
 
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล�าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล 

ตามความต$องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ 

 
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนธนาคารแห"งประเทศไทย 

ประจําป' 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) 
---------------------- 

 
 ตามท่ีไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครสอบแข"งขันเพ่ือรับ
ทุนธนาคารแห"งประเทศไทย ประจําป' 2564 (ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา) และไดดําเนินการสอบขอเขียนไปแลว นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการสอบแข"งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล"าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล 
ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน"วยงานของรัฐ ไดประมวลผลการสอบขอเขียนเสร็จเรียบรอยแลว  
จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนดังกล"าว ดังต"อไปนี้ 
หน�วยท่ี 4200001 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห"งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา Quantitative Economics 
วิชาเอกหรือเนนทาง Quantitative Economics 
ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1  ทุน 

 

                     เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641301310 นายธนวินท@ แสงขําเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(สําเนา) 
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หน�วยท่ี 4200002 

 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห"งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา Economics 

วิชาเอกหรือเนนทาง Economics เน�นด�าน Monetary Economics 
ระดับปริญญาเอก   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  2  ทุน 

 

                     เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300468 นางสาวภิชารีย@ กรุณายาวงศ@ 

   
 
 
 
หน�วยท่ี 4200003 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห"งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา Economics 
วิชาเอกหรือเนนทาง Economics เนนดาน Behavioral Economics หรือ  
                         Industrial Organization 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1  ทุน 

 

                     เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300043 นางสาวสิปปรางค@ มีทอง 

641301027 นายศิริวัฒน@ ยอแสงทอง 

641301029 นายภาคภูมิ จตุพิธพรจันทร@ 

641301402 นางสาวอภิชญา จึงตระกูล 

641301454 นางสาวปฐมา ปZญญาพริ้ง 

641303039 นางสาววรวลัญช@ ญาณอาภา 
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หน�วยท่ี 4200004 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห"งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา Quantitative Economics / Mathematics Economics 
วิชาเอกหรือเนนทาง Quantitative Economics / Mathematics Economics 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร  
                           
จํานวน  2  ทุน 

 

                     เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300939 นายเสฎฐณัฐ สุรฐิติเมธากุล 

641301269 นางสาวธนวรรณ จันทริมา 

641301459 นายปZ\น ศุภรัตนภินันท@ 

641301538 นายอนรรถ อัสโสรัตน@กุล 

641301587 นายพวัสส@ เลิศกิจรัชพงษ@ 

641301952 นางสาวทอฝZน บุญซ่ือ 
 
 
 
หน�วยท่ี 4200005 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห"งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา Economics 
วิชาเอกหรือเนนทาง Economics เน�นด�าน Political Economics  
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1  ทุน 

 

                     เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641301093 นายสาธิต สุขในใบบุญ 

641301612 นางสาวรมิตา แกวธรรมานุกูล 

641302172 นายนค เจียมธีรสกุล 

641302188 นางสาวกติกา กลิ่นแกว 

641302511 นายคุณานนต@ วิหคาภิรมย@ 

641302629 นายปฏิวัติ  ดีพัฒนกุล 
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หน�วยท่ี 4200006 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห"งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ด�าน Financial Engineering / Quantitative Finance  
วิชาเอกหรือเนนทาง Financial Engineering / Quantitative Finance  
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร  
จํานวน  2  ทุน 

 

                     เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300026 นางสาวอาทิมา ลีลาภัทรพันธุ@ 

641300486 นางสาวกานต@ธิดา ม"าเหร็ม 

641300698 นางสาวกิตติกาญจน@ ศรีพรหมมุนี 

641300891 นายกฤษตินันท@ ลภนโชติ 

641301395 นางสาวอาทิตญา ศรีศุกรี 

641302546 นางสาวสุประวีณ@ วีระพละ 
 
 
หน�วยท่ี 4200007 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห"งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน E-Commerce/ E-Business 
วิชาเอกหรือเนนทาง E-Commerce / E-Business 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 

                          ประเทศในภูมิภาคยุโรป หรือเขตบริหารพิเศษฮ@องกงฯ 
จํานวน  1  ทุน 

 

                     เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300038 นางสาวโสพิศ ชัยราช 

641300883 นางสาวรติรัตน@ กุลตวนิช 

641301199 นางสาวเบญจมาศ ทูสกุล 

641301423 นางสาวสรรสิน ี รัตนโชติถาวร 

641302355 นางสาววิชญา เหล"าสมบัติ 
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หน�วยท่ี 4200008 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห"งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Data Science  
วิชาเอกหรือเนนทาง Data Science 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร  
จํานวน  2  ทุน 

 

                     เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300295 นายศุภณัฐ วันชัย 

641300321 นายสิกขวิชญ@ อมรนรชัย 

641300875 นางสาวประวันทิพย@ สวัสด์ิวอ 

641301828 นางสาวประภัสสร เตียวพานิชย@กิจ 

641301974 นายวสุพล เฉลียวสันติกุล 

641302256 นายพีรณัฐ เคหสุขเจริญ 
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หน�วยท่ี 4200009 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห"งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Data Analytics 
วิชาเอกหรือเนนทาง Data Analytics 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 
                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  3  ทุน 

 

                     เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300213 นายสิทธิพัฒน@ อยู"โปร"ง 

641300477 นายจีรัสถ@ แกวผลึก 

641300506 นายพชรพล เพ็ชรคลาย 

641300529 นางสาวธัญธร จิตสมานกุล 

641300645 นายชนกานต@ เหลืองภิรมย@ 

641300690 นายปZณณวิชญ@ เวชรังษี 

641301573 นายภัทรธร จิตหวัง 

641301588 นางสาวจิตจุฑา เพชรดํารงค@สกุล 

641301669 นางสาวภีรชญา ภูมิมาศ 

641301947 นายวัชริศ ยนต@วิกัย 

641302403 นายวรุตม@ เสรีอรุโณ 
 
 
หน�วยท่ี 4200010 
 
 
 

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

 

                     เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641300563 นายเฉลิมวัชช@ พัวพลเทพ 

641300971 นางสาวพชรวรรณ ทองเอ่ียม 
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หน�วยท่ี 4200011 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห"งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา Computer Engineering หรือ Computer Science 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 
                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1  ทุน 

 

                     เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641301104 นางสาววนิสา เทพวรรณ 

641301242 นายกันย@ แกวงาม 

641302177 นายพนธกร เมฆินทรางกูร 
 
 
 
หน�วยท่ี 4200012 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห"งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา Computer Engineering หรือ Computer Science 
วิชาเอกหรือเนนทาง เนนดาน Block chain 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 
                          หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 
จํานวน  1  ทุน 

 

                     เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
-ไม"มีผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ- 

 

 

หน�วยท่ี 4200013 
 
 
 

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

 

                     เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641301386 นายสรทัศน@ สันติอรรถพันธุ@ 

641302471 นายวรา อร"ามมงคลวิชัย 
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หน�วยท่ี 4200014 
 
 
 

ตามความตองการของธนาคารแห"งประเทศไทย 
ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Artificial Intelligence 
วิชาเอกหรือเนนทาง Artificial Intelligence 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร 
จํานวน  2  ทุน 

 

                     เลขประจําตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 
641301166 นายรชต ชูนิล 

641301169 นางสาวกนกวรรณ รุ"งทรัพย@ทวีคูณ 

641301176 นางสาวชนัดดา ทรัพย@ดี 

641301644 นางสาวพิรดา บุณณะ 

641301944 นายพลวัต หงส@วิมล 

641302678 นายชินวัฒน@ นวลตา 
 
 
 ท้ังนี้ ขอใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนดําเนินการดังนี้  
 1. เขาร"วมช"องทางการสื่อสารผ"านทาง group line เพ่ือใชในการติดต"อสื่อสารกับเจาหนาท่ี
สํานักงาน ก.พ. โดย scan QR Code ดานล"างนี้ ภายในวันท่ี 11 มิถุนายน 2564 

 

 2. ต้ังชื่อโดยใช เลขประจําตัวสอบ 4ตัวสุดทาย_ชื่อ เช"น 3199_สุมนา เปvนตน 
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 3. ตรวจดูรายละเอียด กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน 
ไดทางเว็บไซต@ของสํานักงาน ก.พ. ท่ีhttp://scholar.ocsc.go.th,http://www.ocsc.go.th/ scholarship 

ภายในวันท่ี 18 มิถุนายน 2564 
 
  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี     2     มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 

                                (ลงชื่อ)                    นนทิกร  กาญจนะจิตรา 

 
                                   (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 
                           ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาถูกตอง 
 

    
 

(นายองอาจ  สินอาภา) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


