   คณะ             
   ประเภทโครงการ     ภาคปกต ิ        ภาคพิเศษ         อื่น ๆ 
       ช่ือโครงการ 
       ระดับการศึกษา     ปริญญาตรี        ปริญญาโท      อื่น ๆ (ระบุ) 
      นักศึกษาช้ันปีท่ี   เลขประจ าตัว    คะแนนเฉลีย่สะสม 
      *** นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ขอให้แปลงคะแนนจากเปอร์เซ็นต์เป็น GPA ด้วย *** 
  วิชาเอก         วิชาโท 
      จ านวนหน่วยกิตสะสม ณ ปัจจุบัน                     จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดเมื่อส าเรจ็การศึกษา 
      จ านวนหน่วยกิตท่ีคาดว่าต้องมาลงทะเบียนเรียนต่อที่มธ.หลังการเขา้ร่วมโครงการ 
      (คาดว่า) ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา                       (นับรวมเวลาไปแลกเปลี่ยนด้วย) 
1.2  ที่อยู่ 
      โทรศัพท์ (บ้าน)       โทรสาร 
  มือถือ        E-mail 
      ช่ือ-นามสกุลของบิดา 
  อาชีพ (โปรดระบรุายละเอียด)            โทรศัพท์ 
      ช่ือ-นามสกุลของมารดา 
  อาชีพ (โปรดระบรุายละเอียด)            โทรศัพท์  
1.3  ในกรณีที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ บุคคลที่สนับสนุนด้านการเงินในระหว่างการศึกษาอยู่ในต่างประเทศ    
       คือ (ในกรณีที่ผู้ปกครองมิใช่บิดา/ มารดา) 
  กรุณาให้เหตุผลประกอบ 
 

รปูถ่าย 
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1.4   ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
    ภาษาอังกฤษ    

  TOEFL คะแนนรวม   สอบเมื่อ          
(Writing  Reading  Listening Speaking ) 

  IELTS คะแนนรวม   สอบเมื่อ          
  (Writing  Reading  Listening Speaking ) 

  TOEIC คะแนนรวม   สอบเมื่อ     
 (Listening              Reading                 ) 

   ภาษาญี่ปุ่น ระดบั     คะแนน   สอบเมื่อ    
ข้อค าถามที่ 1.5-1.7 สามารถเขียนเพิ่มเตมิเป็นเอกสารประกอบได้ 
1.5  ความสามารถพิเศษ  (สามารถน าเสนอความสามารถให้กรรมการรับชมได้หรือไม่   ได้  ไมไ่ด้) 
  เล่นดนตร ี       ฟ้อนร า          ขับร้อง      กีฬา   
  ศิลปะประดิษฐ์        ศิลปะป้องกันตัว      อื่น ๆ ระบ ุ
1.6   ผลงานดเีด่น/ สร้างสรรค์/ รางวัลที่ได้รับ เรื่องเรียนหรือการท ากิจกรรมที่เคยปฏิบตัิหรือก าลังปฏิบัติ 
          1.6.1 
          1.6.2  
1.7   ทุนการศึกษาและฝึกอบรมหรือประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศ  
          ช่ือทุน/หรือโครงการ 
 ประเทศ                     ระยะเวลา (เดือน/ปี)     
1.8   ข้าพเจ้า  ยอมรับเงื่อนไขว่าการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ กับทางกองวิเทศสัมพันธ์ต้องไม่อยู่ในระหว่างการ
สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนโครงการอื่นใดของกองวิเทศสัมพันธ์และในระดับคณะจนกระทั่งใบสมัครนีไ้ด้รับการพิจารณา
ว่าเป็นท่ีสิ้นสุดแล้วโดยกองวิเทศสัมพันธ์และคณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับทุนจากต่างประเทศฯ 
1.9  ข้าพเจ้า  ยอมรับเงื่อนไขว่าในระหว่างที่ไปศึกษาแลกเปลี่ยนจะทุ่มเทให้กับการศึกษาเป็นหลัก โดยจะไม่ท ากิจกรรม
หรือท างานพิเศษที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาและผลการเรียน 
1.10  ข้าพเจ้า  ยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้ท าการสืบค้นข้อมูลในส่วนที่เป็นด้านวิชาการ การใช้ชีวิตในต่างประเทศและเงื่อนไขการ
เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยคู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งได้ปรึกษากับคณะต้นสังกัด อาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้ปกครองแล้วเช่นกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบถึงข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดและเห็นชอบด้วยทุกประการ และเมื่อศึกษาครบ
ระยะเวลาการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนแล้ว ข้าพเจ้าจะกลับมาเทียบโอนรายวิชาตามระเบียบของคณะต้นสังกัดและศึกษาต่อ 
ทีม่หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบการศึกษา 
1.11 ข้าพเจ้า  ยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะติดตามข้อมูล และปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
คู่สัญญา และหรือมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลแต่ละประเทศก าหนดอย่างเคร่งครัด เรื่องแนวทางการปฏิบัติภายในสถานการณ์
การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
1.12  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษา
แลกเปลี่ยนข้าพเจ้ายินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามประกาศและข้อก าหนดต่าง ๆ ทุกประการ หากมีการตรวจสอบพบใน
ภายหลังว่ามีข้อความที่ไม่เป็นจริง ข้าพเจ้ายินดีให้ตัดสิทธิในการสมัครและเข้าร่วมโครงการนักศกึษาแลกเปลีย่นโดยไม่มีเง่ือนไข 
และยินยอมให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิจารณาลงโทษตามที่เห็นสมควร 
 

  ลงช่ือ             ผู้สมัคร 
                                                                   (             ) 
                                                              วันท่ี          เดือน     พ.ศ. 
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ส่วนที่ 2  รายละเอียดการสมัคร 
2.1  ข้าพเจ้า (นาย/ นางสาว/ นาง) 

ประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วมเป็นนักศึกษาโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา 
(ระบุชื่อมหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่สมัคร) อันดับ 1          
ประเทศ                 หลักสูตรที่ต้องการไปศึกษา 
         อันดับ 2  
ประเทศ                 หลักสูตรที่ต้องการไปศึกษา  

 

2.2  ระยะเวลาที่ประสงค์จะลงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (โดยประมาณ) 
 1 ภาคการศึกษา   2 ภาคการศึกษา (1 ปีการศึกษา) 

โดยขอเริม่ศึกษาในภาค    ภาค Fall (เปิดเทอมกันยายน 2564)     ภาค Spring (เปิดเทอมเมษายน 2565) 
 

2.3   ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่ามหาวิทยาลยัคู่สญัญามีสิทธิในการพิจารณาคุณสมบัติของข้าพเจ้าในการรับเข้าศึกษาเป็น 
 นักศึกษาแลกเปลี่ยน ซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจของกองวิเทศสัมพันธ์ 
   ยอมรับ    
                ไม่ยอมรับ 
 
 
ส่วนที่ 3  แผนการศึกษา (เขียนเป็นภาษาอังกฤษ) 
Please write a brief statement (300 – 500 words) in separate paper describing your backgrounds, proposed 
study plan and courses, as well as the future plan after completing your exchange study. As a prospective 
exchange student, you should address how you will represent Thammasat University while studying abroad. 
You may describe how your study abroad experiences can contribute to your career and the society. 
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ส่วนที่ 4  การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตแบบ 2 ภาคการศึกษา 
ให้นักศึกษาระบุรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลยัคูส่ัญญาในภาคการศึกษาที่เลือกสมคัรตามข้อ 2.2 
ช่ือ-นามสกุล       รหัสนักศึกษา  

 มหาวิทยาลยั/วิทยาเขตที่จะไปศึกษาแลกเปลีย่น                           
ภาคการศึกษาที่ 1    ตั้งแต ่เดือน   พ.ศ.  ถึงเดือน          พ.ศ.   

 

ภาคการศึกษาที่ 2    ตั้งแต ่เดือน   พ.ศ.  ถึงเดือน          พ.ศ.   

 
หมายเหตุ :  กรณีที่จ านวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยคูส่ัญญาในแต่ละภาคมมีากกว่าจ านวนช่องที่

ก าหนด นักศึกษาสามารถท าเป็นเอกสารแนบตา่งหากได ้
 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี/ผู้รับผิดชอบของคณะต้นสังกัดของนักศึกษากรอก  
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วว่านักศึกษาไม่ได้อยู่ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปล่ียนในระดับคณะและคณะยินยอม
ให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ 
 คณะได้ตรวจสอบข้อมูลดังท่ีได้ปรากฏในใบสมัครของนักศึกษาผู้น้ีว่าถูกต้องและเป็นจริง  
 คณะได้รับทราบและเห็นชอบแผนการศึกษาและการเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาดังท่ีปรากฏในตารางข้างบนน้ี  
 
     ลงชื่อ 
          (             ) 
   ต าแหน่ง 
                                                              วันท่ี          เดือน     พ.ศ. 

    โทรศัพท์        E-mail 
 

Host University Home University 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา 

    
    

    
    

    
    

Host University Home University 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา 
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หมายเหตุ :  
1. กรุณาแนบส าเนาบัตรประชาชนและรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ในกรณีที่ผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา กรณุาเพิ่มเติมเอกสารที่

เช่ือถือได้ว่าผู้ปกครองให้การอุปการะนกัศึกษามาโดยตลอด 
 

ค ารับรองของผู้ปกครอง 
 ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว) 
อยู่บ้านเลขที่     ซอย       ถนน 
ต าบล/แขวง        อ าเภอ/เขต 
จังหวัด     รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท์บ้าน 
อาชีพ      ต าแหน่ง 
ช่ือสถานท่ีท างาน              โทรศัพท์ท่ีท างาน 
เกี่ยวข้องเป็น     ของ (ช่ือนักศึกษา) 
และเป็นผู้ปกครองและให้ความอปุการะแก่นักศึกษามาตั้งแต ่
อนุญาตและ ยินยอมให้ (ช่ือนักศึกษา)                                       สมัครเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้าพเจ้ามีความพร้อมทางด้านการเงินและยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ของ(ช่ือนักศึกษา)           ในการไปศึกษาต่างประเทศภายใต้
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยในการไปศึกษาต่างประเทศภายใต้โครงการนักศึกษา
แลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ข้าพเจ้าขอยืนยัน ดังนี ้
1. นักศึกษาผู้สมัครเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ เพยีงพอท่ีจะไปศึกษายังต่างประเทศได้ 
2. ข้าพเจ้าเห็นชอบในแผนการศึกษาท่ีนักศึกษาตั้งใจท่ีจะเรียนในมหาวิทยาลัยคูส่ัญญา 
3. ข้าพเจ้ายอมรับในเง่ือนไข หากมหาวิทยาลยัคู่สญัญาพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาแล้ว ไม่สามารถรับเข้า

ศึกษาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในได ้
4. นักศึกษาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนยีมการเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่นนักศึกษา ค่าใช้จ่ายพิเศษตาม

ข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลยัคู่สญัญา(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการอย่างละเอียด 
และข้าพเจ้าอยู่ในสถานะที่สนบัสนุนทางด้านการเงินได้ 

  ทั้งหมด 
     บางส่วน (ท่ีนอกเหนือจากทุนที่ได้รับ) 
5. ข้าพเจ้ายอมรับเง่ือนไขท่ีว่านักศึกษาจะต้องเคารพปฏิบัตติามกฎระเบียบและไม่กระท าการฝ่าฝืนกฎระเบียบ

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลยัคู่สญัญา หากพบว่ามคีวามประพฤติอันเป็นการไม่เคารพ
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบและกระท าการฝ่าฝืนกฎระเบยีบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลยั
คู่สัญญา ข้าพเจ้ามีความยินดีให้นักศึกษาถูกตัดสิทธ์ิการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนและยินยอมให้
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยคูส่ัญญาพิจารณาลงโทษตามที่เห็นสมควร 

6. ในกรณีที่นักศึกษาไมส่ามารถเขา้ร่วมโครงการฯ ได้ตามระยะที่แจง้ไปยังมหาวิทยาลัยคู่สญัญา ข้าพเจ้ายินยอม
ให้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรส์งวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าธรรมเนยีมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนรวมทั้งข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ ของนักศึกษาด้วย 

7. ในกรณทีม่หาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าข้อมูลใดที่แจ้งมาในใบสมคัรนี้ ไมต่รงกับความเป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอม
ให้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรต์ัดสทิธ์ิในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่มีเงื่อนไข 

              ลายมือช่ือผู้ปกครอง 
          (                ) 
                                           วันท่ี         เดือน                     พ.ศ. 
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ใบรับรองการสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 
  ข้าพเจ้า  
คณะ              โทรศัพท์           E-mail 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ (นาย/ นางสาว/ นาง) 
นักศึกษาคณะ                    ได้รับทราบการสมัครเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีความเห็นว่านักศึกษาในที่ปรึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสมัครเข้า
ร่วมโครงการฯ และได้ให้ความเห็นชอบในการสมัครและเห็นชอบกับแผนการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้น าวิชาที่เรียน ณ 
มหาวิทยาลัยคู่สัญญากลับมาเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตตามระเบียบต่อไป 

ความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
                                                                                      
 
 

 ลงช่ือ 
       (             ) 

             วันที่          เดือน   พ.ศ. 
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