
  
 

(สําเนา) 
 

ประกาศสํานักงาน ก.พ. 
 

 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือรับทุนธนาคารแห�งประเทศไทย ประจําป" ๒๕๕๘ 
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

 

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

              ด�วยธนาคารแห�งประเทศไทยขอความร�วมมือจากสํานักงาน ก.พ. ให�ดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือรับทุน
ธนาคารแห�งประเทศไทย ประจําป& ๒๕๕๘ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
๑๓ (๙) แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว�าด�วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จึงประกาศรับสมัครสอบแข�งขันพร�อมท้ังกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขันเพ่ือรับทุนดังกล�าว ดังต�อไปนี้ 
 

              ๑.   ทุนท่ีรับสมัครสอบ จํานวน ๔ หน�วย  รวม ๔ ทุน  
                      รายละเอียดของทุนในแต�ละหน�วยและเง่ือนไขการศึกษาตามเอกสารหมายเลข ๑  
     

 ๒.   ข/อผูกพันในการรับทุน 
  ๒.๑   ผู�ได�รับทุนจะต�องกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารแห�งประเทศไทยเป<นระยะเวลาไม�น�อยกว�า 
๒ เท�าของระยะเวลาท่ีได�รับทุน 
  ๒.๒ กรณีท่ีผู�ได�รับทุนไม�เข�าปฏิบัติงานชดใช�ทุนตามสัญญาท่ีได�ทําไว�กับธนาคารแห�งประเทศไทย 
นอกจากจะชดใช�เงินทุนท่ีได�จ�ายไปแล�วท้ังสิ้น ยังจะต�องชดใช�เงินอีก ๑ เท�า ของจํานวนเงินทุนดังกล�าวให�เป<นเบ้ียปรับ
อีกด�วย 
   

  ๓.  คุณสมบัติของผู/มีสิทธิสมัครสอบ 
                   ผู�มีสิทธิสมัครสอบต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                  ๓.๑   มีคุณสมบัติท่ัวไปและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๓๖ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ยกเว�นในกรณีเรื่องอายุตาม ก. คุณสมบัติท่ัวไป (๒) ของมาตรา ๓๖ นี้ ผู�สมัคร 
มีอายุต่ํากว�า ๑๘ ป& ได� 
                  ๓.๒   มีอายุไม�เกิน ๒๐ ป& นับถึงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
      ๓.๓   กําลังศึกษาอยู�ในชั้นป&สุดท�ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป&การศึกษา ๒๕๕๗ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่น 
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองว�าเทียบเท�า โดยได�คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษา
ท่ีผ�านมาไม�ตํ่ากว�า ๓.๕๐ และเม่ือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล�ว จะต�องได�คะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม�ตํ่ากว�า ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให� A=๔, B=๓, C=๒, 
D=๑, E หรือ F=๐) 
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   ผู�สมัครสอบท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาท่ีผ�านมา หรือเม่ือสําเร็จการศึกษาแล�ว 
ไม�เป<นไปตามหลักเกณฑOท่ีกําหนด จะต�องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว�าเป<นผู�มีผลการเรียน
เทียบเท�ากับผลการเรียนท่ีกําหนดไว� หากผู�ใดไม�มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว�าไม�มีสิทธิในการสมัครสอบ
ครั้งนี้ 
  ๓.๔   ไม�สอบตกในวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                  ๓.๕   มีศีลธรรม และความประพฤติดี 
      ๓.๖   ไม�อยู�ในระหว�างการรับทุนท่ีมีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช�ทุนใด ๆ 
  ๓.๗   ผู�สมัครสอบผู�ใดไม�มีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต�องห�าม ไม�มีสิทธิเข�าสอบหรือได�รับทุน 
 

 ๔.   การรับสมัครสอบ 
     ๔.๑   ผู �ประสงคOจะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได�ที ่ศูนยOข �าวสํานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑  
ถนนติวานนทO ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทางอินเทอรOเน็ตในเว็บไซตOของสํานักงาน ก.พ. 
ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และเว็บไซตOของธนาคารแห�งประเทศไทย ท่ี
http://www.bot.or.th พร�อมท้ังสามารถพิมพOแบบฟอรOมท่ีใช�ในการสมัครสอบได�ในเว็บไซตOดังกล�าว 
 

       ๔.๒  กําหนดวันรับสมัครสอบ และวิธีการสมัคร 
 

        ๔.๒.๑  ผู�ประสงคOจะสมัครสอบ สมัครได�ตั้งแต�วันที่ ๒ – ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ทาง
อินเทอรOเน็ตตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม�เว�นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้  
    (๑)  เปVดเว็บไซตO http://scholar2.ocsc.go.th 
    (๒)  กรอกข�อความให�ถูกต�องและครบถ�วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ
จะออกเลขประจําตัวสอบและแบบฟอรOมการชําระเงินผ�านเคานOเตอรO บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให�โดยอัตโนมัติ 
    (๓)  พิมพOใบสมัครและแบบฟอรOมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 
๓ แผ�น หรือ หากไม�มีเครื่องพิมพOในขณะนั้น ให�บันทึกข�อมูลเก็บไว�ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข�อมูล  
           ในกรณีท่ีไม�สามารถพิมพOใบสมัครหรือบันทึกข�อมูลได� ผู�สมัครสามารถเข�าไป
พิมพOใบสมัคร หรือบันทึกข�อมูลลงในสื่อบันทึกข�อมูลใหม�ได�อีก แต�จะไม�สามารถแก�ไขข�อมูลในการกรอกใบสมัคร 
ในครั้งแรกท่ีสมบูรณOแล�วได�  
   ๔.๒.๒ นําแบบฟอรOมการชําระเงิน ไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคานGเตอรG บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ค�าธรรมเนียมสอบทุนของ ก.พ.” ตั้งแต�วันที่ ๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ภายใน
เวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณG เม่ือชําระค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล/ว 
    ๔.๒.๓  ค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบประกอบด�วย 
           (๑)  ค�าธรรมเนียมสอบ หน�วยละ ๑๐๐ บาท 
     (๒)  ค�าธรรมเนียมธนาคารรวมค�าบริการทางอินเตอรOเน็ต จํานวน ๓๐ บาท 
         ค�าธรรมเนียมฯ จะไม�จ�ายคืนให/ไม�ว�ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
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   ๔.๒.๔  ผู�สมัครสอบสมัครได�เพียงครั้งเดียวเท�านั้น 
     ๔.๒.๕  การสมัครสอบตามข้ันตอนข�างต�น ถือว�าผู�สมัครสอบเป<นผู�ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต�องของข�อมูลดังกล�าว ตามพระราชบัญญัติว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสO พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระราชบัญญัติว�า
ด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสO (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู�สมัครสอบจงใจกรอกข�อมูลอันเป<นเท็จ อาจมี
ความผิดฐานแจ�งความเท็จต�อเจ�าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗        
  

 ๔.๓ เอกสารและหลักฐานท่ีต�องยื่นในวันสอบข�อเขียน 
 

        ๔.๓.๑ ใบสมัครท่ีพิมพOจากอินเทอรOเน็ต ติดรูปถ�ายหน�าตรง ๑ x ๑.๕ นิ้ว ไม�สวมหมวก 
ไม�สวมแว�นตาดํา ถ�ายไว�ไม�เกิน ๑ ป& นับถึงวันปVดรับสมัคร ลงลายมือชื่อในใบสมัครให�ครบถ�วน 
        ๔.๓.๒ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาท่ีผ�านมาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๑ ชุด 
       ๔.๓.๓ หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากครูใหญ�
อาจารยOใหญ� หรือผู�อํานวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอรOม สนง. ก.พ. ๑) 
         ๔.๓.๔ สําเนาทะเบียนบ�าน หรือสูติบัตร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย�างใดอย�างหนึ่ง 
จํานวน ๑ ชุด                         

  

         สําเนาเอกสารทุกฉบับให�เขียนรับรอง “สําเนาถูกต/อง” ลงชื่อ วันท่ี ระบุเลขประจําตัวสอบ
กํากับไว�ท่ีมุมด�านขวาของเอกสารทุกฉบับ และให�บรรจุเอกสารดังกล�าวในซองเอกสารขนาด A4 เขียน ชื่อ - นามสกุล 
เลขประจําตัวสอบไว�ท่ีหน�าซอง 
                 ๔.๔  ในการสมัครสอบ ผู�สมัครสอบจะต�องตรวจสอบและรับรองตนเองว�ามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมท้ังกรอกรายละเอียดต�าง ๆ ให�ถูกต�องครบถ�วน ตรงตามความเป<นจริง หากปรากฏ
ภายหลังว�าผู�สมัครสอบผู�ใดมีคุณสมบัติไม�ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัครสอบ
จะถือว�าผู�นั้นเป<นผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต�ต�น และจะไม�คืนค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  ๔.๕   ในการสมัครสอบแข�งขันเพ่ือรับทุนฯ ประจําป& ๒๕๕๘  
   ๔.๕.๑ ผู/สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได/ไม�เกิน ๒ ประเภททุน  
   ๔.๕.๒ ในแต�ละประเภททุนผู/สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได/ประเภททุนละ ๑ หน�วยทุน
  ๔.๖  ผู�สมัครสอบไว�แล�ว จะขอเพ่ิม ถอน หรือขอเปลี่ยนหน�วยท่ีสมัครสอบไว�ไม�ได� หากผู�สมัครสอบ
ระบุชื่อประเภททุนและหน�วยทุนไม�ตรงกัน จะถือหน�วยทุนเป<นสําคัญ 
  ๔.๗  ผู�สมัครสอบท่ีเป<นผู�พิการทางการมองเห็น ทางการได�ยินหรือการสื่อความหมาย ทางกาย
หรือการเคลื่อนไหว ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) สํานักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหา 
สิ่งอํานวยความสะดวกให�ในวันสอบตามท่ีแจ�งไว�ในใบสมัครสอบ และตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เห็นสมควร 
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 ๕.  การแต�งตั้งกรรมการเก่ียวกับการสอบ 
       ๕.๑   ก.พ. จะแต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน
เล�าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล 
       ๕.๒   คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกฯ จะแต�งต้ังกรรมการออกข�อสอบ
ประจําวิชาและกรรมการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน 
  ๕.๓   คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกฯ จะกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ กําหนด
ระเบียบและวิธีการสอบแข�งขัน ตัดสินป̀ญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผู�สมัครสอบและป̀ญหาอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการ
ดําเนินการสอบแข�งขันท่ีไม�ขัดกับประกาศรับสมัคร และพิจารณาผู�ได�รับทุนแทน 
       ๕.๔   คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู�สมัครสอบแข�งขันฯ 
ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุน และ
ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุนแทน โดยให�ประธานกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกฯ หรือกรรมการ
ท่ีประธานมอบหมายเป<นผู�ประกาศให�ผู�สมัครสอบทราบ 
 

 ๖.  การประกาศรายช่ือผู/สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบและวิธีการสอบแข�งขัน 
   สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู�สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบและวิธีการ
สอบแข�งขันในวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ทางเว็บไซตO ท่ี http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และ
เว็บไซตOของธนาคารแห�งประเทศไทยท่ี http://www.bot.or.th หัวข/อ การประกาศรายช่ือผู/สมัครสอบ วัน เวลา 
สถานท่ีสอบ และระเบียบและวิธีการสอบแข�งขัน 
 

         ๗.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน                               
 รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขันตามเอกสารหมายเลข ๒ 
                 

             ๘.  เกณฑGการตัดสิน 
                  ๘.๑   ผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน จะต�องเป<นผู�สอบได�คะแนนข�อเขียน
ดังนี้ 
                           -  วิชาภาษาอังกฤษ ไม�ต่ํากว�าร�อยละ ๖๐ 
                           -  คะแนนรวมวิชาเฉพาะแต�ละหน�วย ไม�ต่ํากว�าร�อยละ ๖๐ 
           -  คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุดเรียงลงมาตามลาํดับจํานวนไม�เกิน ๕ เท�าต�อ ๑ ทุน  
  

   ในการสอบครั้งนี้คณะกรรมการจะตรวจข�อสอบวิชาภาษาอังกฤษของผู�สมัครสอบ 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท้ังหมดก�อนแล�วจึงตรวจข�อสอบวิชาอ่ืน ๆ เฉพาะผู�สมัครท่ีได�คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ   
ไม�ต่ํากว�าค�าเฉลี่ย (mean) ของผู�เข�าสอบท้ังหมด 
  ๘.๒   ผู�สอบแข�งขันได�ในแต�ละหน�วย จะต�องได�คะแนนประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุน          
ไม�ต่ํากว�าร�อยละ ๗๐ 
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  ๘.๓   ผู�สอบแข�งขันได�ท่ีได�คะแนนข�อเขียนและคะแนนประเมินความเหมาะสมในการรับทุนรวม
สูงสุดมีสิทธิได�รับทุนก�อนผู�ได�รับคะแนนรวมตํ่ากว�าลงมาตามลําดับ ถ�าผู�สอบแข�งขันได�ได�คะแนนรวมเท�ากัน          
ให�ผู�ได�คะแนนประเมินความเหมาะสมในการรับทุนสูงกว�ามีสิทธิได�รับทุนก�อน ถ�าได�คะแนนประเมินความเหมาะสม
ในการรับทุนเท�ากัน ให�ผู�ได�คะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว�ามีสิทธิได�รับทุนก�อน ถ�าได�คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
เท�ากันอีกให�สัมภาษณO (เฉพาะผู�ได�คะแนนรวมเท�ากัน) เป<นภาษาอังกฤษ อีกครั้งหนึ่ง และผู�ได�คะแนนสัมภาษณO 
สูงกว�ามีสิทธิได�รับทุนก�อน 
                   ๘.๔  ผู�สอบแข�งขันได�ท่ีมีสิทธิได�รับทุนหลายประเภท จะได�รับทุนที่ได�เลือกไว�เป<นลําดับก�อน 
ในใบสมัคร หรือใบแสดงความจํานงในการรับทุน และเม่ือมีสิทธิได�รับทุนประเภทใด หรือหน�วยใดแล�ว จะถือว�าสละสิทธิ
การรับทุนท่ีเหลือท้ังหมด 
  ๘.๕   จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู�มีสิทธิได�รับทุนเท�านั้น 
  ๘.๖ ผู�มีสิทธิได�รับทุนรายใดไม�มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
จะถือว�าสละสิทธิการรับทุน 
                  ๘.๗   ถ�าผู�มีสิทธิได�รับทุนสละสิทธิการรับทุน หรือถูกเพิกถอนการให�ทุน หรือไม�สามารถรับทุนได� 
หรือปรากฏภายหลังว�าขาดคุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครสอบ ซ่ึงยังอยู�ภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับแต�วันประกาศ
รายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุน จะพิจารณาให�ผู�ท่ีสอบแข�งขันได�ท่ีอยู�ในลําดับถัดไปของทุนหน�วยนั้น และยังไม�ได�รับทุนใด 
ในการสอบครั้งเดียวกันนี้ เป<นผู�มีสิทธิได�รับทุนแทน 
  ๘.๘   กรณีทุนหน�วยใดไม�มีผู�สมัคร หรือไม�มีผู�มีสิทธิได�รับทุน หรือมีผู�มีสิทธิได�รับทุนไม�ครบตามจํานวน 
คณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกฯ อาจพิจารณาให�ผู�สอบแข�งขันได�จากทุนหน�วยอื่นเป<นผู�มีสิทธิ
ได�รับทุนแทน 
 

 ๙.  หลักฐานท่ีต/องนําไปแสดงหลังจากประกาศรายช่ือผู/มีสิทธิได/รับทุนแล/ว 
  ผู�มีสิทธิได�รับทุน เม่ือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล�ว จะต�องนําหลักฐานแสดง   
ผลการเรียน (สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร) จํานวน ๑ ชุด ไปยื่นต�อเจ�าหน�าท่ี ณ ศูนยOจัดการศึกษา
ในต�างประเทศและบริหารความรู� สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  
 

            ๑๐.   การรายงานตัวและการอบรม 
  ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องไปรายงานตัวและเข�ารับการอบรมตามท่ีสํานักงาน ก.พ. และธนาคาร 
แห�งประเทศไทย กําหนด 
 

 ๑๑.  การตรวจสุขภาพและอนามัย 
                   ผู�มีสิทธิได�รับทุนต�องไปรับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยOของ ก.พ. ตาม
วัน เวลา และสถานท่ีท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทยOของ ก.พ. 
ในท่ีนี้ให�ถือเป<นท่ีสุด ผู�เข�ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไม�มีสิทธิขอให�ทบทวนแต�ประการใด   
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              ๑๒. การทําสัญญา 
                   ผู�มีสิทธิได�รับทุนต�องทําสัญญาตามแบบสัญญาท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยกําหนด ท้ังนี้ จะทํา
สัญญาได� ต�อเม่ือมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยOของ ก.พ. ท่ีระบุว�าพร�อมท่ีจะไปศึกษาต�อ
ต�างประเทศได� 
 

           ๑๓.   การรับเงินทุน 
  ผู�ได�รับทุนจะได�รับเงินทุนเม่ือทําสัญญาเรียบร�อยแล�ว โดยจะได�รับค�าใช�จ�าย เช�น ค�าต๋ัวโดยสาร
เครื่องบินไป - กลับ ค�าใช�จ�ายเตรียมตัวก�อนเดินทาง ค�าใช�จ�ายประจําเดือน ค�าเล�าเรียน ค�าหนังสือและอุปกรณO
การศึกษา ค�าคอมพิวเตอรO เป<นต�น 
 

           ๑๔. การเพิกถอนการให/ทุน 
                   ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให�ทุนแก�ผู�มีสิทธิได�รับทุน หากเข�ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
                    ๑๔.๑ ได�คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตํ่ากว�า ๓.๕๐ 
                    ๑๔.๒ ไม�ผ�านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยOของ ก.พ. 
                    ๑๔.๓ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการรายงานตัวเพ่ือรับทุน หรือไม�เดินทางไปศึกษาวิชา 
ณ ต�างประเทศ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
                    ๑๔.๔ เป<นผู�มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไม�อยู�ในมาตรฐาน หรือไม�เหมาะสม หรือไม�ประพฤติตน
ตามแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด 

 
 
 
 
 

                        
                        

 
 
 
 
 สําเนาถูกต�อง 

 

 
 

(นายสมชาย   การดี) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  สิงหาคม  พ.ศ. 255๗ 
 

(ลงชื่อ)           วิสูตร  ประสทิธิ์ศิริวงศ% 
 

 (นายวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ%) 
รองเลขาธิการ ก.พ. 

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

สําเนาถูกต�อง 
 

 
 

(นางจิราพร  วิโรจนOชีวัน) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 



                                          

 
 
 

รายละเอียดทุนธนาคารแห�งประเทศไทย ประจําป� ๒๕๕๘ 
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

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

หน�วยท่ี ๔๑๐๐๐๐๑  ไปศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร�  
   ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอเมริกา  

   จํานวน  ๑  ทุน 
 
หน�วยท่ี ๔๑๐๐๐๐๒  ไปศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร�  

   ระดับปริญญาตรี ณ สหราชอาณาจักร  
   จํานวน  ๑  ทุน 
 

หน�วยท่ี ๔๑๐๐๐๐๓  ไปศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร�  
   ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอเมริกา  

   จํานวน  ๑  ทุน 
 
หน�วยท่ี ๔๑๐๐๐๐๔  ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส� 
   เน&น Vision Inspection, Machine Adaptation 

   ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอเมริกา  
   จํานวน  ๑  ทุน 
 
 
หมายเหตุ  ธนาคารแห8งประเทศไทยอาจพิจารณาให&ศึกษาต8อระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกได& 

หากมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยู8ในระดับดี ท้ังนี้จะกําหนดให&ศึกษาในสาขาวิชา
เดิมหรือสาขาวิชาอ่ืน โดยจะให&ศึกษาต8อเนื่องหรือกลับมาทํางานท่ีธนาคารแห8ง
ประเทศไทยก8อนระยะหนึ่ง และจะกําหนดให&ศึกษาในสถานศึกษาและประเทศใดนั้น 
ข้ึนอยู8กับการพิจารณาของธนาคารแห8งประเทศไทย  

 
                                                          …………………………………….. 

เอกสารหมายเลข 1 



เอกสารหมายเลข 2 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขัน ทุนธนาคารแห�งประเทศไทย ประจําป# 255๘ 
 
1.  การสอบข(อเขียน  (คะแนนเต็ม 500 คะแนน) 
 

     หน�วยท่ี ๔๑๐๐๐๐๑ , ๔๑๐๐๐๐๒ และ ๔๑๐๐๐๐๔  วิชาท่ีสอบมี 5 วิชา ดังนี้ 
 

วิชาท่ัวไป หลักสูตรการสอบ คะแนน เวลาทําตอบ 

1. ภาษาอังกฤษ -  Structure, Vocabulary and Reading Comprehension 100 3 ชั่วโมง 

2. ภาษาไทย -  ทดสอบความสามารถในการใช7ภาษาไทย ตลอดจนความสามารถ 
   ในการประมวลและเรียบเรียงความคิดและเขียนตามหัวข7อ 
   ท่ีกําหนด 

100 3 ชั่วโมง 

3. สังคมศึกษา 
   (ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม) 

-  เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู7ชั้นมัธยมศึกษาปNท่ี 4-6  
   ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยูRในหลักสูตรแกนกลาง   
   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังนี้   
   สาระท่ี 1 (มาตรฐาน ส 1.1, ส 1.2) 
   สาระท่ี 2 (มาตรฐาน ส 2.1, ส 2.2) 
   สาระท่ี 3 (มาตรฐาน ส 3.1, ส 3.2) 
   สาระท่ี 4 (มาตรฐาน ส 4.1, ส 4.2, ส 4.3) 
   สาระท่ี 5 (มาตรฐาน ส 5.1, ส 5.2) 

100 3 ชั่วโมง 

วิชาเฉพาะ หลักสูตรการสอบ คะแนน เวลาทําตอบ 

4. คณิตศาสตรV -  เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู7ชั้นมัธยมศึกษาปNท่ี 4-6  
   ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยูRในหลักสูตรแกนกลาง  
   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังนี้   
   สาระท่ี 1 (มาตรฐาน ค 1.1, ค 1.2, ค 1.3, ค 1.4) 
   สาระท่ี 2 (มาตรฐาน ค 2.1, ค 2.2) 
   สาระท่ี 3 (มาตรฐาน ค 3.1, ค 3.2) 
   สาระท่ี 4 (มาตรฐาน ค 4.1, ค 4.2) 
   สาระท่ี 5 (มาตรฐาน ค 5.1, ค 5.2, ค 5.3) 
   สาระท่ี 6 (มาตรฐาน ค 6.1) 

100 3 ชั่วโมง 

5. วิทยาศาสตรV 
 

-  เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู7ชั้นมัธยมศึกษาปNท่ี 4-6  
   ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยูRในหลักสูตรแกนกลาง   
   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังนี้     
   สาระท่ี 1 (มาตรฐาน ว 1.1, ว 1.2) 
   สาระท่ี 2 (มาตรฐาน ว 2.1, ว 2.2) 
   สาระท่ี 3 (มาตรฐาน ว 3.1, ว 3.2) 
   สาระท่ี 4 (มาตรฐาน ว 4.1, ว 4.2) 
   สาระท่ี 5 (มาตรฐาน ว 5.1) 
   สาระท่ี 6 (มาตรฐาน ว 6.1) 
   สาระท่ี 7 (มาตรฐาน ว 7.1, ว 7.2) 
   สาระท่ี 8 (มาตรฐาน ว 8.1) 

100 3 ชั่วโมง 
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2.  การประเมินความเหมาะสมในการรับทุน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  

 จะประเมินความเหมาะสมในการรับทุนจากประวัติสRวนตัว ประวัติการศึกษาของผู7สมัคร รวมทั้ง 
ความเหมาะสมในด7านตRาง ๆ ท่ีจําเป]นสําหรับการไปศึกษาตRอตRางประเทศ เชRน พ้ืนความรู7ท่ีจําเป]นสําหรับการไป
ศึกษาตRอในสาขาวิชาท่ีสมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความต้ังใจจริง ทัศนคติตRอการรับทุนไปศึกษาตRอ
ตRางประเทศ ประสบการณV ทRวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณV การปรับตัวเข7ากับสังคมและสิ่งแวดล7อม เชาวนVป̂ญญา 
และบุคลิกภาพอยRางอ่ืน เป]นต7น โดยวิธีการสัมภาษณV และ/หรือโดยการพิจารณาประเมินด7วยวิธีการตRาง ๆ หลายวิธี
รวมกัน (Assessment Centers) 

 
------------------------ 
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หน�วยท่ี ๔๑๐๐๐๐๓  วิชาท่ีสอบมี 5 วิชา ดังนี้ 
 

วิชาท่ัวไป หลักสูตรการสอบ คะแนน เวลาทําตอบ 

1. ภาษาอังกฤษ -  Structure, Vocabulary and Reading Comprehension 100 3 ชั่วโมง 

2. ภาษาไทย -  ทดสอบความสามารถในการใช7ภาษาไทย ตลอดจนความสามารถ 
   ในการประมวลและเรียบเรียงความคิดและเขียนตามหัวข7อ 
   ท่ีกําหนด 

100 3 ชั่วโมง 

3. สังคมศึกษา 
   (ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม) 

-  เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู7ชั้นมัธยมศึกษาปNท่ี 4-6   
และทุกสาระอยูRในหลักสูตรแกนกลาง   

   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังนี้   
   สาระท่ี 1 (มาตรฐาน ส 1.1, ส 1.2) 
   สาระท่ี 2 (มาตรฐาน ส 2.1, ส 2.2) 
   สาระท่ี 3 (มาตรฐาน ส 3.1, ส 3.2) 
   สาระท่ี 4 (มาตรฐาน ส 4.1, ส 4.2, ส 4.3) 
   สาระท่ี 5 (มาตรฐาน ส 5.1, ส 5.2) 

100 3 ชั่วโมง 

วิชาเฉพาะ หลักสูตรการสอบ คะแนน เวลาทําตอบ 

4. คณิตศาสตรV -  เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู7ชั้นมัธยมศึกษาปNท่ี 4-6  
ทุกมาตรฐานและทุกสาระอยูRในหลักสูตรแกนกลาง   

   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังนี้   
   สาระท่ี 1 (มาตรฐาน ค 1.1, ค 1.2, ค 1.3, ค 1.4) 
   สาระท่ี 2 (มาตรฐาน ค 2.1, ค 2.2) 
   สาระท่ี 3 (มาตรฐาน ค 3.1, ค 3.2) 
   สาระท่ี 4 (มาตรฐาน ค 4.1, ค 4.2) 
   สาระท่ี 5 (มาตรฐาน ค 5.1, ค 5.2, ค 5.3) 
   สาระท่ี 6 (มาตรฐาน ค 6.1) 

100 3 ชั่วโมง 

5. Writing 
 

-  ทดสอบความสามารถในการเขียนเรียงความเป]นภาษาอังกฤษโดย
เน7นสัมฤทธิผลของงานเขียนตามคําสั่งและหัวข7อท่ีกําหนด และ
กําหนดให7เขียนเรียงความจํานวน 2 เรื่อง 

   เรื่องท่ี 1 การเขียนเรียงความ หรืองานเขียนประเภทอ่ืน      
  ในเรื่องท่ัวไป ความยาวประมาณ 180-220 คํา 
               (40 คะแนน) 
   เรื่องท่ี 2 การเขียนเรียงความเชิงวิชาการในเรื่องท่ีกําหนดโดยใช7 
  ข7อมูลในข7อสอบเป]นแหลRงอ7างอิง ผู7เขียนควรแสดงข7อคิดเห็น

ของผู7เขียนเองเก่ียวกับหัวข7อท่ีให7มาด7วย (60 คะแนน)      

100 2 ชั่วโมง 
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2.  การประเมินความเหมาะสมในการรับทุน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  

 จะประเมินความเหมาะสมในการรับทุนจากประวัติสRวนตัว ประวัติการศึกษาของผู7สมัคร รวมทั้ง 
ความเหมาะสมในด7านตRาง ๆ ท่ีจําเป]นสําหรับการไปศึกษาตRอตRางประเทศ เชRน พ้ืนความรู7ท่ีจําเป]นสําหรับการไป
ศึกษาตRอในสาขาวิชาท่ีสมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความต้ังใจจริง ทัศนคติตRอการรับทุนไปศึกษาตRอ
ตRางประเทศ ประสบการณV ทRวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณV การปรับตัวเข7ากับสังคมและสิ่งแวดล7อม เชาวนVป̂ญญาและ
บุคลิกภาพอยRางอ่ืน เป]นต7น โดยวิธีการสัมภาษณV และ/หรือโดยการพิจารณาประเมินด7วยวิธีการตRาง ๆ หลายวิธี
รวมกัน (Assessment Centers) 

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

 


