
 

 

(สำเนา) 

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาล 

ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ 

 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนธนาคารแหงประเทศไทย 

ประจำป 2565 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 

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

 

 ตามที่ไดมีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแขงขัน 

เพื่อรับทุนธนาคารแหงประเทศไทย ประจำป 2565 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) และไดดำเนินการสอบ

ขอเขียนไปแลว นั้น 

 บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเลาเรียนหลวง       

และทุนรัฐบาล ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ไดประมวลผลการสอบขอเขียน    

เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน

ดังกลาว ดังตอไปนี ้
 

หนวยที่ 4200001 

 

 

 

ตามความตองการของธนาคารแหงประเทศไทย 

ไปศึกษาสาขาวิชา Financial Engineering/ Quantitative Finance 

วิชาเอก/เนนทาง Financial Engineering/ Quantitative Finance 

ระดับปริญญาโท   ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 

                           ประเทศในภูมิภาคยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน 

จำนวน  1  ทุน  
 

                     เลขประจำตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

651300200 นายวีระเดช  สิทธิพล 

651300221 นายพงษกฤติ ฤทธิ์งาม 

651300545 นางสาวดุษิตา ฤทธิสนธิ์ 

651300689 นายคณนิ ตอเจริญสุทธิผล 

651301046 นายภัทรธร จิตหวัง 
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หนวยที่ 4200002 

 

 

 

ตามความตองการของธนาคารแหงประเทศไทย 

ไปศึกษาสาขาวิชา Finance หรือ Economics 

วิชาเอก/เนนทาง Finance หรือ Economics หลักสูตรที่เรียนเปนภาษาจีน 

ระดับปริญญาโท  ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

จำนวน  1  ทุน  
 

                     เลขประจำตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

651300605 นางสาวพรวนัช  เอี่ยมอุดม 

 

 

หนวยที่ 4200003 

 

 

 

ตามความตองการของธนาคารแหงประเทศไทย 

ไปศึกษาสาขาวิชา Computer Engineering/Computer Science/  

                      Software Engineering  
วิชาเอก/เนนทาง Computer Engineering/Computer Science/  

                      Software Engineering หลักสูตรที่เรียนเปนภาษาจีน 

ระดับปริญญาโท  ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

จำนวน  1  ทุน  
 

                     เลขประจำตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

-ไมมีผูมสีิทธิเขารับการประเมินฯ-  

 

 

หนวยที่ 4200004 

 

 

 

ตามความตองการของธนาคารแหงประเทศไทย 

ไปศึกษาสาขาวิชา Computer Engineering/Computer Science 

วิชาเอก/เนนทาง System Infrastructure 

ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 

                          ประเทศในภูมิภาคยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน 

จำนวน  1  ทุน  
 

                     เลขประจำตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

651300137 นางสาววนิสา เทพวรรณ 
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หนวยที่ 4200005 

 

 

 

ตามความตองการของธนาคารแหงประเทศไทย 

ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Cyber Security/ IT Security 

วิชาเอก/เนนทาง Cyber Security/ IT Security 
ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 

ประเทศในภูมิภาคยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน 

จำนวน  2  ทุน  
 

                     เลขประจำตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

651300241 นายพงศกร อาจองค 

 

 

หนวยที ่4200006 

 

 

 

ตามความตองการของธนาคารแหงประเทศไทย 

ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Artificial Intelligence/ Machine Learning 

วิชาเอก/เนนทาง Artificial Intelligence/ Machine Learning  

ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมรกิา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 

                          ประเทศในภูมิภาคยุโรป  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

จำนวน  4  ทุน  
 

                     เลขประจำตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

651300687 นางสาวพชรวรรณ ทองเอี่ยม 

 

 

หนวยที่ 4200007 

 

 

 

ตามความตองการของธนาคารแหงประเทศไทย 

ไปศึกษาสาขาวิชา Software Engineering /IT Architecture 

วิชาเอก/เนนทาง Software Engineering / IT Architecture 

ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 

                          ประเทศในภูมิภาคยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน 
จำนวน  1  ทุน 

 

                     เลขประจำตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

651300141 นางสาวสุพิชฌาย เนตรรัตนา 

651300526 นายกันย แกวงาม 

651301151 นางสาวศุจินทรา ปานเจริญ 
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หนวยที่ 4200008 

 

 

 

ตามความตองการของธนาคารแหงประเทศไทย 

ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน  Data Science  

วิชาเอก/เนนทาง Data Science 

ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 

                          ประเทศในภูมิภาคยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน 
จำนวน  3  ทุน 

 

                     เลขประจำตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

651300300 นางสาวกชกร พรสุขสวัสดิ์ 

651300879 นายวุฒิกร รัตนพันธ 

 

 

หนวยที ่4200009 

 

 

 

ตามความตองการของธนาคารแหงประเทศไทย 

ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Digital Economy/ Financial Technology/e-Business 

วิชาเอก/เนนทาง Digital Economy/ Financial Technology/e-Business 

ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 

                          ประเทศในภูมิภาคยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน 
จำนวน  2  ทุน 

 

                     เลขประจำตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

651300399 นางสาวนวลวรรณ กิตติวัฒนไพศาล 

651300486 นางสาวภัทรนฤน พินิจภูวดล 

651300544 นางสาวรภัสวรางค ชูแข 

651300575 นางสาวชนิกานต คงมนต 

651301130 นางสาวศุภณิดา รัตนบุร ี

651301346 นางสาวสิริลดา เที่ยงตรง 
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หนวยที่ 4200010 

 

 

 

ตามความตองการของธนาคารแหงประเทศไทย 

ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Data Analytics 

วิชาเอก/เนนทาง Data Analytics 

ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 

                          ประเทศในภูมิภาคยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน 
จำนวน  1  ทุน 

 

                     เลขประจำตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

651300583 นายอภิภู เจนวิทยาขจร 

651300819 นางสาวนภัสรา  สันตยานนท 

651301005 นางสาวจีรณา กิจสงเสริมกลุ 

651301091 นางสาววริษา ลาภกิจถาวร 

651301272 นางสาวจิดาภา จันทศรีสวัสดิ์ 
 

 

หนวยที่ 4200011 

 

 

 

ตามความตองการของธนาคารแหงประเทศไทย 

ไปศกึษาสาขาวิชา Law  

วิชาเอก/เนนทาง Banking and Finance / Technology 

ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 

                           ประเทศในภูมิภาคยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน 

จำนวน  1  ทุน 
 

                     เลขประจำตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

651300296 นางสาวนิธินันท ลีธนะกุล 

651300402 นางสาววรรวิมล เพ็งอุดม 

651300507 นายชัยศิริ ตุมทอง 

651300558 นางสาวโดมญาดา เมฆสวัสดิ์ 

651300600 นางสาวปุณณภา  กลัดทอง  

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 
 

หนวยที่ 4200012 

 

 

 

ตามความตองการของธนาคารแหงประเทศไทย 

ไปศึกษาสาขาวิชา ดาน Sustainable Banking 

วิชาเอก/เนนทาง Sustainable Banking 

ระดับปริญญาโท  ณ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย 

                          ประเทศในภูมิภาคยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน 

จำนวน  1  ทุน  
 

                     เลขประจำตัวสอบ  ชื่อ – นามสกุล 

651300046 นายณัฐนันท ดิษฐานนท 

651300482 นายณัฐนนท พึ่งโต 

651300682 นายโชติพัฒน กลิ่นสุคนธ 

651300740 นางสาวชนกสุดา พงษสวาง 

651301384 นายชวน งามสมชาติ 
 

 

 ทั้งนี้ ขอใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนดังกลาว ตรวจดู

รายละเอียด กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ไดทางเว็บไซตของ

สำนักงาน ก.พ. ที ่http://scholar.ocsc.go.th,  http://www.ocsc.go.th/scholarship  

 

  

  ประกาศ  ณ  วันที่   12  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

                                    (ลงชื่อ)                       นนทกิร  กาญจนะจิตรา 
 

                                   (นายนนทกิร  กาญจนะจิตรา) 

                            ประธานกรรมการ 

 

 

 

สำเนาถูกตอง 

    
 

(นายองอาจ  สินอาภา) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 


