ิสำนำี

ประกำศสำนักงำน ก.พ.
รื่อง รับสมัครสอบขงขันพื่อรับทุนธนำคำรหงประทศไทย ประจำปี ๎๑๒๎
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญำ)
-------------------------------------------ดຌวยธนาคารหงประทศเทยขอความรวมมือจากสานักงาน ก.พ. ฿หຌดานินการสอบขงขันพืไอรับทุน
ธนาคารหง ประทศเทย ประจาป ๎๑๒๎ (ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา) ฉะนัๅน อาศัยอานาจตามความ฿นมาตรา
ํ๏ (๕) หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๎๑๑ํ
จึงประกาศรับสมัครสอบขงขันพรຌอมทัๅงกาหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุนดังกลาว ดังตอเปนีๅ
ํ. ทุนที่รับสมัครสอบ จำนวน ํ๎ หนวย รวม ํ๔ ทุน
รายละอียดของทุน฿นตละหนวยละงืไอนเขการศึกษาตามอกสำรนบทຌำย
๎. ขຌอผูกพัน฿นกำรรับทุน
๎.ํ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารหงประทศเทยป็นระยะวลาเมนຌอยกวา
๎ ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน
๎.๎ กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติงานชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌทาเวຌกับธนาคารหงประทศเทย
นอกจากจะชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ํ ทา ของจานวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับ
อีกดຌวย
๏. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ
๏.ํ ผูຌมีสิทธิสมัครสอบตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ
๏.ํ.ํ ป็นผูຌมีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา ๏๒ หง พระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ (รายละอียดตามอกสารนบทຌาย ๎) ละป็นผูຌมีคุณสมบัติฉพาะตามทีไ
กาหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย ํ
๏.ํ.๎ ทุนศึกษาระดับปริญญาท หรือระดับปริญญาท-อก
ิํี ป็นผูຌทีไกาลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอืไน
ทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา฿นระดับปริญญาตรีเมตไากวา
๏.์์ ละมืไอสารใจการศึกษาระดับปริญญาตรีลຌว จะตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไากวา
๏.์์ ตามทีไเดຌกาหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย ิ฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=๐, B=๏,
C=๎, D=ํ, E หรือ F=์ี หรือรຌอยละ ๓๑.์์ หรือทียบเดຌเมตไากวานีๅ ละมีอายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไ
ปຂดรับสมัคร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ) หรือ

๎
ิ๎ี ป็นผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกันละตຌองเดຌ
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไากวา ๏.์์ ตามทีไเดຌกาหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย
ิ฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=๐, B=๏, C=๎, D=ํ, E หรือ F=์ี หรือรຌอยละ ๓๑.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไากวานีๅ ละมีอายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีปไ ຂดรับสมัคร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ)
๏.ํ.๏ ทุนศึกษาระดับปริญญาอก
ป็นผูຌเดຌรับปริญญาทหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกันละตຌองเดຌ
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไากวา ๏.๑์ ตามทีไเดຌกาหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย
ิ฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=๐, B=๏, C=๎, D=ํ, E หรือ F=์ี หรือรຌอยละ ๔๑.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไากวานีๅ ละมีอายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีปไ ຂดรับสมัคร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ)
๏.๎ ผูຌ สมั ครสอบทีไมีผลการรี ยนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา หรื อตลอดหลักสูตร
การศึกษาเมป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไกาหนดเวຌ ตามขຌอ ๏.ํ.๎ หรือขຌอ ๏.ํ.๏ จะตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียนจาก
สถานศึกษามาสดงวาป็นผูຌมีผลการรียนทียบทากับผลการรียนทีไกาหนดเวຌ ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย
หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ
๏.๏ สาหรับทุนทีไ฿หຌเปศึกษาตอ฿นระดับปริญญาท ผูຌสมัครสอบตຌองป็นผูຌซึไงเมคยเดຌรับปริญญาท
หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสาขาละวิชาอกหรือนຌนทางดียวกับทุนทีไจะเปศึกษา
๏.๐ ผูຌสมัครสอบทีไคยเดຌรับทุนรัฐบาล หรือทุนอืไนทีไมีสัญญาผูกพัน฿นการปฏิบัติงานชด฿ชຌทุน
ละอยูระหวางดานินการเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ เมมีสิทธิสมัครสอบ฿นครัๅงนีๅ
๏.๑ ผูຌสมัครสอบทีไคยเดຌรับทุนรัฐบาลเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศมาลຌว ตຌองป็นผูຌซึไ งหมด
ภาระผูกพัน฿นการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌทาเวຌกับ ก.พ. หรือสวนราชการลຌว ภาย฿น
วันทีไปຂดรับสมัคร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ)
๏.๒ ผูຌสมัครสอบทีไป็น ขຌาราชการ ตຌองสดงหนังสื ออนุญาต฿หຌ สมัครสอบ ละยิ นยอม฿หຌเป
ปฏิบัติงานทีไธนาคารหงประทศเทย จากหัวหนຌาสวนงานจຌาสังกัด หรือหัวหนຌาหนวยงานจຌาของทุน หากมิเดຌ
สดงหนังสือดังกลาว ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน
๏.๓ ผูຌสมัครสอบทีไป็นพนักงานธนาคารหงประทศเทย ตຌองสดงหนังสือรับทราบจากหัวหนຌา
สวนงาน หากมิเดຌสดงหนังสือดังกลาว ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน
๏.๔ ป็นผูຌทีไมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละความประพฤติดี
๏.๕ สาหรับภิกษุสามณร ทางราชการเมรับสมัครสอบละเมอาจ฿หຌขຌาสอบขงขันพืไอรับทุน
ดังกลาว ทัๅงนีๅ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝຆายบริหาร ทีไ นว ๔๕/๎๑์ํ ลงวันทีไ ๎๓ มิถุนายน ๎๑์ํ
ละตามความ฿นขຌอ ๒ ของคาสัไงมหาถรสมาคม ลงวันทีไ ํ๓ มีนาคม ๎๑๏๔
๐. กำรรับสมัครสอบ
๐.ํ ผู ຌป ระสงค์จ ะสมัค รสอบ ดูร ายละอีย ดเดຌที ไศ ูน ย์ข า วส านัก งาน ก .พ. ๐๓/ํํํ
ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ละทางอินทอร์นใต฿นวใบเซต์ของสานักงาน ก.พ.
ทีไ http://www.ocsc.go.th, http://scholar.ocsc.go.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ฿นการสมัครสอบ
เดຌ฿นวใบเซต์ดังกลาว

๏
๐.๎ กำหนดวันรับสมัครสอบ ละวิธีกำรสมัคร
๐.๎.ํ ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ สมัครเดຌตัๅงตวันทีไ ๕ พฤศจิกายน – ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ
ทางอินทอร์นใต ตลอด ๎๐ ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ
(ํ) ปຂดวใบเซต์ http://scholar.ocsc.go.th
(๎) กรอกขຌอความ฿น฿บสมัคร฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตามขัๅนตอนทีไ
กาหนด ระบบจะออกบบฟอร์มการชาระงินผานคาน์ตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงเทย ฿หຌดยอัตนมัติ
(๏) พิมพ์บบฟอร์มการชาระงินลง฿นกระดาษขนาด Aไ จานวน ํ ผน หรือ
หากเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล
฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์บบฟอร์มการชาระงินหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบ
สามารถขຌาเปพิมพ์บบฟอร์มการชาระงิน หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล฿หมเดຌ อีก ตจะกຌเขขຌอมูล฿น
การกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรกทีไสมบูรณ์ลຌวเมเดຌ
๐.๎.๎ น าบบฟอร์ม การช าระงิน เปช าระงิน คา ธรรมนีย ม฿นการสมัค รสอบ
ฉพำะที่ คำน์ ตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ทุกสาขาทัไว ประทศ ชืไอบัญชี คาธรรมนียมสอบทุน ของ ก.พ.
ตัๅงต ๕ พฤศจิกายน – ๎๔ ธันวาคม ๎๑๒ํ ภาย฿นวลาทาการของธนาคาร กำรสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์
มื่อชำระคำธรรมนียม฿นกำรสมัครสอบลຌว
๐.๎.๏ คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบประกอบดຌวย
(ํ) คาธรรมนียมสอบ หนวยละ ํ์์ บาท
(๎) คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินตอร์นใต จานวน ๏์ บาท
คำธรรมนียม฿นกำรสมัครสอบจะไมจำยคืน฿หຌไมวำกรณี฿ด ๆ ทัๅงสิๅน
๐.๎.๐ ผูຌสมัครสอบทีไชาระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว จะเดຌรับลขประจาตัวสอบ
ดยจะกาหนดลขประจาตัวสอบตามลาดับของการชาระงิน ทัๅงนีๅผูຌสมัครสามารถตรวจสอบสถานะของการชาระงิน
เดຌภายหลังการชาระงิน ๓ วัน
๐.๎.๑ ผูຌสมัครสอบสมัครเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน
๐.๎.๒ การสมัครสอบตามขัๅนตอนขຌางตຌน ถือวาผูຌสมัครสอบป็นผูຌลงลายมือชืไอ ละรับรอง
ความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. ๎๑๐๐ ละทีไกຌเขพิไมติม
ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๑ํ ดังนัๅน หากผูຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันป็นทใจ อาจมีความผิดฐานจຌงความทใจตอ
จຌาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ํ๏๓
๐.๏ อกสำรละหลักฐำนที่ตຌองยื่น฿นวันสอบขຌอขียน
ิํี ฿บสมัครทีไพิมพ์จากอินทอร์นใต ติดรูปถายหนຌาตรง ํ x ํ.๑ นิๅว เมสวมหมวก
เมสวมวนตาดา ถายเวຌเมกิน ํ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร ลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน

๐
(๎ี ส านาปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ ส านาหนั ง สื อ รั บ รองฉบั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ
พรຌอมทัๅงสานาระบียนสดงผลการรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ของระดับปริญญาตรี
กรณีผูຌสมัครทีไกาลังศึกษาอยูชัๅนปสุดทຌายของระดับปริญญาตรี ฿หຌนาสานาหนังสือ
รับรองสภาพการศึกษา พรຌอมสานาระบียนสดงผลการรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษาทีไผานมา
ิ๏ี สานาระบี ยนสดงผลการรี ยนตลอดหลักสู ตร (Transcript of Records)
ของระดับปริญญาตรีละปริญญาท สาหรับผูຌทีไ฿ชຌวุฒิปริญญาท฿นการสมัครสอบพืไอรับทุนเปศึกษาตอ฿นระดับ
ปริญญาอก
ิ๐ี สานาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสานาทะบียนบຌาน
ิ๑ี กรณีป็นขຌาราชการ หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบละยินยอม฿หຌเปปฏิบัติงานทีไธนาคารหง
ประทศเทย ตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๑ ทีไสานักงาน ก.พ. กาหนด ภาย฿นวันปຂดรับสมัคร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ)
ิ๒ี กรณี ป็ นพนั กงานธนาคารห งประทศเทย หนั ง สื อ รั บ ทราบจากหั ว หนຌ า ส ว นงาน
ตามบบฟอร์มทีไกาหนด ภาย฿นวันปຂรับสมคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํี
(๓ี อกสารอืไน โ (ถຌามี) ชน สานาหลักฐานการปลีไยนชืไอ – นามสกุล ฿บสาคัญการสมรส
หนังสือรับรองผลการรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ ป็นตຌน
สานาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง “สานาถูกตຌอง ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจาตัวสอบ
กากับเวຌทีไมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ละ฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿นซองอกสารขนาด Aไ ขียน ชืไอ - นามสกุล
ลขประจาตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง
๐.๐ ฿นการสมัครสอบ ผูຌส มัครสอบจะตຌองตรวจสอบละรับ รองตนองวา มีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีมๅ าตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ
๐.๑ ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครเดຌคนละ ๎ ประภททุน ดยตละประภททุน฿หຌลือกสมัครเดຌ
ํ หนวยทุน
๐.๒ ผูຌทีไเดຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ
๐.๓ การสอบขຌอขียน ละการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะดานินการสอบทีไ
สนามสอบกรุงทพมหานคร ละ/หรือ ปริมณฑล
๐.๔ ผูຌสมัครสอบทีไป็ น ผูຌพิการทางการมองหใ น ทางการเดຌยิ นหรื อการสืไอความหมาย หรื อ
ทางการคลืไอนเหวหรือทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ ลงวันทีไ ๏์
มษายน ๎๑๑๎ รืไองประภทละหลักกณฑ์ความพิการ ละทีไกຌเขพิไมติม สานักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหา
สิไงอานวยความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบตามทีไจຌงเวຌ฿น฿บสมัครสอบ ละตามทีไสานักงาน ก.พ. หในสมควร
๑. กำรตงตัๅงกรรมกำรกี่ยวกับกำรสอบ
๑.ํ ก.พ. จะตง ตัๅง คณะกรรมการดานิน การสอบขง ขัน ละคัด ลือ กบุค คลพืไอ รับ ทุน
ลารียนหลวงละทุนรัฐบาล ตามความตຌองการของกระทรวง กรมหรือหนวยงานของรัฐ

๑
๑.๎ คณะกรรมการดานิ น การสอบขงขัน ละคัดลื อกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจาวิชาละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน
๑.๏ คณะกรรมการดานินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะกาหนดวัน วลา สถานทีไสอบ กาหนด
ระบี ยบละวิธีการสอบขงขั น ตั ดสิ นปั ญหากีไ ยวกั บคุ ณสมบั ติของผูຌ สมัครสอบละปั ญหาอืไ น โ ทีไกิดขึๅ น฿นการ
ดานินการสอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัคร ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน
๑.๐ คณะกรรมการดานินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบขงขันฯ
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ละ
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน ดย฿หຌประธานกรรมการดานินการสอบขงขันละคัดลือกฯ หรือกรรมการ
ทีไประธานมอบหมายป็นผูຌประกาศ฿หຌผูຌสมัครสอบทราบ
๒. กำรประกำศรำยชื่อผูຌสมัครสอบ วัน วลำ สถำนที่สอบ ละระบียบละวิธีกำรสอบ
สานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
฿นวันทีไ ํ๓ มกราคม ๎๑๒๎ ทางวใบเซต์ ทีไ http://www.ocsc.go.th, http://scholar.ocsc.go.th หัวขຌอกำรประกำศ
รำยชื่อผูຌสมัครสอบ วัน วลำ สถำนที่สอบ ละระบียบละวิธีกำรสอบ
๓. กำรสอบละกณฑ์กำรตัดสิน
๓.ํ ผูຌสมัครสอบจะตຌองสอบตามหลักสูตร ดยวิธีการสอบขຌอขียน ดังนีๅ
๓.ํ.ํ วิชาภาษาอังกฤษ
Vocabulary and Expressions
- Error Recognition
- Reading Comprehension
๓.ํ.๎ วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ
ทดสอบความสามารถ฿นการวิคราะห์ ละการ฿ชຌหตุผล ดยการ฿หຌ ปลความ
ตีความ สรุปความ อานจับประดในจากขຌอความ หรือบทความ กຌปัญหาขຌอมูลชิงปริมาณ ละวิคราะห์หานวนຌม
หรือการปลีไยนปลงทีไนาจะป็นเปเดຌจากขຌอมูล หตุการณ์ทางศรษฐกิจ การมืองหรือสังคม
๓.ํ.๏ การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน
จะประมิ น จากประวั ติ ส ว นตั ว ประวั ติ ก ารศึ กษาของผูຌ ส มั ค ร พืไ อ พิ จ ารณา
ความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจาป็นสาหรับการเปศึกษาตอตางประทศ ชน พืๅนความรูຌทีไจาป็นสาหรับการเปศึกษา
ต อ฿นสาขาวิ ชาทีไ สมั ครสอบ ความสามารถทางภาษาอั งกฤษ ความตัๅ ง฿จจริ ง ทั ศนคติ ต อการรั บทุ นเปศึ กษาต อ
ตางประทศ ละการกลับมารับราชการ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสังคมละ
สิไงวดลຌอม ชาวน์ปัญญา ละบุคลิกภาพอยางอืไน ป็นตຌน ดยวิธีการสัมภาษณ์ ละ/หรือ ดยการพิจารณาประมิน
ดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Center Method : ACM)
๓.๎ ผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตละหนวยทุน ตຌองสอบผาน
ขຌอขียนตามกณฑ์การตัดสิน ดังนีๅ

๒
๓.๎.ํ สอบผานวิชาภาษาอังกฤษ ดยตຌองเดຌคะนนเมตไากวาคะนนฉลีไย (mean) ของผูຌ
ขຌาสอบทัๅงหมด
๓.๎.๎ สอบผานความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ ดยตຌองเดຌคะนนเมตไากวาคะนนฉลีไย
(mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด
๓.๎.๏ เดຌคะนนรวมวิชาภาษาอังกฤษ ละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการตามทีไ
กาหนด฿นขຌอ ๓.๎.ํ ละ ๓.๎.๎ รียงตามคะนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ดยคัดเวຌ จานวนเมกิน ๑ ทาตอ ํ ทุน
ยกวຌน ทุนหนวย฿ดมีจานวน ๎ – ๐ ทุน ฿หຌคัดเวຌ จานวนเมกิน ๏ ทาของจานวนทุน
๓.๏ ผูຌสอบขงขันเดຌตละหนวยทุนจะตຌองป็นผูຌสอบเดຌคะนนการประมินความหมาะสม
ของบุคคลพืไอรับทุนเมตไากวารຌอยละ ๓์
๓.๐ ผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนสูงสุดมีสิทธิ
เดຌรับทุนกอนผูຌเดຌรับคะนนตไากวาลงมาตามลาดับ
๓.๑ ฿นกรณีทีไผูຌสอบขงขันทีไเดຌคะนนประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนทากัน
฿หຌผูຌเดຌคะนนรวมวิชาภาษาอังกฤษละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการสูงกวามีสิทธิเดຌรับทุนกอน ถຌาเดຌคะนน
ทากันอีก ฿หຌสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษอีกครัๅง ละ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษสูงกวาป็นผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนกอน
๓.๒ ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภท จะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌป็นลาดับรกกอน
฿น฿บสมัคร หรือ฿บสดงความจานง฿นการรับทุน ละมืไอมีสิทธิเดຌรับทุนประภท฿ด หรือหนวย฿ดลຌว จะถือวาสละสิทธิ์
การรับทุนทีไหลือทัๅงหมด
๓.๓ คณะกรรมการดานินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทานัๅน
๓.๔ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนราย฿ดเมมารายงานตัวตามวัน วลา ละสถานทีไ ทีไสานักงาน ก.พ. กาหนด
เวຌ฿นประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ดยมิเดຌจຌง฿หຌสานักงาน ก.พ. ทราบลวงหนຌา จะถือวาสละสิทธิ์การรับทุน
๓.๕ ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิ์การรับทุน หรือถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือเมสามารถรับทุนเดຌ
หรือปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ ซึไงยังอยูภาย฿นระยะวลา ๒ ดือน นับตวันประกาศ
รายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไสอบขงขันเดຌทีไอยู฿นลาดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังเมเดຌรับทุน฿ด
฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅ ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน
๔.

กำรรำยงำนตัวละกำรอบรม
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสานักงาน ก.พ. ละธนาคาร
หงประทศเทย กาหนด
๕.

กำรตรวจสุขภำพละอนำมัย
ผูຌมีสิทธิเดຌรับ ทุน ตຌองเปรับ การตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก .พ.
ตามวัน วลา ละสถานทีไทีไสานักงาน ก.พ. กาหนด ผลการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ ของ
ก.พ. ฿นทีไนีๅ฿หຌถือป็นทีไสุด ผูຌขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยจะเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด

๓
ํ์. กำรทำสัญญำ
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทาสัญญาตามบบสัญญาทีไ ธนาคารหงประทศเทยกาหนด ทัๅงนีๅ จะทา
สัญญาเดຌ ตอมืไอมีผลการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ทีไระบุวาพรຌอมทีไจะเปศึกษาตอ
ตางประทศเดຌ
ํํ. กำรรับงินทุน
ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุนมืไอทาสัญญารียบรຌอยลຌว ละจะเดຌรับคา฿ชຌจายตามกณฑ์ทีไธนาคาร
หงประทศเทยกาหนด
ํ๎. กำรทดสอบภำษำอังกฤษพื่อกำรสมัครสถำนศึกษำ
ผูຌเดຌรับทุนตຌองขຌาทดสอบภาษาอังกฤษตามทีไสานักงาน ก.พ. กาหนด ยกวຌนทุนทีไเปศึกษา฿น
สถานศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา
ํ๏. กำรสมัครสถำนศึกษำละกำรดินทำง
ผูຌเดຌรับทุนตຌองสมัครขຌารียน฿นสถานศึกษาตามนวการศึกษาทีไธนาคารหงประทศเทยเดຌ
กาหนดเวຌ ละมืไอสถานศึกษาตอบรับลຌว จึงจะ฿หຌผูຌเดຌรับทุนดินทางเปศึกษา
ํ๐. กำรพิกถอนกำร฿หຌทุน
ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ
ํ๐.ํ เมผานการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ.
ํ๐.๎ กรณีผูຌทีไกาลังศึกษาอยูชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรปริญญาตรี หรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ฿น
ระดับดียวกัน ซึไงเมสารใจการศึกษา฿นปการศึกษา ๎๑๒ํ ละ/หรือมืไอสารใจการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
คุณวุฒิอยางอืไนทีไ ทียบเดຌ฿นระดับดียวกันเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไากวา ๏.์์
ํ๐.๏ กรณีผูຌสมัครสอบซึไงมีขຌอผูกพันกับสวนราชการ฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌ มิเดຌยืไนหนังสือ
อนุญาต฿หຌสมัครสอบละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติ฿นหนวยงานทีไเดຌรับทุน จากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หรือ
หัวหนຌาหนวยงานจຌาของทุน ตามขຌอ ๏.๒
ํ๐.๐ กรณีผูຌสมัครสอบป็นพนักงานธนาคารหงประทศเทย มิเดຌยืไนหนังสือรับทราบจาก
หัวหนຌาสวนงานจຌาสังกัด ตามขຌอ ๏.๓
ํ๐.๑ หลีกลีไยง ละลยการรายงานตัว การอบรมละการทาสัญญาตามทีไสานักงาน ก.พ. ละ/
หรือธนาคารหงประทศเทยกาหนด
ํ๐.๒ ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน
ตามนวทางทีไ ก.พ. กาหนด
ํ๐.๓ ขาดการติดตอกับจຌาหนຌาทีไกิน ํ ป
ํ๐.๔ มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขຌอ฿ดขຌอหนึไง ดังตอเปนีๅ
ิํี ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL เดຌคะนนตไากวา ๓๕ - ๔์ (Internet based) หรือ
ผลการสอบภาษาอังกฤษ อืไน โ ทียบเดຌตไากวานีๅ หรือ

๔
ิ๎ี ผลการสอบภาษาอังกฤษเมป็นทีไยอมรับของสถานศึกษาทีไจะเปศึกษาตอ
(ยกวຌน ทุนทีไเปศึกษา฿นสถาบันการศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา)
ํ๐.๓ หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงกาหนดการดินทางเปศึกษาตอมืไอสถานศึกษาตอบรับลຌว
ํ๐.๔ เมเดຌรับการตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาจากสถานศึกษาทีไจะเปศึกษาตอ ภาย฿นระยะวลา ํ ป
สาหรับทุนระดับปริญญาท ละทุนระดับปริญญาท-อก หรือ ภาย฿นระยะวลา ๎ ป สาหรับทุนระดับปริญญาอก
นับตวันทีไประกาศรายชืไอป็นผูຌมีสิทธิเดຌทุน
ประกาศ ณ วันทีไ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๎๑๒ํ
ิลงชืไอี

พัชรภากร ทวกุล
(หมอมหลวงพัชรภากร ทวกุล)
รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน
ลขาธิการ ก.พ.

สานาถูกตຌอง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิศษ

อกสำรนบทຌำย ํ
รำยละอียดประภททุนธนำคำรหงประทศไทย ประจำปี ๎๑๒๎ ิทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญำี
4200001 ธนาคารหงประทศเทย

Economics

วิชาเอก/
เนຌนทาง
Economics

420000๎ ธนาคารหงประทศเทย

ดຌาน Financial Risk
Management

Financial Risk
Management

หนวยที่

สวนราชการ

สาขาวิชา

ระดับ

ประเทศ

ทอก
หรือ
อก

สหรัฐอมริกา
สหราชอาณาจักร
ครือรัฐออสตรลีย

ท

สหรัฐอมริกา

จานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสຌ มัคร
ทุน
๎
ํ. กาลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสารใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ
สารใจการศึกษาระดับปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี
๎. สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการงิน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ หรือ สาขาวิชาคอมพิวตอร์
๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไากวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไากวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาระดับปริญญาท-อกี หรือ
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร เมตไากวา ๏.๑์ หรือทียบเดຌ
เมตไากวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาระดับปริญญาอกี
๐. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท.
ภาย฿นวันปຂดรับสมัคร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ)
๑. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํี
๎

ํ. กาลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสารใจการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการงิน หรือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไากวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไากวานีๅ
๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท.
ภาย฿นวันปຂดรับสมัคร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ)
๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํี

รำยละอียดประภททุนธนำคำรหงประทศไทย ประจำปี ๎๑๒๎ ิทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญำี
หนวยที่

สวนราชการ

420000๏ ธนาคารหงประทศเทย

420000๐ ธนาคารหงประทศเทย

วิชาเอก/
เนຌนทาง
Financial Engineering / Financial
Quantitative Finance Engineering /
Quantitative
Finance
สาขาวิชา

ดຌาน Data Analytics

Data Analytics

ระดับ

ประเทศ

ท

สหรัฐอมริกา
สหราชอาณาจักร

ท

สหรัฐอมริกา
สหราชอาณาจักร

จานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสຌ มัคร
ทุน
๎
ํ. กาลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสารใจการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการงิน สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ สาขาวิชาคอมพิวตอร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การพทย์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไากวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไากวานีๅ
๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท.
ภาย฿นวันปຂดรับสมัคร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ)
๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํี
๎

ํ. กาลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสารใจการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการงิน สาขาวิชา
ศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ สาขาวิชาคอมพิวตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไากวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไากวานีๅ
๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท.
ภาย฿นวันปຂดรับสมัคร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ)
๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํี

รำยละอียดประภททุนธนำคำรหงประทศไทย ประจำปี ๎๑๒๎ ิทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญำี
หนวยที่

สวนราชการ

420000๑ ธนาคารหงประทศเทย

วิชาเอก/
เนຌนทาง
ดຌาน Data Science นຌน Artificial
Artificial Intelligence Intelligence
ละ Machine Learning ละ Machine
Learning
สาขาวิชา

ระดับ
ท

420000๒ ธนาคารหงประทศเทย

ดຌาน Artificial
Intelligence

Artificial
Intelligence

ท

420000๓ ธนาคารหงประทศเทย

Computer Engineering Computer
หรือ Computer
System and
Science นຌนดຌาน
Network
Computer System
and Network

ท

จานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสຌ มัคร
ทุน
สหรัฐอมริกา
ํ
ํ. กาลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสารใจการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
หรือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไากวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไากวานีๅ
๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท.
ภาย฿นวันปຂดรับสมัคร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ)
๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํี
สหรัฐอมริกา
๎
ํ. กาลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสารใจการศึกษา
สหราชอาณาจักร
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวตอร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
ครือรัฐออสตรลีย
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ หรือ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไากวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไากวานีๅ
๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท.
ภาย฿นวันปຂดรับสมัคร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ)
๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํี
สหรัฐอมริกา
ํ
ํ. กาลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสารใจการศึกษา
สหราชอาณาจักร
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวตอร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
ครือรัฐออสตรลีย
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ หรือ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไากวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไากวานีๅ
๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท.
ภาย฿นวันปຂดรับสมัคร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ)
๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํี
ประเทศ

รำยละอียดประภททุนธนำคำรหงประทศไทย ประจำปี ๎๑๒๎ ิทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญำี
หนวยที่

สวนราชการ

สาขาวิชา

วิชาเอก/
ระดับ
เนຌนทาง
Cyber Security
ท
หรือ IT Security

420000๔ ธนาคารหงประทศเทย

ดຌาน Cyber Security
หรือ IT Security

420000๕ ธนาคารหงประทศเทย

ดຌาน Human
Human
Computing Interaction Computing
Interaction

ท

42000ํ์ ธนาคารหงประทศเทย

ดຌาน Innovation

ท

Innovation
ทีไสามารถนามา
ประยุกต์฿ชຌกับ
ภาครัฐ

จานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสຌ มัคร
ทุน
สหรัฐอมริกา
๎
ํ. กาลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสารใจการศึกษา
สหราชอาณาจักร
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ครือรัฐออสตรลีย
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ ทางวิศวกรรมครือขายละความปลอดภัย
ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ หรือทางวิศวกรรม
ทรคมนาคม หรือ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไากวา ๏.์์ หรือทียบเดຌเมตไากวานีๅ
๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท.
ภาย฿นวันปຂดรับสมัคร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ)
๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํี
สหรัฐอมริกา
ํ
ํ. กาลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสารใจการศึกษา
สหราชอาณาจักร
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ครือรัฐออสตรลีย
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ หรือ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไากวา ๏.์์ หรือทียบเดຌเมตไากวานีๅ
๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท.
ภาย฿นวันปຂดรับสมัคร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ)
๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํี
สหรัฐอมริกา
ํ
ํ. กาลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสารใจการศึกษา
สหราชอาณาจักร
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ ทางการงิน หรือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไากวา ๏.์์ หรือทียบเดຌเมตไากวานีๅ
๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท.
ภาย฿นวันปຂดรับสมัคร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ)
๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํี
ประเทศ

รำยละอียดประภททุนธนำคำรหงประทศไทย ประจำปี ๎๑๒๎ ิทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญำี
หนวยที่

สวนราชการ

สาขาวิชา

วิชาเอก/
เนຌนทาง
Technology
Management

42000ํํ ธนาคารหงประทศเทย

ดຌาน Technology
Management

42000ํ๎ ธนาคารหงประทศเทย

กฎหมาย นຌนดຌาน Cyber Cyber Law
Law

ระดับ

ประเทศ

ท

สหรัฐอมริกา
สหราชอาณาจักร

ท

สหรัฐอมริกา
สหราชอาณาจักร
ครือรัฐออสตรลีย

จานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสຌ มัคร
ทุน
ํ
ํ. กาลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสารใจการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ ทางการงิน หรือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไากวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไากวานีๅ
๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท.
ภาย฿นวันปຂดรับสมัคร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ)
๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํี
ํ

ํ. กาลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสารใจการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไากวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไากวานีๅ
๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท.
ภาย฿นวันปຂดรับสมัคร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ)
๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํี

หมำยหตุ การกาหนด฿หຌศึกษา฿นสถาบันการศึกษา฿ด ขึๅนอยูกับการพิจารณาของธนาคารหงประทศเทย ิธปท.ี ิฉพาะประทศละสถานศึกษาทีไ ธปท. กาหนดี

อกสารนบทຌาย 2

มาตรา 36 หงพระราชบัญญัตริ ะบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ
ดังตอเปนีๅ

ผู ຌทีไจ ะขຌา รับ ราชการปຓน ขຌา ราชการพลรือ นตຌอ งมีคุณ สมบัติทัไว เป ละเมมีล ัก ษณะตຌอ งหຌา ม

ก. คุณสมบัติทัไวเป
(1) มีสัญชาติเทย
(2) มีอายุเมตไ่ากวาสิบปดปี
(3) ปຓนผูຌลืไอม฿ส฿นการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุขดຌวย
ความบริสุทธิ์฿จ
ข. ลักษณะตຌองหຌาม
(1) ปຓนผูຌด่ารงต่าหนงทางการมือง
(2) ปຓนคนเรຌความสามารถ คนสมือนเรຌความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟือน เมสมประกอบ
หรือปຓนรคตามทีไก่าหนด฿นกฎ ก.พ.
(3) ปຓนผูຌอยู฿นระหวางถูกสัไงพักราชการหรือถูกสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนตามพระราชบัญญัตินีๅ
หรือตามกฎหมายอืไน
(4) ปຓนผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดีจนปຓนทีไรังกียจของสังคม
(5) ปຓนกรรมการหรือผูຌด่ารงต่า หนงทีไรับผิดชอบ฿นการบริหารพรรคการมือง หรือจຌาหนຌาทีไ
฿นพรรคการมือง
(6) ปຓนบุคคลลຌมละลาย
(7) ปຓนผูຌคยตຌองรับทษจ่าคุกดยค่าพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจ่าคุกพราะกระท่าความผิดทางอาญา
วຌนตปຓนทษส่าหรับความผิดทีไเดຌกระท่าดยประมาทหรือความผิดลหุทษ
(8) ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอืไนของรัฐ
(9) ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก หรือปลดออก พราะกระท่าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือ
ตามกฎหมายอืไน
(10) ปຓนผูຌคยถูกลงทษเลออก พราะกระท่าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือตามกฎหมายอืไน
(11) ปຓนผูຌคยกระท่าการทุจริต฿นการสอบขຌารับราชการ หรือขຌาปฏิบัติงาน฿น หนวยงานของรัฐ
ผูຌทีไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนซึไงมีลักษณะตຌองหຌามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10)
หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกวຌน฿หຌขຌารับราชการเดຌ ตถຌาปຓนกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (8) หรือ (9) ผูຌนัๅน
ตຌองออกจากงานหรือออกจากราชการเปกินสองปีลຌว ละ฿นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (10) ผูຌนัๅนตຌองออกจากงาน
หรือออกจากราชการเปกินสามปีลຌว ละตຌองมิ฿ชปຓนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการพราะทุจริตตอหนຌาทีไ
--------------------------------------

