
JASSO Thailand Office  02-6617057-8

ชือ่ทนุ ระดบัทีใ่หท้นุ สาขาวชิา รบัสมคัร

ทีอ่ยู่   ส ำนักงำน ก.พ. ถนนตวิำนนท ์47/111 ถนนตวิำนนท ์อ.เมอืง  นนทบรุ ี11000

โทรศพัท์   0-2547-1000 

เว็บไซต์   http://scholar.ocsc.go.th/

ทีอ่ยู่   ฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรบคุคล ชัน้ 12 บมจ. ธนำคำรกสกิรไทย  

  1 ซอยกสกิรไทย ถ. รำษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ 10140    

โทรศพัท์   0-2470-3149 

เว็บไซต์   https://careers.kasikornbank.com/TH/Pages/Scholarship.aspx

ทีอ่ยู่   กลุม่งำนพัฒนำและเตรยีมผูบ้รหิำร(งำนดแูลนักเรยีนทนุ)

  ชัน้ 2 เลขที ่2222 ส ำนักงำนพระรำม 3 ธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั

โทรศพัท์   02-685-7480, 02-685-7842

เว็บไซต์   http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/AboutBangkokBank/AboutUs/

  BBLSCHOLARSHIP/Pages/BBLScholarship.aspx

ทีอ่ยู่   ฝ่ำย พัฒนำพนักงำน บมจ.ธนำคำรกรงุไทย สำขำปทมุวนั

  เลขที ่887 ถ.พระรำม1 เเขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กทม. 10330

โทรศพัท์   02-216-2970-8 ตอ่ 507 512

เว็บไซต์   http://www.ktb.co.th/career/scholarships

ทีอ่ยู่   487/1 ถนนศรอียธุยำ แขวงพญำไท เขตรำชเทว ีกรงุเทพฯ 10400

โทรศพัท์   02-245-1614

เว็บไซต์   http://www.ajinomoto.co.th

 ก.พ. ถงึ ม.ิย. ทีอ่ยู่   กรมสง่เสรมิคณุภำพสิง่แวดลอ้ม (ฝ่ำยกำรตำ่งประเทศ)

  49 พระรำม6 ซ.30 ถ.พระรำม6 กทม.10400  

โทรศพัท์   0-2278-8400 ตอ่ 1821

เว็บไซต์   http://www.deqp.go.th/

ทีอ่ยู่   ส ำนักขำ่วสำรญีปุ่่ น  177 ถ.วทิย ุลมุพนิ ีปทมุวนั กทม.10330

โทรศพัท์   02-696-3000 ตอ่ส ำนักขำ่วสำรญีปุ่่ น

เว็บไซต์   http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/study.htm

ทีอ่ยู่ JICA THAILAND OFFICE 31st floor, Exchange Tower, 388 Sukhumvit Road, Klongtoey

Bangkok 10110, THAILAND

โทร 0-2261-5250

เว็บไซต์ https://www.jica.go.jp/english/countries/asia/innovative_asia.html

ทีอ่ยู่  องคก์ำรสง่เสรมิวชิำกำรแหง่ประเทศญีปุ่่ น (JSPS) ชัน้10 อำคำรเสรมิมติร อโศก กทม.10110

โทร  0-2661-6533

เว็บไซต์  http://jsps-th.org/jsps_th/fellowship/

ม.ีค. ถงึ พ.ค. เว็บไซต์   สมัครผำ่นมหำวทิยำลัยทีท่ำงมลูนธิริะบุ

  http://www.scholarship.or.jp/english/program/

Open Track ทีอ่ยู่   21F Fukoku-Seimei Building 2-2-2 Uchisaiwai-cho

ตลอดทัง้ปี   Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011

เว็บไซต์   http://www.imf.org/external/oap/schol.htm

Partner Track   สมัครได ้2 รปูแบบ คอื Open Track และ Partnership Track

ประมำณ ธ.ค.

เว็บไซต์   สมัครผำ่นมหำวทิยำลัยทีท่ำงทนุระบุ

  http://www.adb.org/site/careers/japan-scholarship-program/main

ทนุทีส่มัครไดก้อ่นเขำ้ประเทศญีปุ่่ น 

ทนุของหนว่ยงานประเทศไทย

สถานทีต่ดิตอ่

ทนุรัฐบำลไทย(ก.พ.) มัธยมปลำย,

ปรญิญำตร,ี 

ปรญิญำโท

ขึน้กับอัตรำก ำลังที่

ขำดแคลนของรัฐ
ตรวจสอบใน

เว็บไซต์

ทนุธนำคำรกสกิรไทย ปรญิญำโท  สำขำทีเ่กีย่วขอ้ง

หรอื

คำดวำ่เป็นประโยชน์

ตอ่องคก์ร

 ม.ค. ถงึ ม.ีค.

ทนุธนำคำรกรงุเทพฯ ปรญิญำโท  สำขำทีเ่กีย่วขอ้ง

หรอื

คำดวำ่เป็นประโยชน์

ตอ่องคก์ร

ม.ค. ถงึ พ.ค.

ทนุธนำคำรกรงุไทย ปรญิญำโท MBA 

(Finance, Marketing, 

Finance Engineering, 

IT)

ม.ค. ถงึ ม.ีค.

กลุม่บรษัิทอำยโินะโมะ

โตะ๊ ในประเทศไทย

ปรญิญำโท สำขำทำงวทิยำศำสตร์

 มหำวทิยำลัยโตเกยีว

(ยกเวน้ แพทยศำสตร์

,สตัวแพทยศำสตร)

ธ.ค. ถงึ ม.ีค.

สอบถำมกบัทำง

มหำวทิยำลัยที่

ก ำลังศกึษำใน

ญีปุ่่ นโดยตรง

The International 

Associational of 

Traffic and Safety 

Science 

(IATSS Forum)

ฝึกอบรมระยะสัน้

57 วนั

สิง่แวดลอ้ม

ทนุขององคก์รญีปุ่่ น

ทนุรัฐบำลญีปุ่่ น(MEXT) ปรญิญำตร,ีนัก

ศกึษำวจัิย,วทิยำลัย

,ญีปุ่่ นศกึษำ,อบรมครู

ALL ดำวโหลดใบ

สมัครประมำณ 

พ.ค. /

รับสมัคร ม.ิย.

Macroeconics 

หรอืสำขำที่

เกีย่วขอ้ง

ADB - Japan 

Scholarship Program

  ปรญิญำโท, 

เอก

ขึน้อยูก่บั

มหำวทิยำลัย

The JSPS RONPAKU 

(Dissertation Ph.D.) 

Program

ปรญิญำเอก วทิยำศำสตร,์ 

มนุษยศำสตรแ์ละ

สงัคมศำสตร ์ฯลฯ

ทนุอืน่ๆ

The Mitsubishi UFJ 

Trust Scholarship 

Foundation

ปรญิญำตร/ีโท/

เอก

The Joint Japan / 

World Bank Graduate 

Scholarship Program 

(JJ/WBGSP)

ปรญิญำโท

Economic 

Policy, หรอื

สำขำทีเ่กีย่วขอ้ง
เว็บไซต์

  ตรวจสอบเงือ่นไขและวธิกีำรสมัครไดท้ี่

  http://go.worldbank.org/6KLLM2C0Q0

JICA Scholarships for 

Asian Students at 

Japanese Universities

ปรญิญำโท/เอก วทิยำศำสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

The Japan-IMF 

Scholarship Program 

for Asia

ปรญิญำโท

****กรณุำตดิตอ่สอบถำมกบัหน่วยงำนผูใ้หท้นุโดยตรง**** update 1/8/2017
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