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Finding study programmes of your choices:
www.study-in.de
www.hochschulkompass.de
Finding scholarships:
www.funding-guide.de
Finding research opportunities:
www.research-in-germany.de
More about DAAD and DAAD Thailand
www.daad.or.th
(information on our office hours, special events and
scholarship programmes for Thailand)
Other related links:
Visa requirements: German Embassy in Thailand
www.bangkok.diplo.de
German Language Courses at Goethe-Institut Thailand:
www.goethe.de/bangkok

ศึกษาและวิจยั ในประเทศเยอรมนี
Information Centre Bangkok
18/1 Soi Goethe, Sathorn 1
Bangkok 10120, Thailand

Information Centre Bangkok

Tel. 02 286 8708-9
E-Mail: info@daad.or.th
Facebook Page: DAAD.Thailand
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DAAD Information Centre

ศูนย์บริการข้อมูลการศึกษา

The Information Centre was established by the German
Academic Exchange Service (DAAD) to offer free and
comprehensive service to all those interested in study
and research in Germany. It provides details on a
variety of graduate and postgraduate courses offered
by German universities and also provides information
on admission requirements, scholarships etc. You can
get information on study in Germany by contacting us
via E-mail and telephone. You’re also welcome to visit
us at our office every Monday, Wednesday and Friday
from 10.00 – 12.00 and 13.00-16.00.

ศูนย์บริการข้อมูลการศึกษา (The Information Centre) ก่อตัง้
และบริหารงานโดยองค์การแลกเปลี่ยนทางวิชาการเยอรมัน
(DAAD) เพื่อให้ข้อมูลและคำ�แนะนำ�แก่ผู้สนใจจะศึกษาต่อ
ที่ประเทศเยอรมนี เราได้จัดเตรียมรายละเอียดของหลักสูตร
สาขาต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยในเยอรมนี ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ รวมทั้งทุนการศึกษาและอื่น ๆ อีกด้วย
เราให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี
ทั้งทางอีเมลและทางโทรศัพท์ นอกจากนี้ท่านสามารถเข้ามา
ขอรับคำ�ปรึกษาได้ทกุ ๆ วันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 10.00 น.
– 12.00 น.และ 13.00 น. - 16.00 น.

A few good reasons to consider Germany as
an excellent place for study and research:

เหตุผลในการพิจารณาประเทศเยอรมนีเป็นสถาน
ศึกษาต่อและค้นคว้าวิจัย
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Excellence in research and teaching
High academic standard. Strong international focus
and the opportunity to develop an academic network
Wide choice of degree programmes (more than 1,500
programmes taught in English)
Close link between theory and practice
No tuition fees at public universities
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มีความเป็นเลิศในด้านการวิจัยและการสอน
มีมาตรฐานการศึกษาสูงและเป็นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ   
เปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา
มีหลักสูตรหลากหลายและเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ
มากกว่า 1,500 หลักสูตร
มีการผนวกการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน
ไม่เก็บค่าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ

