
 
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล�าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล 

ตามความต$องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ 

 
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนธนาคารแห"งประเทศไทย 

ประจาํป' 2563 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) 
---------------------- 

 
 ตามที ่ไ ดมีประกาศสํานักงาน ก .พ .  ลงวัน ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เ รื ่อง  รับสมัคร
สอบแข"งขันเพื่อรับทุนธนาคารแห"งประเทศไทย ประจําป' 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ซึ่งไดดําเนินการ
สอบขอเขียนไปแลว และประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 23 เมษายน 2563 เรื่อง เล่ือนกําหนดการประกาศ
รายชื่อผู มีสิทธิ เขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคล กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีประเมิน 
ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําป' 2563 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา)  นั้น 

 บัดนี้  คณะกรรมการดําเนินการสอบแข"งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล"าเรียนหลวง       
และทุนรัฐบาล ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน"วยงานของรัฐ ไดประมวลผลการสอบขอเขียน    
เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
ดังกล"าว ดังต"อไปน้ี 

 
หน�วยที่ 4200001 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห"งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา Economics 
วิชาเอกหรือเนนทาง Economics 
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  2  ทุน 

 

                     เลขประจาํตวัสอบ  ช่ือ – นามสกุล 
631300583 นายไตรสรณJ ถิรชีวานนทJ 

631300584 นายภาคภูมิ จตุพิธพรจันทรJ 

631301349 นางสาวปาริฉัตร อิสระพงศJไพศาล 

631302024 นายปNณณวิชญJ ผลึกมณฑล 

631302893 นางสาวศศิวิมล กาศจักร 

631303583 นางสาวถลัชนันทJ ตันติเวชวุฒิกุล 

 
(สําเนา) 
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หน�วยที่ 4200002 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห"งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Quantitative Economics 
วิชาเอกหรือเนนทาง Quantitative Economics 
ระดับปริญญาโท หรือ โท-เอก หรือ เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร  
                                                     หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  2  ทุน 

 

                     เลขประจาํตวัสอบ  ช่ือ – นามสกุล 
631300052 นายไชยรัตนJ มุขศรี 

631300582 นายเคนเน็ท โดนัลทJ นีลเวล 

631301146 นางสาวธนชัพร นันทาภิวัธนJ 

631301188 นายปNณณวิชญJ กองเมืองปNก 

631302152 นางสาวสลลิลา ชรินทรJ 

631302665 นางสาวธนภรณJ ศรพรหม 
 
 
หน�วยที่ 4200003 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห"งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Behavioral Economics หรือ Economicsดาน Supply Side 
วิชาเอกหรือเนนทาง ดาน Behavioral Economics หรือ Economics ดาน Supply Side 
ระดับปริญญาโท หรือ โท-เอก หรือ เอก  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
                                                     เครือรัฐออสเตรเลีย 
                                                     หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  2  ทุน 

 

                     เลขประจาํตวัสอบ  ช่ือ – นามสกุล 
631300465 นางสาวภาวิดา จงสุวรรณวัฒนา 

631300629 นายอนันตJ วิชิตานันทJ 

631300916 นายธนันทJ ตัณฑJเอกคุณ 

631301096 นายปรัชญา ตันติวัตนะ 

631301377 นางสาวณิชวรรณ ธํารงศักดิ์ 

631301974 นางสาวธัญจิรา แฟงทอง 

631302358 นายวชิญJยุตมJ สุขแพทยJ 

631302650 นางสาวณัฐชา โลหะยืนยงสุข 
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หน�วยที่ 4200004 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห"งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Financial Engineering/ Quantitative Finance  
วิชาเอกหรือเนนทาง Financial Engineering/ Quantitative Finance 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 
                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  4  ทุน 

 

                     เลขประจาํตวัสอบ  ช่ือ – นามสกุล 
631300203 นายนนทิรัตนJ พิทยานุรักษJ 

631300551 นายกรกิต บุณยJเพิ่ม 

631300624 นางสาวปารมี ยาหิรัญ 

631300955 นายกฤษตินันทJ ลภนโชติ 

631301030 นางสาวรภัสวรางคJ ชูแข 

631301457 นายนค เจียมธีรสกุล 

631301778 นางสาวกฤตพร นิจพาณิชยJ 

631302353 นายสหพล ไวทยJรุ"งโรจนJ 

631302567 นางสาวณิชนันทนJ ขันทะยา 

631302760 นายอดิษฐJ สงวนวงษJทอง 

631303048 นางสาวพรรณประภา แช"มปรีดา 

631303099 นายพวัสสJ เลิศกิจรัชพงษJ 
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หน�วยที่ 4200005 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห"งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Operation Research 
วิชาเอกหรือเนนทาง Operation Research 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 
                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1  ทุน 

 

                     เลขประจาํตวัสอบ  ช่ือ – นามสกุล 
631301083 นางสาวปghนสุดา เนตรผสม 

631302373 นายพงศJทิพยJ ศรีวรางกูล 

631302422 นางสาวลักษณาทิพยJ ยิ่งยวด 

631302715 นางสาวเบญจมาศ ตาควัน 

631303017 นายภูมิพัฒนJ สิริโยธิน 
 
 
หน�วยที่ 4200006 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห"งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา กฎหมายดาน Cyber Law หรือ กฎหมายที่เก่ียวของกับเทคโนโลย ี
                      และความเสีย่งที่เก่ียวของ  
วิชาเอกหรือเนนทาง Cyber Law หรือ กฎหมายที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีและความเสี่ยง 
                              ท่ีเก่ียวของ 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 

จํานวน  1  ทุน 
 

                     เลขประจาํตวัสอบ  ช่ือ – นามสกุล 
631300798 นายอภิภู ตั้งตน 

631301048 นางสาววรินทิรา เกษมราษฎรJ 

631301049 นางสาวณัฐทยา มีถม 

631301780 นางสาวปุณณภา  กลัดทอง 

631302701 นายธนะวิทยJ กูชิงชัย 

631302810 นายธรรมนูญ นนทJผม 
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หน�วยที่ 4200007 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห"งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Data Science 
วิชาเอกหรือเนนทาง Data Science 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 
                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

จํานวน  3  ทุน 
 

                     เลขประจาํตวัสอบ  ช่ือ – นามสกุล 
631300456 นายสิกขวิชญJ อมรนรชัย 

631300782 นายอาชวJ เรืองประเสริฐกุล 

631300814 นายสิทธิพฒันJ อยู"โปร"ง 

631301387 นายวรวุฒ ิ เนตรลือชา 

631301463 นายศุภณัฐ วันชัย 

631301724 นายเสฏฐสิทธิ ์ จิตเปpนธม 

631302222 นางสาวธนวรรณ เลิศมงคลนาม 

631302411 นายพชร เลาหJเรณู 

631302853 นางสาวประวันทิพยJ สวัสดิ์วอ 

631303137 นายกฤษฏ์ิ วิภาตะวิทยJ 
 
 
หน�วยที่ 4200008 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห"งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Data Analytics 
วิชาเอกหรือเนนทาง Data Analytics 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย  
จํานวน  2  ทุน 

 

                     เลขประจาํตวัสอบ  ช่ือ – นามสกุล 
631300303 นางสาวชัญญา วิญrูประสิทธิ์กุล 

631301025 นายปNณณวิชญJ เวชรังษ ี

631301089 นายชยุตมJ ยงชัยชาญ 

631301857 นายกันยJ แกวงาม 

631302015 นายวรเทพ วงศJวิริยะสิทธิ ์

631302258 นายอิศรุตมJ สังขJสวน 
 



- 6 - 
 

 
หน�วยที่ 4200009 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห"งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Cyber Security หรือ IT Security  
วิชาเอกหรือเนนทาง Cyber Security หรือ IT Security 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
จํานวน  1  ทุน 

 

                     เลขประจาํตวัสอบ  ช่ือ – นามสกุล 
631300204 นายวรเมธ เหรียญทองคํา 

631300656 นายภาณุพงศJ ร"วมจิต 

631301043 นายพงศJจรัล โกศลยุทธสาร 

631301447 นายชเยนทรJ ตันศรีตรัง 

631302416 นางสาวศุภมาส มนูญผล 

631302481 นายวรพล ว"องภูรินทJ 
 
 
หน�วยที่ 4200010 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห"งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา Computer Engineering หรือ Computer Science 
                      เนนดาน Computer System and Network  
วิชาเอกหรือเนนทาง Computer System and Network 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
จํานวน  2  ทุน 

 

                     เลขประจาํตวัสอบ  ช่ือ – นามสกุล 
631301573 นางสาวธัญญนันทนJ เจริญสิริธนสิน 

631301625 นางสาวสพุิชฌายJ เนตรรัตนา 

631301884 นายปฏิพล ภู"สุวรรณรัตนJ 

631301999 นายรณชิต เยาวภาพงศJ 
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หน�วยที่ 4200011 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห"งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Software Engineering/ IT Architecture  
วิชาเอกหรือเนนทาง Software Engineering/ IT Architecture 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย 
จํานวน  1  ทุน 

 

                     เลขประจาํตวัสอบ  ช่ือ – นามสกุล 
631301516 นายนิธพิันธJ เชิดเวชพงศJ 

631302578 นายวชิรวิทยJ เต็งชัยศรี 
 
 
หน�วยที่ 4200012 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห"งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Information Technology/ ดานFinancial Technology  
วิชาเอกหรือเนนทาง Information Technology/ Financial Technology 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร 
จํานวน  1  ทุน 

 

                     เลขประจาํตวัสอบ  ช่ือ – นามสกุล 
631301042 นางสาววรรณวนัช คณะรัฐ 

631302193 นางสาววารุณพร โกยทอง 

631302752 นางสาวสวุภัทร ทาสวัสดิ ์

631303116 นางสาวธีรนันทนJ ตองประสงคJ 

631303276 นายภูมิ เตชะเกิดกมล 
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หน�วยที่ 4200013 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห"งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Artificial Intelligence  
วิชาเอกหรือเนนทาง Artificial Intelligence 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา 
จํานวน  3  ทุน 

 

                     เลขประจาํตวัสอบ  ช่ือ – นามสกุล 
631301014 นายพสษิฐJ บูรณะกูล 

631301106 นายนันทนิตยJ สมบูรณJ 

631301129 นายชนาธิป พรประสิทธิ ์

631301181 นายศุภพงศJ ไครวงษJ 

631301508 นายจิรเดช สิริจันทรดิลก 

631301994 นายอามีน  กูลิสทาน 

631302234 นายรชต ชูนิล 

631302322 นายธนพล สุวรรณเกษาวงษJ 
 

 ทั้งนี้ เน่ืองจากสถานการณJการแพร"ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เปpน
โรคติดต"ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต"อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อใหการเฝ{าระวังและการป{องกันการแพร"
ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเปpนสาธารณภัยอย"างหนึ่งเปpนไปอย"างมีประสิทธิภาพและ
เพื่อมิใหส"งผลกระทบต"อสุขภาพ จึงจําเปpนตองกําหนดมาตรการป{องกันการแพร"ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล"าว 
โดยอยู"บนพื้นฐานของความห"วงใยต"อชีวิตของทุกคน รวมทั้งความรับผิดชอบต"อสังคมส"วนรวม จึงขอเลื่อน
กําหนดวัน เวลาและสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล เปpนวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 
ที่ http://scholar.ocsc.go.th, http://www.ocsc.go.th/scholarship   
 อนึ่ง ขอใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนดังกล"าว ศึกษาขอมูล
เก่ียวกับส"วนราชการเจาของทุนท่ีจะเขารับการประเมินความเหมาะสมฯ เช"น บทบาทหนาที่องคJกร โครงสราง 
และโครงการสําคัญ เปpนตน เพื่อใชประกอบในการประเมินความเหมาะสมฯ 
 
  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี    27     พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 

                                            (ลงชื่อ)           ธีรยุทธJ  หล"อเลิศรัตนJ 
 

                                   (นายธีรยุทธJ  หล"อเลิศรัตนJ) 
                          ประธานกรรมการ 

สําเนาถูกตอง 
 

    
 

(นายองอาจ  สินอาภา) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


