(สำเนา)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรั บทุนเลาเรียนหลวงและทุนรัฐบาล
ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ ประจำป 2565
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
--------------------------------ตามที่ ได มี ป ระกาศสำนั ก งาน ก.พ. ลงวั น ที่ 8 ตุ ล าคม 2564 เรื่ อ ง รั บ สมั ค รสอบแข งขั น
เพื่อรับทุนวิวัฒ นไชยานุสรณ ประจำป 2565 (ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และประกาศคณะกรรมการ
ดำเนิ น การสอบแขงขัน และคัด เลื อกบุ คคลเพื่อรับ ทุน เล าเรี ยนหลวง และทุน รั ฐบาล ตามความต องการของ
กระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ลงวันที่ 18 กุมภาพัน ธ 2565 เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมิน
ความเหมาะสมของบุ ค คลเพื่ อรั บ ทุ น วิ วั ฒ นไชยานุ ส รณ ประจำป 2565 (ทุ น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย)
ไปแลว นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ ไดประมวลผลการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนดังกลาว ดังตอไปนี้
หนวยที่ 4100001 ไปศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้ เศรษฐศาสตร การเงิน บัญชี คอมพิวเตอร คณิตศาสตร หรือ
กฎหมาย ตามสถานศึกษาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด
ระดับปริญญาตรี
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร
สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน
สาธารณรัฐเกาหลี หรือ เครือรัฐออสเตรเลีย
จำนวน 1 ทุน
ไดแก

เลขประจำตัวสอบ

651200028

นายวรัญู

โรจนพลากร

-2หนวยที่ 4100002 ไปศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้ เศรษฐศาสตร การเงิน บัญชี คอมพิวเตอร คณิตศาสตร หรือ
กฎหมาย ตามสถานศึกษาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด
ระดับปริญญาตรี
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร
สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน
สาธารณรัฐเกาหลี หรือ เครือรัฐออสเตรเลีย
จำนวน 1 ทุน
ไดแก

หมายเหตุ

เลขประจำตัวสอบ

651200205

นายเสฏฐนันท

ทรวงบูรณกุล

ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาใหศึกษาตอระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกได
หากมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยูในระดับดี ทั้งนี้จะกำหนดใหศึกษาในสาขาวิชาเดิม
หรือสาขาวิชาอื่น โดยจะใหศึกษาตอเนื่องหรือกลับมาทำงานที่ธนาคารแหงประเทศไทยกอน
ระยะหนึ่ง และจะกำหนดใหศึกษาในสถานศึกษาและประเทศใดนั้น ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของธนาคารแหงประเทศไทย

ทั้ งนี้ ผู มี สิ ทธิ ได รั บทุ นดาวน โหลดเอกสารการรายงานตั วที่ http://www.ocsc.go.th/scholarship/highschool
กรอกรายละเอียดพรอมแนบภาพถายบัตรประจำตัวประชาชน สงใหสำนักงาน ก.พ. ทาง e-mail: nitcharee@ocsc.go.th
ภายใน 10 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิการรับทุน และดำเนินการ ดังนี้
1. เตรียมเอกสาร
1.1 เอกสารประกอบการรายงานตัว
1.1.1 ดาวนโหลดแบบฟอรมของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th เลือกหัวขอ “บริการ” หัวขอยอย
“สำหรับบุคคลทัว่ ไป” หัวขอยอย “การศึกษาตอตางประเทศ” หัวขอยอย “ดาวนโหลด” “แบบฟอรม” ดังตอไปนี้
1) Medical Certificate / Mental Health Examination
จำนวน 2 ฉบับ
(โปรดกรอกแบบฟอรมตามคำอธิบาย พรอมทั้งเขียนคำวา “ทุน...(ตามที่ไดรับทุน).....”
บริเวณมุมบนขวาของแบบฟอรมในหนาที่ 1 และหนาที่ 5 ของทัง้ 2 ฉบับ)
2) คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพอนามัย
จำนวน 1 ฉบับ
3) หลักเกณฑและขอที่พึงทราบในการตรวจสุขภาพรางกาย
จำนวน 1 ฉบับ
4) เพิ่มเติมสถานพยาบาลของคณะกรรมการแพทย ก.พ. 7 แหง
จำนวน 1 ฉบับ
5) ประวัติสวนตัวนักเรียนทุนที่จะไปศึกษา ณ ตางประเทศ
จำนวน 1 ฉบับ
6) Thai Scholar’s Information
จำนวน 1 ฉบับ
7) หลักเกณฑการเพิกถอนการใหทุนรัฐบาล
จำนวน 1 ฉบับ
8) ขอยืนยันรับทุน
จำนวน 1 ฉบับ

-31.1.2 โปรดศึกษาคำแนะนำและหลักเกณฑเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพอนามัย ตามขอ 1.1.1 ขอ 2) - 4)
1.1.3 กรอกขอมูลสวนบุคคลในแบบฟอรมตามขอ 1.1.1 เอกสารขอ 5) - 8) และอัพโหลดเอกสาร
ลงใน Google Drive ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
1.2 เอกสารประกอบการสมัครสถานศึกษาในตางประเทศ
การเตรียมเอกสารประกอบการสมัครสถานศึกษาให จัดเตรียมตามประเทศที่ป ระสงคจะไปศึกษา
ในตางประเทศ ซึ่งตองเปนประเทศที่กำหนดไวในหนวยทุนที่สอบได รวมถึงกรอกขอมูลผาน QR Code ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยรายการเอกสารและ QR Code ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 และอัพโหลดเอกสาร
ลงใน Google Drive ภายในวัน ที่ 26 เมษายน 2565 สามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติม โทร 0 2547 1467
หรือ e – mail : Chantakarn.c@ocsc.go.th
1.3 ตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ.
สำนักงาน ก.พ. จะสงเอกสารการตรวจสุขภาพและอนามัยไปใหผูมีสิทธิไดรับทุนทางไปรษณีย และ
ใหผูมีสิทธิไดรับทุนไปตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ. ตามวัน เวลา และสถานที่
ที่ ก.พ.กำหนด
หากผู ใ ดไม ไ ปรายงานตั ว หรื อ ไปรายงานตั ว แล ว ไม รั บ การตรวจสุ ข ภาพและอนามั ย จาก
คณะกรรมการแพทยของ ก.พ. ตามวัน เวลาที่กำหนด โดยมิไดแจงใหสำนักงาน ก.พ. ทราบจะถือวาสละสิทธิ
ในการรับทุนครั้งนี้
อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแกผูมีสิทธิไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่ำกวา 3.50
2. ไมผ านการตรวจสุ ขภาพกายและอนามัย จากคณะกรรมการแพทย ของ ก.พ. หรือตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด
3. หลีกเลี่ ยง หรือพยายามหลี กเลี่ย งการรายงานตัวเพื่อรับ ทุน หรือไมเดิ นทางไปศึกษาวิช า
ณ ตางประเทศ ตามที่สำนักงาน ก.พ. หรือธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด
4. เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไมอยูในมาตรฐาน หรือไมเหมาะสม หรือไมประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. หรือธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด
5. เปนผูอยูระหวางการรับทุนใด ๆ ของหนวยงานอื่น ไมวาทุนดังกลาวจะมีขอผูกพันใหตอง
ชดใชหรือไมก็ตาม ถือเปนกรณีรับทุนซ้ำซอน
6. เจตนาแสดงข อความอั น เป น เท็ จ หรื อปกป ด ข อ ความจริ งซึ่ งควรบอกให แ จ ง เพื่ อให ต น
ไดรับทุนจากธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565
สำเนาถูกตอง

(นายองอาจ สินอาภา)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)

นนทิกร กาญจนะจิตรา
(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
ประธานกรรมการ

เอกสารหมายเลข 1

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21













  
- -   
  

-


-







 
- 

-



-

-


-

-

-























- -  - - - 
- -  -   
  
  





-


-


-

  
- - -


-

-

-

-

-

CH




-

JAP
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7
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5
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รูปถาย 2 x 2 นิ้ว (2 รูป) พื้นหลังสีขาว พรอมไฟลรูป
Transcript ม.3 ระบุ GPA ตัวจริงฉบับสมบูรณ ภาษาอังกฤษ (1 ฉบับ)
Transcript ม.6 ระบุ GPA ตัวจริงฉบับสมบูรณ ภาษาอังกฤษ (1 ฉบับ)
หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ม. 6 ภาษาอังกฤษ
จากโรงเรียน ตัวจริง (1 ฉบับ)
ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ม.ปลาย ภาษาไทย ตัวจริง (1 ฉบับ)
หลักฐานการศึกษา ม.ปลาย เปนภาษาอังกฤษ
จากกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) ตัวจริง (1 ฉบับ)
ใบ รบ.1 ระบุรายชื่อวิชาที่ศึกษา (1 ฉบับ)
หนังสือรับรองจากอาจารย 3 ทาน (อาจารยคณิตศาสตร อาจารยภาษาอังกฤษ
และอาจารยประจำชั้น/ครูใหญ) ทานละ 1 ฉบับ (แบบฟอรม ก.พ.)
ผลสอบ TOEFL สำเนา 1 ฉบับ
ผลสอบ IELTS สำเนา 1 ฉบับ
Thai Scholar Biography ฟอรม ก.พ. 1 ฉบับ
Curriculum Vitae/ Resume ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
Autobiography 1 ฉบับ
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล 1 ฉบับ (ถามี)
สำเนา Passport (1 ฉบับ)
สด. 8/สด. 9 บัตรประชาชน และทะเบียนบาน สำเนาอยางละ 2 ฉบับ
พรอมรับรองสำเนา (เฉพาะนักเรียนชาย)
ผลตรวจสุขภาพรางกาย/จิต จากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ
ประวัติการตรวจสุขภาพ สำหรับสหรัฐอเมริกา (ตัวจริง 1 ฉบับ)
- ใบรับรองแพทยตรวจตา ฟน กระดูกสันหลัง
- Important Information Concerning Medical Forms
- Brewster Academy Medical History
- Brewster Academy Physical Examination (page 1-2)
- Immunization Record (Brewster Form)
- Brewster Academy Medical Information
ใบสมัคร Preparatory School สำหรับสหรัฐอเมริกา 1 ชุด
ใบสมัคร JASSO สำหรับประเทศญี่ปุน
ใบสมัคร BLCU สำหรับสาธารณรัฐประชาชนจีน

FR

1
2
3
4

UK

ลำดับ

USA/CAN

เอกสารประกอบการสมัครสถานศึกษา

-

-  - 

มีตอหนา 2

-2ขอมูลเอกสารเพิ่มเติม
นักเรียนที่จะไปศึกษา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ใหนำเอกสารไปขอใหกระทรวงการตางประเทศรับรองสำเนาถูกตอง 1 ชุด
1. สูติบัตร
2. Transcript และหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ม. 6
3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)
แปลเอกสารขอ 1-3 กับลามที่ไดรับการรับรองจากศาล ดูรายชื่อไดที่ http://www.thaiembassy.fr/wpcontent/uploads/2021/02/Liste-des-Traducteurs-fev-21.pdf สามารถทำไดเมื่อมาถึงประเทศที่ศึกษาแลว
นักเรียนที่จะไปศึกษา ณ ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
1. Transcrit มหาวิทยาลัย หากไดศึกษาในชั้น ป.ตรี ปที่ 1 ในประเทศไทยแลว
2. โปรดตรวจสอบวิธีการกรอกแบบฟอรมกับเจาหนาที่ผูดูแลอีกครั้ง
นักเรียนที่จะไปศึกษา ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
แปลเอกสารเฉพาะตนฉบับภาษาไทยเปนภาษาเยอรมันพรอมนำเอกสารตนฉบับภาษาอังกฤษ ไปยื่นขอรับรองสำเนาถูกตอง
ณ สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ตนฉบับประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับ ม.ปลาย จากกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับภาษาอังกฤษ
พรอมจัดทำสำเนา 6 ชุด
2. ตนฉบับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับ ม.ปลาย ฉบับภาษาไทย แปลเปนภาษาเยอรมัน พรอมจัดทำ
สำเนา 6 ชุด
3. ตนฉบับ Transcript ระดับ ม. ปลาย ระบุ GPA ฉบับภาษาอังกฤษ พรอมจัดทำสำเนา 6 ชุด
นักเรียนที่จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา
1. ใหเตรียม Transcript ม.3 และ ม.6 ระบุ GPA ตัวจริงฉบับสมบูรณ ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมสำหรับสมัคร
มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีตอไป (อาจเตรียมเทากับจำนวนมหาวิทยาลัยที่คาดวาจะสมัคร)
2. โปรดตรวจสอบวิธีการกรอกแบบฟอรมกับเจาหนาที่ผูดูแลอีกครั้ง
นักเรียนที่จะไปศึกษา ณ สหราชอาณาจักร
ใหเตรียม Transcript ม.6 ระบุ GPA ตัวจริงฉบับสมบูรณ (ภาษาอังกฤษ) และหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ม. 6
จากโรงเรียน ตัวจริง (ภาษาอังกฤษ) เพิ่มเติมสำหรับสมัครสถานศึกษาระดับปริญญาตรีตอไป
นักเรียนที่จะไปศึกษา ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
ใหเตรียม Transcript ม.6 ระบุ GPA ตัวจริงฉบับสมบูรณ (ภาษาอังกฤษ) และหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ม. 6
จากโรงเรียน ตัวจริง (ภาษาอังกฤษ) เพิ่มเติมสำหรับสมัครสถานศึกษาระดับปริญญาตรีตอไป
หมายเหตุ
แบบฟอรม ก.พ./ แบบฟอรมของประเทศตาง ๆ จะแจกให เมื่อนักเรียนเลือกประเทศที่จะไปศึกษาเรียบรอยแลว

ศูนยจัดการศึกษาในตางประเทศและบริหารความรู

