JASSO Thailand Office 02-6617057-8

ทุนทีส
่ มัครได ้ก่อนเข ้ำประเทศญีป
่ น
ุ่
ทุนของหน่วยงานประเทศไทย
ระด ับทีใ่ ห้ทน
ุ

สาขาวิชา

ร ับสม ัคร

ทุนรัฐบำลไทย(ก.พ.)

มัธยมปลำย,
ปริญญำตรี,
ปริญญำโท

ขึน
้ กับอัตรำกำลังที่
ขำดแคลนของรัฐ

ตรวจสอบใน
เว็บไซต์

ทีอ
่ ยู่
โทรศัพท์
เว็บไซต์

สำนักงำน ก.พ. ถนนติวำนนท์ 47/111 ถนนติวำนนท์ อ.เมือง นนทบุร ี 11000
0-2547-1000
http://scholar.ocsc.go.th/

ทุนธนำคำรกสิกรไทย

ปริญญำโท

สำขำทีเ่ กีย
่ วข ้อง
หรือ
คำดว่ำเป็ นประโยชน์
ต่อองค์กร

ม.ค. ถึง มี.ค.

ทีอ
่ ยู่

้ 12 บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย
ฝ่ ำยพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ชัน
1 ซอยกสิกรไทย ถ. รำษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
0-2470-3149
https://careers.kasikornbank.com/TH/Pages/Scholarship.aspx

สำขำทีเ่ กีย
่ วข ้อง
หรือ
คำดว่ำเป็ นประโยชน์
ต่อองค์กร

ม.ค. ถึง พ.ค.

MBA
(Finance, Marketing,
Finance Engineering,
IT)

ม.ค. ถึง มี.ค.

ปริญญำโท

สำขำทำงวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยโตเกียว
(ยกเว ้น แพทยศำสตร์
,สัตวแพทยศำสตร)

้
ฝึ กอบรมระยะสัน
57 วัน

สิง่ แวดล ้อม

่ ทุน
ชือ

ทุนธนำคำรกรุงเทพฯ

ทุนธนำคำรกรุงไทย

กลุม
่ บริษัทอำยิโนะโมะ
โต๊ะ ในประเทศไทย

The International
Associational of
Traffic and Safety
Science
(IATSS Forum)

ปริญญำโท

ปริญญำโท

โทรศัพท์
เว็บไซต์
ทีอ
่ ยู่
โทรศัพท์
เว็บไซต์
ทีอ
่ ยู่

กลุม
่ งำนพัฒนำและเตรียมผู ้บริหำร(งำนดูแลนักเรียนทุน)
้ 2 เลขที่ 2222 สำนักงำนพระรำม 3 ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด
ชัน
02-685-7480, 02-685-7842
http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/AboutBangkokBank/AboutUs/
BBLSCHOLARSHIP/Pages/BBLScholarship.aspx

โทรศัพท์
เว็บไซต์

ฝ่ ำย พัฒนำพนักงำน บมจ.ธนำคำรกรุงไทย สำขำปทุมวัน
เลขที่ 887 ถ.พระรำม1 เเขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
02-216-2970-8 ต่อ 507 512
http://www.ktb.co.th/career/scholarships

ธ.ค. ถึง มี.ค.

ทีอ
่ ยู่
โทรศัพท์
เว็บไซต์

487/1 ถนนศรีอยุธยำ แขวงพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
02-245-1614
http://www.ajinomoto.co.th

ก.พ. ถึง มิ.ย.

ทีอ
่ ยู่

กรมส่งเสริมคุณภำพสิง่ แวดล ้อม (ฝ่ ำยกำรต่ำงประเทศ)
49 พระรำม6 ซ.30 ถ.พระรำม6 กทม.10400
0-2278-8400 ต่อ 1821
http://www.deqp.go.th/

โทรศัพท์
เว็บไซต์

ทุนขององค์กรญีป
่ ่น
ุ

ทุนรัฐบำลญีป
่ น(MEXT)
ุ่

ปริญญำตรี,นั ก
ศึกษำวิจัย,วิทยำลัย
,ญีป
่ นศึ
ุ่ กษำ,อบรมครู

ALL

JICA Scholarships for
Asian Students at
Japanese Universities

ปริญญำโท/เอก

วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

The JSPS RONPAKU
(Dissertation Ph.D.)
Program

สถานทีต
่ ิดต่อ

ปริญญำเอก

ดำวโหลดใบ
สมัครประมำณ
พ.ค. /
รับสมัคร มิ.ย.

วิทยำศำสตร์,
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ ฯลฯ

ทีอ
่ ยู่
โทรศัพท์
เว็บไซต์

สำนักข่ำวสำรญีป
่ น
ุ่ 177 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม.10330
02-696-3000 ต่อสำนักข่ำวสำรญีป
่ น
ุ่
http://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_index.html

ทีอ
่ ยู่
โทร
เว็บไซต์

JICA THAILAND OFFICE 31st floor, Exchange Tower, 388 Sukhumvit Road, Klongtoey
Bangkok 10110, THAILAND
0-2261-5250
https://www.jica.go.jp/english/countries/asia/innovative_asia.html

ทีอ
่ ยู่
โทร
เว็บไซต์

้ 10 อำคำรเสริมมิตร อโศก กทม.10110
องค์กำรส่งเสริมวิชำกำรแห่งประเทศญีป
่ น
ุ่ (JSPS) ชัน
0-2661-6533
http://jsps-th.org/jsps_th/fellowship/

ทุนอืน
่ ๆ
The Mitsubishi UFJ
Trust Scholarship
Foundation

The Japan-IMF
Scholarship Program
for Asia

ปริญญำตรี/โท/
เอก

สอบถำมกับทำง
มหำวิทยำลัยที่
กำลังศึกษำใน
ญีป
่ นโดยตรง
ุ่

มี.ค. ถึง พ.ค.

เว็บไซต์

สมัครผ่ำนมหำวิทยำลัยทีท
่ ำงมูลนิธริ ะบุ
http://www.scholarship.or.jp/english/program/

ปริญญำโท

Macroeconics
หรือสำขำที่
เกีย
่ วข ้อง

Open Track
ตลอดทัง้ ปี

ทีอ
่ ยู่

21F Fukoku-Seimei Building 2-2-2 Uchisaiwai-cho
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011
http://www.imf.org/external/oap/schol.htm
สมัครได ้ 2 รูปแบบ คือ Open Track และ Partnership Track

เว็บไซต์
Partner Track
ประมำณ ธ.ค.

ADB - Japan
Scholarship Program

ปริญญำโท,
เอก

The Joint Japan /
World Bank Graduate
Scholarship Program
(JJ/WBGSP)

ปริญญำโท

ขึน
้ อยูก
่ บ
ั
มหำวิทยำลัย
Economic
Policy, หรือ
สำขำทีเ่ กีย
่ วข ้อง

เว็บไซต์

เว็บไซต์

สมัครผ่ำนมหำวิทยำลัยทีท
่ ำงทุนระบุ
http://www.adb.org/site/careers/japan-scholarship-program/main
ตรวจสอบเงือ
่ นไขและวิธก
ี ำรสมัครได ้ที่
http://go.worldbank.org/6KLLM2C0Q0

****กรุณำติดต่อสอบถำมกับหน่วยงำนผู ้ให ้ทุนโดยตรง****

update 26/4/2018

