
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล�าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล 

ตามความต$องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ 
 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนธนาคารแห�งประเทศไทย 
ประจําป# 2561 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) 

---------------------- 
 

              ตามที่ไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครสอบแข�งขัน 
เพื่อรับทุนธนาคารแห�งประเทศไทยประจําป# 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) และประกาศคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล�าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล ตามความตองการของกระทรวง 
กรม หรือหน�วยงานของรัฐ ลงวันท่ี 25 เมษายน 2561 เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของ
บุคคลเพ่ือรับทุนธนาคารแห�งประเทศไทยประจําป# 2561 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) ไปแลว  นั้น 
 

 บัดนี้  คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกฯ ไดประมวลผลการประเมิน 
ความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนดังกล�าว ดังต�อไปนี้ 

 
หน�วยท่ี 4200001 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา - Finance/ 
                      - Business Administration 
วิชาเอกหรือเนนทาง Finance 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร 

จํานวน  1  ทุน 
 

                      

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611301697 นางสาวพิมพ/สิริ ตั้งยืนยง 
 
 
 
 

 
(สําเนา) 
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หน�วยท่ี 4200002 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา - Finance/ 
                      - Business Administration 
วิชาเอกหรือเนนทาง Finance 
ระดับปริญญาโท  ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

จํานวน  1  ทุน 
 

                      

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611304130 นางสาววิภาดา ตันติพนารัตน/ 
 
 
หน�วยท่ี 4200003 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา - Financial Engineering/ 
                      - Quantitative Finance 
วิชาเอกหรือเนนทาง - Financial Engineering/ 
                         - Quantitative Finance 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร 

จํานวน  2  ทุน 
 

  

ลําดับท่ี 1 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611302482 นายสิรวิชญ/ รัตนานนท/ 

ลําดับท่ี 2 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611303627 นายชวัลณัฐ สุขปราการ 
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หน�วยท่ี 4200004 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Financial Technology  
วิชาเอกหรือเนนทาง Financial Technology 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร 

จํานวน  1  ทุน 
 

                      

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611300491 นายบุญฤทธิ์ ผ�องรัศมีโรจน/ 
 
 
หน�วยท่ี 4200005 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา Accounting  
วิชาเอกหรือเนนทาง Accounting 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา 

จํานวน  1  ทุน 
 

                      

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611300678 นางสาวณัฐปภัสร/ เลิศอัษฏมงคล 
 
 
หน�วยท่ี 4200006 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Data Analytics  
วิชาเอกหรือเนนทาง Data Analytics 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร 

จํานวน  3  ทุน 
 

                      

ลําดับท่ี 1 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611301055 นายอภิไท กาญจนสุวรรณ 

ลําดับท่ี 2 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611302675 นายศรุตย/ กฤษดํา 

ลําดับท่ี 3 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611302503 นางสาวชลิสา กัลยาณมิตร 
 
 
 



- 4 - 
 

 
หน�วยท่ี 4200007 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Artificial Intelligence  
วิชาเอกหรือเนนทาง Artificial Intelligence 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร 

จํานวน  1  ทุน 
 

                      

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611300843 นายชวิน พินเกาะ 
 
 
หน�วยท่ี 4200008 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา Computer Engineering ดาน Cyber Security 
วิชาเอกหรือเนนทาง Cyber Security 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย ญ่ีปุ_น  
                          หรือสาธารณรัฐสิงคโปร` 
จํานวน  2  ทุน 

 

          

ลําดับท่ี 1 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611303138 นายชลวรรธ จิรเมธาธร 

ลําดับท่ี 2 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611302886 นายธิษณ/ ทักษิณวราจาร 
             
 
หน�วยท่ี 4200009 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Data Architecture  
วิชาเอกหรือเนนทาง Data Architecture 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร 

จํานวน  1  ทุน 
 

                      

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611304176 นายธิสิษฐ/ ภูภัทรกิจ 
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หน�วยท่ี 4200010 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน IT Architecture  
วิชาเอกหรือเนนทาง IT Architecture 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร 

จํานวน  1  ทุน 
 

                      

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611302558 นายนภัสกร แซ�นิ้ม 
 
 
หน�วยท่ี 4200011 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมาย  
วิชาเอกหรือเนนทาง ดานเทคโนโลยีทางการเงิน 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย แคนาดา  
                          ญ่ีปุ_น หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จํานวน  1  ทุน 
 

  

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 611300750 นายชัชวิน คงเจริญ 
 

 ท้ังนี้ ขอใหผูมีรายชื่อเปdนผูมีสิทธิไดรับทุนขางตนนี้ ไปรายงานตัวต�อเจาหนาท่ี ณ หองประชุม 1 
ชั้น 9 สํานักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท̀ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันจันทร`ท่ี 
23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. พรอมท้ังนํารูปถ�ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จํานวน 4 รูป  ไปดวย  

 หากผูใดไม�ไปรายงานตัวตามกําหนดการดังกล�าว โดยมิไดแจงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ จะถือว�า   
สละสิทธิ์การรับทุนในครั้งนี้ 
 อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแก�ผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  
 1. ไม�ผ�านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย`ของ ก.พ. 
 2. กรณีผูที่กําลังศึกษาอยู�ในชั้นป#สุดทายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได  
ในระดับเดียวกัน ไม�สําเร็จการศึกษาในป#การศึกษา 2560 และ/หรือเม่ือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
คุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตํ่ากว�า 3.00  
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 3. กรณีผูสมัครสอบซึ่งมีขอผูกพันกับส�วนราชการในการปฏิบัติราชการชดใช มิไดยื่นหนังสือ
อนุญาตใหสมัครสอบและยินยอมใหไปปฏิบัติงานท่ีธนาคารแห�งประเทศไทย จากหัวหนาส�วนราชการเจาสังกัด ตามขอ
3.6 หรือ 3.7 ของประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือรับทุน
ธนาคารแห�งประเทศไทย ประจําป# 2561 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) 
 4. กรณีผูสมัครสอบเปdนพนักงานธนาคารแห�งประเทศไทย มิไดยื่นหนังสือรับทราบจาก
หัวหนาส�วนงานเจาสังกัด ตามขอ 3.8 ของประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัคร
สอบแข�งขันเพ่ือรับทุนธนาคารแห�งประเทศไทย ประจําป# 2561 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) 
 5. หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามท่ีสํานักงาน ก.พ. และ/หรือ
ธนาคารแห�งประเทศไทย  
 6. เปdนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม�อยู�ในมาตรฐาน หรือไม�เหมาะสม หรือไม�ประพฤติตน  
ตามแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด 
 7. ขาดการติดต�อกับเจาหนาท่ีเกิน 1 ป# 
 8. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขอใดขอหนึ่ง ดังต�อไปนี้     
  8.1 ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไดคะแนนตํ่ากว�า 550 (Paper–based)  
หรือตํ่ากว�า 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ เทียบไดต่ํากว�านี้ หรือ  
  8.2 ผลการสอบภาษาอังกฤษไม� เปdนท่ียอมรับของสถานศึกษาท่ีจะไปศึกษาต�อ  
(ยกเวน ทุนท่ีไปศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีมิไดใชผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเขาศึกษา)  
 9. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปศึกษาต�อเม่ือสถานศึกษา 
ตอบรับแลว 
  10. ไม�ไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาจากสถานศึกษาท่ีจะไปศึกษาต�อ ภายในระยะเวลา 1 ป#  
นับแต�วันประกาศรายชื่อเปdนผูมีสิทธิไดรับทุน 
 
  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี     12     กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
 

                                       (ลงชื่อ)              ธีรยุทธ ̀ หล�อเลิศรัตน` 
 

                                   (นายธีรยุทธ`  หล�อเลิศรัตน`) 
                          ประธานกรรมการ 
สําเนาถูกตอง 

 
(นางศิริพร ทรัพย`มาดีกุล) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


