
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล�าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล 

ตามความต$องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ 
 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนธนาคารแห�งประเทศไทย 
ประจําป# 2562 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) 

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

              ตามที่ไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข�งขัน 
เพื่อรับทุนธนาคารแห�งประเทศไทยประจําป# 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) และประกาศคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล�าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล ตามความตองการของกระทรวง 
กรม หรือหน�วยงานของรัฐ ลงวันท่ี 24 เมษายน 2562 เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสม 
ของบุคคลเพ่ือรับทุนธนาคารแห�งประเทศไทยประจําป# 2562 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) ไปแลว  นั้น 
 

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

หน�วยท่ี 4200001 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา Economics 
วิชาเอกหรือเนนทาง Economics 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐ
ออสเตรเลยี 
จํานวน  2  ทุน 

                      

ลําดับท่ี 1 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621301509 นางสาวชนกกานต0 เมฆยงค0 

ลําดับท่ี 2 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621301773 นางสาวอภิชญา ผู$อุตส�าห0 

 
 
 
 

 
(สําเนา) 
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หน�วยท่ี 4200002 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Financial Risk Management 
วิชาเอกหรือเนนทาง Financial Risk Management 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา 
จํานวน  2  ทุน 

          

ลําดับท่ี 1 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621301722 นางสาวขวัญแก$ว กุลธรเธียร 

ลําดับท่ี 2 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621302814 นางสาวกนกพร อาสนิททอง 

             
 
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 621301425 นายณภัทร ตันติเจริญเกียรติ 

ลําดับท่ี 2 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621303527 นายรชฏ คงชีพ 

 
 
หน�วยท่ี 4200004 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Data Analytics  
วิชาเอกหรือเนนทาง Data Analytics 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร 
จํานวน  2  ทุน 

             

ลําดับท่ี 1 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621300664 นายสาริน อินทรสุขศรี 

ลําดับท่ี 2 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621300153 นายณัฐพล เลิศเมธาพัฒน0 

          
 
 



- 3 - 
 

 
หน�วยท่ี 4200005 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Data Science เนน Artificial Intelligence 
                      และ Machine Learning  
วิชาเอกหรือเนนทาง Artificial Intelligence และ Machine Learning 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา 
จํานวน  1  ทุน 

  

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621303155 นายชญานนท0 เอ่ียมวิวัฒน0 

 
 
หน�วยท่ี 4200006 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Artificial Intelligence  
วิชาเอกหรือเนนทาง Artificial Intelligence 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 

จํานวน  2  ทุน 
                      

ลําดับท่ี 1 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621302910 นายชิติพัทธ0 ทาบสุวรรณ 

ลําดับท่ี 2 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621301907 นายภควัต หวังเกรียงไกร 

 
 
หน�วยท่ี 4200007 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา Computer Engineering หรือ Computer Science 
                      เนนดาน Computer System and Network  
วิชาเอกหรือเนนทาง Computer System and Network 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 

จํานวน  1  ทุน 
 
 

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621302802 นางสาวณัฐวดี จิวัธยากูล 
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หน�วยท่ี 4200008 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Cyber Security หรือ IT Security 
วิชาเอกหรือเนนทาง Cyber Security หรือ IT Security 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย  
จํานวน  2  ทุน 

                  

 ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621302874 นายจาตุรงค0 ฐิติธนภัค 

 
     
หน�วยท่ี 4200009 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Human Computing Interaction  
วิชาเอกหรือเนนทาง Human Computing Interaction 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
จํานวน  1  ทุน 

                      

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621301912 นางสาวสิริวัฒน0 สายวิวัฒน0 

 
 
หน�วยท่ี 4200010 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Innovation  
วิชาเอกหรือเนนทาง Innovation ท่ีสามารถนํามาประยุกตeใชกับภาครัฐ 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร 
จํานวน  1  ทุน 

                    

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621302320 นางสาวปรางฉาย พิลาดิษฐ0 
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หน�วยท่ี 4200011 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Technology Management  
วิชาเอกหรือเนนทาง Technology Management 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร 
จํานวน  1  ทุน 

                      

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621302382 นางสาววิชญา สัมมาคารวะ 

 
 
หน�วยท่ี 4200012 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมาย เนนดาน Cyber Law  
วิชาเอกหรือเนนทาง Cyber Law 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
จํานวน  1  ทุน 

                      

ได$แก� เลขประจําตัวสอบ 621302445 นางสาวอลิสา รักบ$านเกิด 

 

 ท้ังนี้ ขอใหผูมีรายชื่อเปiนผูมีสิทธิไดรับทุนขางตนนี้ ไปรายงานตัวต�อเจาหนาท่ี ณ หองรับรองชั้น 2 
(VIP) สํานักงาน ก.พ. เลขท่ี 47/111 ถนนติวานนทe ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
ในวันอังคารท่ี 23 กรกฎาคม 2562 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�านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยeของ ก.พ. 
   2. กรณีผูท่ีกําลังศึกษาอยู�ชั้นป#สุดทายของหลักสูตรปริญญาตรี หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับ
เดียวกัน ซ่ึงไม�สําเร็จการศึกษาในป#การศึกษา 2561 และ/หรือเม่ือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ
อย�างอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตํ่ากว�า 3.00 

3. กรณีผูสมัครสอบซ่ึงมีขอผูกพันกับส�วนราชการในการปฏิบัติราชการชดใช มิไดยื่นหนังสือ
อนุญาตใหสมัครสอบและยินยอมใหโอนไปปฏิบัติในหน�วยงานท่ีไดรับทุน จากหัวหนาส�วนราชการเจาสังกัด หรือ
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หัวหนาหน�วยงานเจาของทุน ตามขอ 3.6 ของประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที ่ 9 พฤศจิกายน 2561  
เรื่อง รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือรับทุนธนาคารแห�งประเทศไทยประจําป# 2562 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) 

  4. กรณีผูสมัครสอบเปiนพนักงานธนาคารแห�งประเทศไทย มิไดยื่นหนังสือรับทราบจาก 
หัวหนาส�วนงานเจาสังกัด ตามขอ 3.7 ของประกาศสําน ักงาน ก .พ .ลงว ัน ที ่ 9  พฤศจ ิกายน 2561  
เรื่อง รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือรับทุนธนาคารแห�งประเทศไทยประจําป# 2562 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) 
                    5. หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรมและการทําสัญญาตามท่ีสํานักงาน ก.พ. และ/หรือ
ธนาคารแห�งประเทศไทยกําหนด 
                    6. เปiนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย 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 79 - 80 (Internet based) หรือ
ผลการสอบภาษาอังกฤษ อ่ืน ๆ เทียบไดต่ํากว�านี้ หรือ 
   8.2 ผลการสอบภาษาอังกฤษไม�เปiนท่ียอมรับของสถานศึกษาท่ีจะไปศึกษาต�อ  
(ยกเวน ทุนท่ีไปศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีมิไดใชผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเขาศึกษา) 
                    9. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปศึกษาต�อเม่ือสถานศึกษาตอบรับแลว 
                      10. ไม�ไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาจากสถานศึกษาท่ีจะไปศึกษาต�อ ภายในระยะเวลา 1 ป# 
สําหรับทุนระดับปริญญาโท และทุนระดับปริญญาโท-เอก หรือ ภายในระยะเวลา 2 ป# สําหรับทุนระดับปริญญาเอก 
นับแต�วันท่ีประกาศรายชื่อเปiนผูมีสิทธิไดทุน 
  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี     15     กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
 

                                   (ลงชื่อ)               ธีรยุทธe  หล�อเลิศรัตนe 
 

                                   (นายธีรยุทธe  หล�อเลิศรัตนe) 
                          ประธานกรรมการ 
 
 

สําเนาถูกตอง 
 

    
 

(นายองอาจ  สินอาภา) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


