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ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
 

รืไอง  รับสมัครสอบขงขันพืไอรับทุนธนาคารหงประทศเทย ประจำปี ๎๑๒๏ 

(ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา) 
 

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

              ดຌวยธนาคารหงประทศเทยขอความรวมมือจากสำนักงาน ก.พ. ฿หຌดำนินการสอบขงขันพืไอรับทุน
ธนาคารหงประทศเทย ประจำป  ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา) ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา 
ํ๏ (๕) หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎ ๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๎๑๑ํ 
จึงประกาศรับสมัครสอบขงขันพรຌอมทัๅงกำหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุนดังกลาว ดังตอเปนีๅ 
 

              ํ.   ทุนทีไรับสมัครสอบ จำนวน ํ๏ หนวย  รวม ๎๑ ทุน  
                      รายละอียดของทุน฿นตละหนวยละงืไอนเขการศึกษาตามอกสารนบทຌาย ํ  
     

 ๎.   ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน 

  ๎.ํ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารหงประทศเทยป็นระยะวลาเมนຌอยกวา 
๎ ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน 

  ๎.๎ กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติงานชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌทำเวຌกับธนาคารหงประทศเทย 
นอกจากจะชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ํ ทา ของจำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับ
อีกดຌวย 
  

  ๏.  คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ 

                   ๏.ํ ผูຌมีสิทธิสมัครสอบตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
                  ๏.ํ.ํ ป็นผูຌมีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา ๏๒ หง พระราชบัญญัติ 
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ (รายละอียดตามอกสารนบทຌาย ๎) ละป็นผูຌมีคุณสมบัติฉพาะตามทีไ
กำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย ํ 

                  ๏.ํ.๎ ทุนศึกษาระดับปริญญาท หรือระดับปริญญาท-อก 

ิํี ป็นผูຌทีไกำลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอืไน 
ทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา฿นระดับปริญญาตรีเมตไำกวา 
๏.์์ ละมืไอสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรีลຌว จะตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา 
๏.์์ ตามทีไเดຌกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย ํ ิ฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=๐, B=๏, 

C=๎, D=ํ, E หรือ F=์ี หรือรຌอยละ ๓๑.์์ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ละมีอายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับ
สมัคร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎) หรือ  



 

๎ 

 

ิ๎ี ป็นผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกันละตຌองเดຌ
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา ๏.์์ ตามทีไเดຌกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย 
ิ฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=๐, B=๏, C=๎, D=ํ, E หรือ F=์ี หรือรຌอยละ ๓๑.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ละมีอายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎) 

   ๏.ํ.๏ ทุนศึกษาระดับปริญญาอก 

    ป็นผูຌเดຌรับปริญญาทหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกันละตຌองเดຌ
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา ๏.๑์ ตามทีไเดຌกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย 
ิ฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=๐, B=๏, C=๎, D=ํ, E หรือ F=์ี หรือรຌอยละ ๔๑.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไำกวานีๅ ละมีอายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎) 

  ๏.๎ ผูຌสมัครสอบทีไมีผลการรียนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา หรือตลอดหลักสูตร
การศึกษาเมป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไกำหนดเวຌ ตามขຌอ ๏.ํ.๎ หรือขຌอ ๏.ํ.๏ จะตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียนจาก
สถานศึกษามาสดงวาป็นผูຌมีผลการรียนทียบทากับผลการรียนทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย 

หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ 
  ๏.๏ สำหรับทุนทีไ฿หຌเปศึกษาตอ฿นระดับปริญญาท ผูຌสมัครสอบตຌองป็นผูຌซึไงเมคยเดຌรับปริญญาท 
หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสาขาละวิชาอกหรือนຌนทางดียวกับทุนทีไจะเปศึกษา 

                  ๏.๐ ม ป็นผอยร หว งก รรบทน ด  ของหนวยง นอน มว ทนดงกล วจ มขอผกพน 

หตองชด ชหรอ มกต ม  
  ๏.๑ ผูຌสมัครสอบทีไคยเดຌรับทุนรัฐบาลเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศมาลຌว ตຌองป็นผูຌซึไงหมด
ภาระผูกพัน฿นการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌทำเวຌกับ ก.พ. หรือสวนราชการลຌว ภาย฿น
วันทีไปຂดรับสมัคร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎) 

  ๏.๒ ผูຌสมัครสอบทีไป็นขຌาราชการ ตຌองสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบ ละยินยอม฿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 ละความประพฤติด ี

  ๏.๕ สำหรับภิกษุสามณร ทางราชการเมรับสมัครสอบละเมอาจ฿หຌขຌาสอบขงขันพืไอรับทุน
ดังกลาว ทัๅงนีๅ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ทีไ นว ๔๕/๎๑์ํ ลงวันทีไ ๎๓ มิถุนายน ๎๑์ํ 
ละตามความ฿นขຌอ ๒ ของคำสัไงมหาถรสมาคม ลงวันทีไ ํ๓ มีนาคม ๎๑๏๔ 
   

 ๐.   การรับสมัครสอบ 

     ๐.ํ   ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละอียดเดຌทางอินทอร์นใต฿นวใบเซต์ของสำนักงาน ก.พ. ทีไ 
http://www.ocsc.go.th, http://scholar.ocsc.go.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ฿นการสมัครสอบ เดຌ
฿นวใบเซต์ดังกลาว 

http://www.ocsc.go.th/
http://www.ocsc.go.th/


 

๏ 

 

       ๐.๎  กำหนดวันรับสมัครสอบ ละวิธีการสมัคร 
 

        ๐.๎.ํ  ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ สมัครเดຌตัๅงตวันทีไ ํ พฤศจิกายน – ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ 
ทางอินทอร์นใต ตลอด ๎๐ ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ 
    (ํ)  ปຂดวใบเซต์ http://scholar.ocsc.go.th 

    (๎)  กรอกขຌอความ฿น฿บสมัคร฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตามขัๅนตอนทีไ
กำหนด ระบบจะออกบบฟอร์มการชำระงินผานคาน์ตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงเทย ฿หຌดยอัตนมัติ 
    (๏)  พิมพ์บบฟอร์มการชำระงินลง฿นกระดาษขนาด Aไ จำนวน ํ ผน หรือ 
หากเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล          

   ฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์บบฟอร์มการชำระงินหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบ
สามารถขຌาเปพิมพ์บบฟอร์มการชำระงิน หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล฿หมเดຌอีก ตจะกຌเขขຌอมูล฿น
การกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรกทีไสมบูรณ์ลຌวเมเดຌ 
   ๐.๎.๎ นำบบฟอร์มการชำระงินเปชำระงินคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ
ฉพาะทีไคาน์ตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ทุกสาขาทัไวประทศ ชืไอบัญชี คาธรรมนียมสอบทุนของ ก.พ.  
ตัๅงต ํ พฤศจิกายน – ๎๔ ธันวาคม ๎๑๒๎ ภาย฿นวลาทำการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์
มืไอชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว 

    ๐.๎.๏  คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบประกอบดຌวย 

           (ํ)  คาธรรมนียมสอบ หนวยละ ํ์์ บาท 

     (๎)  คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินตอร์นใต จำนวน ๏์ บาท 

         คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบจะเมจายคืน฿หຌเมวากรณี฿ด ๆ ทัๅงสิๅน 
   ๐.๎.๐  ผูຌสมัครสอบทีไชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว จะเดຌรับลขประจำตัวสอบ 
ดยจะกำหนดลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระงิน ทัๅงนีๅผูຌสมัครสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระงิน
เดຌภายหลังการชำระงิน 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 
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๐ 

 

 ๐.๏ อกสารละหลักฐานทีไตຌองยืไน฿นวันสอบขຌอขียน 
 

        ิํี ฿บสมัครทีไพิมพ์จากอินทอร์นใต ติดรูปถายหนຌาตรง ํ x ํ.๑ นิๅว เมสวมหมวก  

เมสวมวนตาดำ ถายเวຌเมกิน ํ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร ลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน 

   (๎ี สำนาปริญญาบัตร หรือสำนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ   
พรຌอมทัๅงสำนาระบียนสดงผลการรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ของระดับปริญญาตรี 
    กรณีผูຌสมัครทีไกำลังศึกษาอยูชัๅนปสุดทຌายของระดับปริญญาตรี ฿หຌนำสำนาหนังสือ
รับรองสภาพการศึกษา พรຌอมสำนาระบียนสดงผลการรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษาทีไผานมา 

ิ๏ี  สำนาระบียนสดงผลการรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ของ
ระดับปริญญาตรี ละปริญญาท สำหรับผูຌทีไ฿ชຌวุฒิปริญญาท฿นการสมัครสอบพืไอรับทุนเปศึกษาตอระดับปริญญาอก 

       ิ๐ี สำนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำนาทะบียนบຌาน 

         ิ๑  ี กรณีป็นขຌาราชการ หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบละยินยอม฿หຌเปปฏิบัติงานทีไธนาคาร 
หงประทศเทย ตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๑ ทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ภาย฿นวันปຂดรับสมคัร (วันทีไ ๎ ๓ ธันวาคม ๎ ๑๒ )๎ 

         ิ๒  ี กรณีป็นพนักงานธนาคารหงประทศเทย หนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน  
ตามบบฟอร์มทีไกำหนด ภาย฿นวันปຂดรับสมัคร (วันทีไ ๎ ๓ ธันวาคม ๎ ๑๒ )๎ 

         (๓  ี อกสารอืไน โ (ถຌามี) ชน สำนาหลักฐานการปลีไยนชืไอ – นามสกุล ฿บสำคัญการสมรส 
หนังสือรับรองผลการรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ ป็นตຌน 

      สำนาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง “สำนาถูกตຌอง  ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจำตัวสอบ
กำกับเวຌทีไมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ละ฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿นซองอกสารขนาด Aไ ขียน ชืไอ - นามสกุล 
ลขประจำตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง 
                ๐.๐ ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบจะตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ 
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ 

 ๐.๑ ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครเดຌคนละ ๎ ประภททุน ดยตละประภททุน฿หຌลือกสมัครเดຌ 
ํ หนวยทุน 

  ๐.๒ ผูຌทีไเดຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ  
  ๐.๓  การสอบขຌอขียน ละการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะดำนินการสอบทีไ
สนามสอบกรุงทพมหานคร ละ/หรือ ปริมณฑล 

  ๐.๔  ผูຌสมัครสอบทีไป็นผูຌพิการทางการมองหใน ทางการเดຌยินหรือการสืไอความหมาย หรือ
ทางการคลืไอนเหวหรือทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ ลงวันทีไ ๏์ 
มษายน ๎๑๑๎ รืไองประภทละหลักกณฑ์ความพิการ ละทีไกຌเขพิไมติม สำนักงาน  ก.พ. จะพยายามจัดหา 

สิไงอำนวยความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบตามทีไจຌงเวຌ฿น฿บสมัครสอบ ละตามทีไสำนักงาน ก.พ. หในสมควร 
 



 

๑ 

 

 ๑.  การตงตัๅงกรรมการกีไยวกับการสอบ 

       ๑.ํ   ก.พ. จะตงตัๅงคณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกบุคคลพืไอรับทุน
ลารียนหลวงละทุนรัฐบาล ตามความตຌองการของกระทรวง กรมหรือหนวยงานของรัฐ 

       ๑.๎   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจำวิชาละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 

  ๑.๏   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะกำหนดวัน วลา สถานทีไสอบ กำหนด
ระบียบละวิธีการสอบขงขัน ตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครสอบละปัญหาอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นการ
ดำนินการสอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัคร ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน 

       ๑.๐   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบขงขันฯ 
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ละ
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน ดย฿หຌประธานกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ หรือกรรมการ
ทีไประธานมอบหมายป็นผูຌประกาศ฿หຌผูຌสมัครสอบทราบ 
 

 ๒.  การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ 

   สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
฿นวันทีไ ํ๓ มกราคม ๎๑๒๏ ทางวใบเซต์ ทีไ http://www.ocsc.go.th, http://scholar.ocsc.go.th หัวขຌอการประกาศ 
รายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ 
               

             ๓.  การสอบละกณฑ์การตัดสิน 

                  ๓.ํ   ผูຌสมัครสอบจะตຌองสอบตามหลักสูตร ดยวิธีการสอบขຌอขียน ดังนีๅ 
   ๓.ํ.ํ   วิชาภาษาอังกฤษ 

     - Vocabulary and Expressions 

     - Error Recognition 

     - Reading Comprehension 

   ๓.ํ.๎   วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ 
     ทดสอบความสามารถ฿นการวิคราะห์ละการ฿ชຌหตุผล ดยการ฿หຌปลความ 
ตีความ สรุปความ อานจับประดในจากขຌอความ หรือบทความ กຌปัญหาขຌอมูลชิงปริมาณ ละวิคราะห์หานวนຌม
หรือการปลีไยนปลงทีไนาจะป็นเปเดຌจากขຌอมูล หตุการณ์ทางศรษฐกิจ การมืองหรือสังคม 

   ๓.ํ.๏   การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 

     จะประมินจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาของผูຌสมัคร พืไอพิจารณา 

ความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอตางประทศ ชน พืๅนความรูຌทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษา
ตอ฿นสาขาวิชาทีไสมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอการรับทุนเปศึกษาตอ
ตางประทศ ละการกลับมารับราชการ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสังคมละ

http://www.ocsc.go.th/
http://www.ocsc.go.th/


 

๒ 

 

สิไงวดลຌอม ชาวน์ปัญญา ละบุคลิกภาพอยางอืไน ป็นตຌน ดยวิธีการสัมภาษณ์ ละ/หรือ ดยการพิจารณาประมิน
ดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Center Method : ACM) 

                  ๓.๎   ผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตละหนวยทุน ตຌองสอบผาน
ขຌอขียนตามกณฑ์การตัดสิน ดังนีๅ  

   ๓.๎.ํ   สอบผานวิชาภาษาอังกฤษ ดยตຌองเดຌคะนนเมตไำกวาคะนนฉลีไย (mean) ของผูຌ
ขຌาสอบทัๅงหมด 

   ๓.๎.๎   สอบผานความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ ดยตຌองเดຌคะนนเมตไำกวาคะนนฉลีไย 
(mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด 

   ๓.๎.๏   เดຌคะนนรวมวิชาภาษาอังกฤษ ละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการตามทีไ
กำหนด฿นขຌอ ๓.๎.ํ ละ ๓.๎.๎ รียงตามคะนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ดยคัดเวຌ จำนวนเมกิน ๑ ทาตอ ํ ทุน 

ยกวຌน ทุนหนวย฿ดมีจำนวน ๎ – ๐ ทุน ฿หຌคัดเวຌ จำนวนเมกิน ๏ ทาของจำนวนทุน 

                  ๓.๏   ผูຌสอบขงขันเดຌตละหนวยทุนจะตຌองป็นผูຌสอบเดຌคะนนการประมินความหมาะสม
ของบุคคลพืไอรับทุนเมตไำกวารຌอยละ ๓์ 

  ๓.๐   ผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนสูงสุดมีสิทธิ
เดຌรับทุนกอนผูຌเดຌรับคะนนตไำกวาลงมาตามลำดับ  
  ๓.๑   ฿นกรณีทีไผูຌสอบขงขันทีไเดຌคะนนประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนทากัน 
฿หຌผูຌเดຌคะนนรวมวิชาภาษาอังกฤษละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการสูงกวามีสิทธิเดຌรับทุนกอน ถຌาเดຌคะนน
ทากันอีก ฿หຌสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษอีกครัๅง ละ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษสูงกวาป็นผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนกอน 

                   ๓.๒  ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภท จะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌป็นลำดับรกกอน 
฿น฿บสมัคร หรือ฿บสดงความจำนง฿นการรับทุน ละมืไอมีสิทธิเดຌรับทุนประภท฿ด หรือหนวย฿ดลຌว จะถือวาสละสิทธิ์
การรับทุนทีไหลือทัๅงหมด 

  ๓.๓   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทานัๅน 

  ๓.๔ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนราย฿ดเมมารายงานตัวตามวัน วลา ละสถานทีไ ทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
เวຌ฿นประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ดยมิเดຌจຌง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทราบ จะถือวาสละสิทธิ์การรับทุน 

                  ๓.๕   ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิ์การรับทุน หรือถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือเมสามารถรับทุนเดຌ 
หรือปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ ซึไงยังอยูภาย฿นระยะวลา ๒ ดือน นับตวันประกาศ
รายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไสอบขงขันเดຌทีไอยู฿นลำดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังเมเดຌรับทุน฿ด 

฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅ ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 

 

 

 
   



 

๓ 

 

            ๔.   การรายงานตัวละการอบรม 

  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละธนาคาร 

หงประทศเทย กำหนด 
 

 ๕.  การตรวจสุขภาพละอนามัย 

                   ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปรับการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. 

ตามวัน วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ผลการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ของ 
ก.พ. ฿นทีไนีๅ฿หຌถือป็นทีไสุด ผูຌขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยจะเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด   
 

              ํ ์. การทำสัญญา 

                   ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไธนาคารหงประทศเทยกำหนด ทัๅงนีๅ จะทำ
สัญญาเดຌ ตอมืไอมีผลการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ทีไระบุวาพรຌอมทีไจะเปศึกษาตอ
ตางประทศเดຌ 
 

           ํํ.   การรับงินทุน 

  ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุนมืไอทำสัญญารียบรຌอยลຌว ละจะเดຌรับคา฿ชຌจายตามกณฑ์ทีไธนาคาร
หงประทศเทยกำหนด 
 

           ํ๎. การทดสอบภาษาอังกฤษพืไอการสมัครสถานศึกษา 

  ผูຌเดຌรับทุนตຌองขຌาทดสอบภาษาอังกฤษตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ยกวຌนทุนทีไ เปศึกษา฿น
สถานศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา 
           ํ๏. การสมัครสถานศึกษาละการดินทาง 
  ผูຌเดຌรับทุนตຌองสมัครขຌารียน฿นสถานศึกษาตามนวการศึกษาทีไธนาคารหงประทศเทยเดຌ
กำหนดเวຌ ละมืไอสถานศึกษาตอบรับลຌว จึงจะ฿หຌผูຌเดຌรับทุนดินทางเปศึกษา 
 

           ํ๐. การพิกถอนการ฿หຌทุน 

                   ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ 
                    ํ๐.ํ เมผานการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. 
                    ํ๐.๎ กรณีผูຌทีไกำลังศึกษาอยูชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรปริญญาตรี หรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ฿น
ระดับดียวกัน ซึไงเมสำรใจการศึกษา฿นปการศึกษา ๎๑๒๎ ละ/หรือมืไอสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
คุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกันเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไำกวา ๏.์์ 

ํ๐.๏ กรณีผูຌสมัครสอบซึไงมีขຌอผูกพันกับสวนราชการ฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌ มิเดຌยืไนหนังสือ
อนุญาต฿หຌสมัครสอบละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติ฿นหนวยงานทีไเดຌรับทุน จากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หรือ
หัวหนຌาหนวยงานจຌาของทุน ตามขຌอ ๏.๒ 

ํ๐.๐ กรณีผูຌสมัครสอบป็นพนักงานธนาคารหงประทศเทย มิเดຌยืไนหนังสือรับทราบจาก
หัวหนຌาสวนงานจຌาสังกัด ตามขຌอ ๏.๓ 



 

๔ 

 

                    ํ๐.๑ หลีกลีไยง ละลยการรายงานตัว การอบรมละการทำสัญญาตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละ/
หรือธนาคารหงประทศเทยกำหนด 

                    ํ๐.๒ ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน
ตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด 

ํ๐.๓ ป็นผูຌอยูระหวางการรับทุน฿ด โ ของหนวยงานอืไน เมวาทุนดังกลาวจะมีขຌอผูกพัน฿หຌ  
ตຌองชด฿ชຌหรือเมกใตาม ถือป็นกรณีรับทุนซๅำซຌอน    

ํ๐.๔  จตนาสดงขຌอความอันป็นทใจ หรือปกปຂดขຌอความจริงซึไงควรบอก฿หຌจຌง พืไอ฿หຌตนเดຌรับทุน
จากธนาคารหงประทศเทย 

                    ํ๐.๕ ขาดการติดตอกับจຌาหนຌาทีไกิน ํ ป 
                    ํ๐.ํ์ มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขຌอ฿ดขຌอหนึไง ดังตอเปนีๅ 
    ิํี ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL เดຌคะนนตไำกวา ๓๕ - ๔์ (Internet based) หรือ
ผลการสอบภาษาอังกฤษอืไน โ ทียบเดຌตไำกวานีๅ หรือ 

    ิ๎ี ผลการสอบภาษาอังกฤษเมป ็นที ไยอมรับของสถานศึกษาที ไจะเปศึกษาตอ  
(ยกวຌน ทุนทีไเปศึกษา฿นสถาบันการศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา) 
                    ํ๐.ํํ  หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงกำหนดการดินทางเปศึกษาตอมืไอสถานศึกษาตอบรับลຌว 

                    ํ๐.ํ๎ เมเดຌรับการตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาจากสถานศึกษาทีไจะเปศึกษาตอ ภาย฿นระยะวลา ํ ป 
สำหรับทุนระดับปริญญาท ละทุนระดับปริญญาท-อก หรือภาย฿นระยะวลา ๎ ป สำหรับทุนระดับปริญญาอก  
นบัถัดจากปทีไประกาศรายชืไอป็นผูຌมีสิทธิเดຌทุน 

 

  

   

 

 

 

  

ปร ก ศ  ณ  วนท  ๑  พฤศจก ยน  พ.ศ. 2562 

 

(ิลงชอ)                  ปิยวฒน์   ศวรกษ ์

 

(น ยปิยวฒน์   ศวรกษ)์ 

รอง ลข ธก ร ก.พ. ปฏบตร ชก ร ทน 

ลข ธก ร ก.พ. 

 สำนาถูกตຌอง 

 
ินางสาวสุภร  ปุริสังคหะี 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 



รายละอียดประภททุนธนาคารห่งประทศไทย ประจำปี ๎๑๒๏ ิทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาี 

หนวยที ่ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาเอก/เนຌนทาง ระดบั ประเทศ จำนวนทนุ คณุสมบตัเิฉพาะของผูຌสมคัร 
๐๎์์์์ํ ธนาคารหง

ประทศเทย 

Economics Economics ทูอก 
หรือ
อก 

สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี 
ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

๎ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาทูอกี หรือ สำรใจการศึกษาระดับปริญญาท  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาบริหารธุรกจิ ทางการงิน  
สาขาวิชาคณติศาสตร์ละสถิติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวตอร์  
หรือสาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ ทางวิทยาการขຌอมูล 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ิทุนพืไอศึกษาระดับปริญญาทูอกี หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร  
เมตไำกวา ๏.๑์ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาระดับปรญิญาอกี 

๐. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท. ภาย฿นวันทีไปຂด 

  รับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ี 
๑. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ี  

๐๎์์์์๎ ธนาคารหง
ประทศเทย 

ดຌาน 
Quantitative 

Economics 

Quantitative 

Economics 

ท หรือ 
ทูอก 

หรือ 
อก 

สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

๎ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท หรือ ทูอกี หรือ สำรใจการศึกษาระดับปริญญา
ท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกจิ ทางการงิน  
สาขาวิชาคณติศาสตร์ละสถิติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวตอร ์

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
ิทุนพืไอศึกษาระดับปริญญาท หรือ ทูอกี หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร  
เมตไำกวา ๏.๑์ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาระดับปรญิญาอกี 

๐. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท. ภาย฿นวันทีไปຂด 

  รับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ี 
๑. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ี  
 

อกสารนบ ํ 



รายละอียดประภททุนธนาคารห่งประทศไทย ประจำปี ๎๑๒๏ ิทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาี 

๎ 

 

หนวยที ่ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาเอก/เนຌนทาง ระดบั ประเทศ จำนวนทนุ คณุสมบตัเิฉพาะของผูຌสมคัร 
๐๎์์์์๏ ธนาคารหง

ประทศเทย 

ดຌาน Behavioral 

Economics  
หรือ Economics 
ดຌาน Supply 

Side  

 

ดຌาน Behavioral 

Economics  
หรือ Economics 
ดຌาน Supply Side 

ท หรือ 
ทูอก 

หรือ 
อก 

สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี 

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

๎ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท หรือ ทูอกี หรือ สำรใจการศึกษาระดับปริญญา
ท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 

๎. สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกจิ ทางการงิน  
สาขาวิชาคณติศาสตร์ละสถิติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
หรือสาขาวิชา฿ดวิชาหนึไงทางจิตวทิยา 

๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
ิทุนพืไอศึกษาระดับปริญญาท หรือ ทูอกี หรือคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร  
เมตไำกวา ๏.๑์ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาระดับปรญิญาอกี 

๐. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท. ภาย฿นวันทีไปຂด 

  รับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ี 
๑. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ี  
 

๐๎์์์์๐ ธนาคารหง
ประทศเทย 

ดຌาน Financial 

Engineering / 

Quantitative 

Finance 

Financial 

Engineering / 

Quantitative 

Finance 

ท สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี 

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

๐ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบรหิารธุรกจิ ทางการงิน 

สาขาวิชาคณติศาสตร์ละสถิติ สาขาวิชาคอมพิวตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ายภาพ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย  

หรือสาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ ทางวิทยาการขຌอมูล 

ู คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท. ภาย฿นวันทีไปຂด 

  รับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ี 
๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ี 
 

อกสารนบ ํ 



รายละอียดประภททุนธนาคารห่งประทศไทย ประจำปี ๎๑๒๏ ิทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาี 

๏ 

 

หนวยที ่ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาเอก/เนຌนทาง ระดบั ประเทศ จำนวนทนุ คณุสมบตัเิฉพาะของผูຌสมคัร 
๐๎์์์์๑ ธนาคารหง

ประทศเทย 

ดຌาน Operation 

Research 

Operation 

Research 

ท สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี 

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

ํ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบรหิารธุรกจิ ทางการงิน  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการวิจยัชิงปฏิบัติการ สาขาวิชาคณติศาสตร์ละสถิติ 
สาขาวิชาคอมพิวตอร์ สาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การพทย์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ู คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท. ภาย฿นวันทีไปຂด 

รับสมคัร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ี 
๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ี 

๐๎์์์์๒ ธนาคารหง
ประทศเทย 

กฎหมาย ดຌาน 
Cyber Law หรือ 
กฎหมาย 

ทีไกีไยวขຌองกับ
ทคนลยีละความ
สีไยงทีไกีไยวขຌอง 

Cyber Law  

หรือ กฎหมาย 

ทีไกีไยวขຌองกับ
ทคนลยีละความ
สีไยงทีไกีไยวขຌอง 

ท สหรัฐอมริกา 
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี  

ํ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์  
ู คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 

๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท. ภาย฿นวันทีไปຂด 

    รับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ี 
๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ี 

๐๎์์์์๓ ธนาคารหง
ประทศเทย 

ดຌาน Data 

Science  

Data Science ท สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี 

ประทศ฿นภมูิภาคยุรป 

๏ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพวิตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ 
สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ ทางวิทยาการขຌอมูล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการงิน 
สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิต ิ

ู คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท. ภาย฿นวันทีไปຂด 

    รับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ี 
๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ี 

อกสารนบ ํ 



รายละอียดประภททุนธนาคารห่งประทศไทย ประจำปี ๎๑๒๏ ิทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาี 

๐ 

 

หนวยที ่ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาเอก/เนຌนทาง ระดบั ประเทศ จำนวนทนุ คณุสมบตัเิฉพาะของผูຌสมคัร 
๐๎์์์์๔ ธนาคารหง

ประทศเทย 

ดຌาน Data 

Analytics 

Data Analytics ท สหรัฐอมริกา 
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี 

 

๎ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพวิตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ 
สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการงิน  
สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิต ิ

ู คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท. ภาย฿นวันทีไปຂด 

    รับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ี 
๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ี 

๐๎์์์์๕ ธนาคารหง
ประทศเทย 

ดຌาน Cyber 

Security หรือ IT 

Security 

Cyber Security 

หรือ IT Security 

ท สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี  

ํ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพวิตอร์ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ ทางวิศวกรรมครือขาย 

ทางวิศวกรรมความปลอดภัย ทางวิศวกรรมเฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์  
หรือทางวิศวกรรมทรคมนาคม  
ู คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 

๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท. ภาย฿นวันทีไปຂด          
    รับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ี 
๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ี 

๐๎์์์ํ์ ธนาคารหง
ประทศเทย 

Computer 

Engineering หรือ 
Computer 

Science นຌนดຌาน 
Computer 

System and 

Network 

Computer 

System and 

Network 

ท สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี 

๎ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพวิตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ 
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ 
ู คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 

๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท. ภาย฿นวันทีไปຂด 

    รับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ี 
๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ี 

อกสารนบ ํ 



รายละอียดประภททุนธนาคารห่งประทศไทย ประจำปี ๎๑๒๏ ิทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาี 

๑ 

 

หนวยที ่ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาเอก/เนຌนทาง ระดบั ประเทศ จำนวนทนุ คณุสมบตัเิฉพาะของผูຌสมคัร 
๐๎์์์ํํ ธนาคารหง

ประทศเทย 
ดຌาน Software 

Engineering/ IT 

Architecture 

Software 

Engineering/ IT 

Architecture 

ท สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี 

ํ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพวิตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ 
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนทศศาสตร ์

ู คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ  
๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท. ภาย฿นวันทีไปຂด 

    รับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ี 
๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ี 

๐๎์์์ํ๎ ธนาคารหง
ประทศเทย 

ดຌาน 
Information 

Technology/  

ดຌาน Financial 

Technology 

Information 

Technology/ 

Financial 

Technology 

ท สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

 

ํ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
สาขาวิชาคอมพิวตอร์ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ ทางวิทยาการขຌอมูล  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการงิน หรือสาขาวิชาคณติศาสตร์ละสถิต ิ

ู คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท. ภาย฿นวันทีไปຂด 

    รับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ี 
๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ี 

๐๎์์์ํ๏ ธนาคารหง
ประทศเทย 

ดຌาน Artificial 

Intelligence 

Artificial 

Intelligence 

ท สหรัฐอมริกา  
 

๏ ํ. กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
สาขาวิชาคอมพิวตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ ทางวิทยาการขຌอมูล 

ู คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไำกวา ๏.์์ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ 
๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท. ภาย฿นวันทีไปຂด 

    รับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ี 
๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒๎ี 

หมายหตุ   ํ. การกำหนด฿หຌศึกษา฿นสถาบันการศึกษา฿ด ขึๅนอยูกับการพิจารณาของธนาคารหงประทศเทย ิธปท.ี ิฉพาะประทศละสถานศึกษาทีไ ธปท. กำหนดี  
๎. ระดับทูอก หมายถึง ผูຌเดຌทุนตຌองเปศึกษาระดับปรญิญาทละปรญิญาอกตามสาขาวิชาของหนวยทุนนัๅน ละสำรใจการศึกษาเดຌวุฒริะดับปริญญาอก     

อกสารนบ ํ 



   

มาตรา 36 หงพระราชบญัญตัริะบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ 

 

 ผู ຌที ไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนตຌองมีคุณสมบัติทั ไวเป ละเมมีลักษณะตຌองหຌาม      
ดังตอเปนีๅ 
 ก.  คุณสมบัติทัไวเป 

      (1)   มีสัญชาติเทย 

      (2)    มีอายุเมตไำกวาสิบปดปี 
      (3)    ปຓนผูຌลืไอม฿ส฿นการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุขดຌวย
ความบริสุทธิ์฿จ 

 ข.  ลักษณะตຌองหຌาม 

      (1)    ปຓนผูຌดำรงตำหนงทางการมือง    
  (2)    ปຓนคนเรຌความสามารถ คนสมือนเรຌความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟือน เมสมประกอบ 

หรือปຓนรคตามทีไกำหนด฿นกฎ ก.พ. 

      (3)    ปຓนผูຌอยู฿นระหวางถูกสัไงพักราชการหรือถูกสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนตามพระราชบัญญัตินีๅ
หรือตามกฎหมายอืไน 

     (4)   ปຓนผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดีจนปຓนทีไรังกียจของสังคม 

      (5)    ปຓนกรรมการหรือผูຌดำรงตำหนงทีไรับผิดชอบ฿นการบริหารพรรคการมือง หรือจຌาหนຌาทีไ
฿นพรรคการมือง 
       (6)    ปຓนบุคคลลຌมละลาย 

      (7)    ปຓนผูຌคยตຌองรับทษจำคุกดยคำพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจำคุกพราะกระทำความผิดทางอาญา  

วຌนตปຓนทษสำหรับความผิดทีไเดຌกระทำดยประมาทหรือความผิดลหุทษ 

      (8)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอืไนของรัฐ 

      (9)    ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก หรือปลดออก พราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือ
ตามกฎหมายอืไน 

     (10)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษเลออก พราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือตามกฎหมายอืไน 

     (11)  ปຓนผูຌคยกระทำการทุจริต฿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 
                                               

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

อกสารนบทຌาย 2 


