
 

 

 

ิส ำนำี 
 

ประกำศส ำนักงำน ก.พ. 
 

รื่อง  รับสมัครสอบขงขันพื่อรับทุนธนำคำรหงประทศไทย ประจ ำปี ๎๑๒๎ 

(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญำ) 
 

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

              ดຌวยธนาคารหงประทศเทยขอความรวมมือจากส านักงาน ก.พ. ฿หຌด านินการสอบขงขันพืไอรับทุน
ธนาคารหงประทศเทย ประจ าป ๎๑๒๎ (ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา) ฉะนัๅน อาศัยอ านาจตามความ฿นมาตรา 
ํ๏ (๕) หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎ ๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๎ ๑๑ํ 
จึงประกาศรับสมัครสอบขงขันพรຌอมทัๅงก าหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุนดังกลาว ดังตอเปนีๅ 
 

              ํ.   ทุนที่รับสมัครสอบ จ ำนวน ํ๎ หนวย  รวม ํ๔ ทุน  
                      รายละอียดของทุน฿นตละหนวยละงืไอนเขการศึกษาตามอกสำรนบทຌำย 
     

 ๎.   ขຌอผูกพัน฿นกำรรับทุน 

  ๎.ํ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารหงประทศเทยป็นระยะวลาเมนຌอยกวา 
๎ ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน 

  ๎.๎ กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติงานชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌท าเวຌกับธนาคารหงประทศเทย 
นอกจากจะชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ํ ทา ของจ านวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับ
อีกดຌวย 
  

  ๏.  คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ 

                   ๏.ํ ผูຌมีสิทธิสมัครสอบตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
                  ๏.ํ.ํ ป็นผูຌมีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา ๏๒ หง พระราชบัญญัติ 
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ (รายละอียดตามอกสารนบทຌาย ๎) ละป็นผูຌมีคุณสมบัติฉพาะตามทีไ
ก าหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย ํ 

                  ๏.ํ.๎ ทุนศึกษาระดับปริญญาท หรือระดับปริญญาท-อก 

ิํี ป็นผูຌทีไก าลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอืไน 
ทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา฿นระดับปริญญาตรีเมตไ ากวา 
๏.์์ ละมืไอส ารใจการศึกษาระดับปริญญาตรีลຌว จะตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไ ากวา 
๏.์์ ตามทีไเดຌก าหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย ิ฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=๐, B=๏,  

C=๎, D=ํ, E หรือ F=์ี หรือรຌอยละ ๓๑.์์ หรือทียบเดຌเมตไ ากวานีๅ ละมีอายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไ 
ปຂดรับสมัคร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ) หรือ  



๎ 

 

ิ๎ี ป็นผูຌเดຌรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกันละตຌองเดຌ
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไ ากวา ๏.์์ ตามทีไเดຌก าหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย 

ิ฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=๐, B=๏, C=๎, D=ํ, E หรือ F=์ี หรือรຌอยละ ๓๑.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไ ากวานีๅ ละมีอายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ) 

   ๏.ํ.๏ ทุนศึกษาระดับปริญญาอก 

    ป็นผูຌเดຌรับปริญญาทหรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกันละตຌองเดຌ
คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไ ากวา ๏.๑์ ตามทีไเดຌก าหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย 

ิ฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=๐, B=๏, C=๎, D=ํ, E หรือ F=์ี หรือรຌอยละ ๔๑.์์ หรือทียบเดຌ
เมตไ ากวานีๅ ละมีอายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ) 

  ๏.๎ ผูຌสมัครสอบทีไมีผลการรียนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา หรือตลอดหลักสูตร
การศึกษาเมป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไก าหนดเวຌ ตามขຌอ ๏.ํ.๎ หรือขຌอ ๏.ํ.๏ จะตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียนจาก
สถานศึกษามาสดงวาป็นผูຌมีผลการรียนทียบทากับผลการรียนทีไก าหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย 
หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ 
  ๏.๏ ส าหรับทุนทีไ฿หຌเปศึกษาตอ฿นระดับปริญญาท ผูຌสมัครสอบตຌองป็นผูຌซึไงเมคยเดຌรับปริญญาท 
หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสาขาละวิชาอกหรือนຌนทางดียวกับทุนทีไจะเปศึกษา 
                  ๏.๐ ผูຌสมัครสอบทีไคยเดຌรับทุนรัฐบาล หรือทุนอืไนทีไมีสัญญาผูกพัน฿นการปฏิบัติงานชด฿ชຌทุน
ละอยูระหวางด านินการเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ เมมีสิทธิสมัครสอบ฿นครัๅงนีๅ  
  ๏.๑ ผูຌสมัครสอบทีไคยเดຌรับทุนรัฐบาลเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศมาลຌว ตຌองป็นผูຌซึไ งหมด
ภาระผูกพัน฿นการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌท าเวຌกับ ก.พ. หรือสวนราชการลຌว ภาย฿น
วันทีไปຂดรับสมัคร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ) 

  ๏.๒ ผูຌสมัครสอบทีไป็นขຌาราชการ ตຌองสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบ ละยินยอม฿หຌเป
ปฏิบัติงานทีไธนาคารหงประทศเทย จากหัวหนຌาสวนงานจຌาสังกัด หรือหัวหนຌาหนวยงานจຌาของทุน หากมิเดຌ
สดงหนังสือดังกลาว ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน 

๏.๓ ผูຌสมัครสอบทีไป็นพนักงานธนาคารหงประทศเทย ตຌองสดงหนังสือรับทราบจากหัวหนຌา
สวนงาน หากมิเดຌสดงหนังสือดังกลาว ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน 

  ๏.๔ ป็นผูຌทีไมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละความประพฤติด ี

  ๏.๕ ส าหรับภิกษุสามณร ทางราชการเมรับสมัครสอบละเมอาจ฿หຌขຌาสอบขงขันพืไอรับทุน
ดังกลาว ทัๅงนีๅ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝຆายบริหาร ทีไ นว ๔๕/๎๑์ํ ลงวันทีไ ๎๓ มิถุนายน ๎๑์ํ 
ละตามความ฿นขຌอ ๒ ของค าสัไงมหาถรสมาคม ลงวันทีไ ํ๓ มีนาคม ๎๑๏๔ 
   

 ๐.   กำรรับสมัครสอบ 

     ๐.ํ   ผู ຌประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละอียดเดຌที ไศูนย์ข าวส านักงาน ก .พ . ๐๓/ํํํ  
ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ละทางอินทอร์นใต฿นวใบเซต์ของส านักงาน ก.พ. 
ทีไ http://www.ocsc.go.th, http://scholar.ocsc.go.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ฿นการสมัครสอบ 
เดຌ฿นวใบเซต์ดังกลาว 

http://www.ocsc.go.th/
http://www.ocsc.go.th/


๏ 

 

       ๐.๎  ก ำหนดวันรับสมัครสอบ ละวิธีกำรสมัคร 
 

        ๐.๎.ํ  ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ สมัครเดຌตัๅงตวันทีไ ๕ พฤศจิกายน – ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ 
ทางอินทอร์นใต ตลอด ๎๐ ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ 
    (ํ)  ปຂดวใบเซต์ http://scholar.ocsc.go.th 

    (๎)  กรอกขຌอความ฿น฿บสมัคร฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตามขัๅนตอนทีไ
ก าหนด ระบบจะออกบบฟอร์มการช าระงินผานคาน์ตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงเทย ฿หຌดยอัตนมัติ 
    (๏)  พิมพ์บบฟอร์มการช าระงินลง฿นกระดาษขนาด Aไ จ านวน ํ ผน หรือ 
หากเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล          

   ฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์บบฟอร์มการช าระงินหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบ
สามารถขຌาเปพิมพ์บบฟอร์มการช าระงิน หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล฿หมเดຌอีก ตจะกຌเขขຌอมูล฿น
การกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรกทีไสมบูรณ์ลຌวเมเดຌ 
   ๐.๎.๎ น าบบฟอร์มการช าระงินเปช าระงิน คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ
ฉพำะที่คำน์ตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ทุกสาขาทัไวประทศ ชืไอบัญชี คาธรรมนียมสอบทุนของ ก.พ. 
ตัๅงต ๕ พฤศจิกายน – ๎๔ ธันวาคม ๎๑๒ํ ภาย฿นวลาท าการของธนาคาร กำรสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์
ม่ือช ำระคำธรรมนียม฿นกำรสมัครสอบลຌว 

    ๐.๎.๏  คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบประกอบดຌวย 

           (ํ)  คาธรรมนียมสอบ หนวยละ ํ์์ บาท 

     (๎)  คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินตอร์นใต จ านวน ๏์ บาท 

         คำธรรมนียม฿นกำรสมัครสอบจะไมจำยคืน฿หຌไมวำกรณี฿ด ๆ ทัๅงสิๅน 
   ๐.๎.๐  ผูຌสมัครสอบทีไช าระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว จะเดຌรับลขประจ าตัวสอบ 
ดยจะก าหนดลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระงิน ทัๅงนีๅผูຌสมัครสามารถตรวจสอบสถานะของการช าระงิน
เดຌภายหลังการช าระงิน ๓ วัน 

   ๐.๎.๑   ผูຌสมัครสอบสมัครเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน 

     ๐.๎.๒  การสมัครสอบตามขัๅนตอนขຌางตຌน ถือวาผูຌสมัครสอบป็นผูຌลงลายมือชืไอ ละรับรอง
ความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. ๎๑๐๐ ละทีไกຌเขพิไมติม 
ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๑ํ ดังนัๅน หากผูຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันป็นทใจ อาจมีความผิดฐานจຌงความทใจตอ
จຌาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ํ๏๓ 
  

 ๐.๏ อกสำรละหลักฐำนที่ตຌองยื่น฿นวันสอบขຌอขียน 
 

        ิํี ฿บสมัครทีไพิมพ์จากอินทอร์นใต ติดรูปถายหนຌาตรง ํ x ํ.๑ นิๅว เมสวมหมวก  

เมสวมวนตาด า ถายเวຌเมกิน ํ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร ลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน 

http://www.ocsc.go.th/


๐ 

 

   (๎ี ส านาปริญญาบัตร หรือส านาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
พรຌอมทัๅงส านาระบียนสดงผลการรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ของระดับปริญญาตรี 
    กรณีผูຌสมัครทีไก าลังศึกษาอยูชัๅนปสุดทຌายของระดับปริญญาตรี ฿หຌน าส านาหนังสือ
รับรองสภาพการศึกษา พรຌอมส านาระบียนสดงผลการรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษาทีไผานมา 
           ิ๏ี  ส านาระบียนสดงผลการรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records)  

ของระดับปริญญาตรีละปริญญาท ส าหรับผูຌทีไ฿ชຌวุฒิปริญญาท฿นการสมัครสอบพืไอรับทุนเปศึกษาตอ฿นระดับ
ปริญญาอก 

       ิ๐ี ส านาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส านาทะบียนบຌาน 

         ิ๑  ี กรณีป็นขຌาราชการ หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบละยินยอม฿หຌเปปฏิบัติงานทีไธนาคารหง
ประทศเทย  ตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๑ ทีไส านักงาน ก.พ. ก าหนด ภาย฿นวันปຂดรับสมัคร (วันทีไ ๎ ๓ ธันวาคม ๎ ๑๒ )ํ 

         ิ๒  ี กรณีป็นพนักงานธนาคารหงประทศเทย หนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน  
ตามบบฟอร์มทีไก าหนด ภาย฿นวันปຂรับสมคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํี 
         (๓  ี อกสารอืไน โ (ถຌามี) ชน ส านาหลักฐานการปลีไยนชืไอ – นามสกุล ฿บส าคัญการสมรส 
หนังสือรับรองผลการรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ ป็นตຌน 

      ส านาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง “ส านาถูกตຌอง ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจ าตัวสอบ
ก ากับเวຌทีไมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ละ฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿นซองอกสารขนาด Aไ ขียน ชืไอ - นามสกุล 
ลขประจ าตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง 
                ๐.๐ ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบจะตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ 
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ 

 ๐.๑ ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครเดຌคนละ ๎ ประภททุน ดยตละประภททุน฿หຌลือกสมัครเดຌ 
ํ หนวยทุน 

  ๐.๒ ผูຌทีไเดຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ  
  ๐.๓  การสอบขຌอขียน ละการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะด านินการสอบทีไ
สนามสอบกรุงทพมหานคร ละ/หรือ ปริมณฑล 

  ๐.๔  ผูຌสมัครสอบทีไป็นผูຌพิการทางการมองหใน ทางการเดຌยินหรือการสืไอความหมาย หรือ
ทางการคลืไอนเหวหรือทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ ลงวันทีไ ๏์ 
มษายน ๎๑๑๎ รืไองประภทละหลักกณฑ์ความพิการ ละทีไกຌเขพิไมติม ส านักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหา 

สิไงอ านวยความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบตามทีไจຌงเวຌ฿น฿บสมัครสอบ ละตามทีไส านักงาน ก.พ. หในสมควร 
 

 ๑.  กำรตงตัๅงกรรมกำรกี่ยวกับกำรสอบ 

       ๑.ํ   ก.พ. จะตงตัๅงคณะกรรมการด านินการสอบขงขันละคัดลือกบุคคลพืไอรับทุน
ลารียนหลวงละทุนรัฐบาล ตามความตຌองการของกระทรวง กรมหรือหนวยงานของรัฐ  



๑ 

 

       ๑.๎   คณะกรรมการด านินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจ าวิชาละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 

  ๑.๏   คณะกรรมการด านินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะก าหนดวัน วลา สถานทีไสอบ ก าหนด
ระบียบละวิธีการสอบขงขัน ตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครสอบละปัญหาอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นการ
ด านินการสอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัคร ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน 

       ๑.๐   คณะกรรมการด านินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบขงขันฯ 
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ละ
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน ดย฿หຌประธานกรรมการด านินการสอบขงขันละคัดลือกฯ หรือกรรมการ
ทีไประธานมอบหมายป็นผูຌประกาศ฿หຌผูຌสมัครสอบทราบ 
 

 ๒.  กำรประกำศรำยช่ือผูຌสมัครสอบ วัน วลำ สถำนที่สอบ ละระบียบละวิธีกำรสอบ 

   ส านักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
฿นวันทีไ ํ๓ มกราคม ๎๑๒๎ ทางวใบเซต์ ทีไ http://www.ocsc.go.th, http://scholar.ocsc.go.th หัวขຌอกำรประกำศ 
รำยชื่อผูຌสมัครสอบ วัน วลำ สถำนที่สอบ ละระบียบละวิธีกำรสอบ 
               

             ๓.  กำรสอบละกณฑ์กำรตัดสิน 

                  ๓.ํ   ผูຌสมัครสอบจะตຌองสอบตามหลักสูตร ดยวิธีการสอบขຌอขียน ดังนีๅ 
   ๓.ํ.ํ   วิชาภาษาอังกฤษ 

     -  Vocabulary and Expressions 

     - Error Recognition 

     - Reading Comprehension 

   ๓.ํ.๎   วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ 
     ทดสอบความสามารถ฿นการวิคราะห์ละการ฿ชຌหตุผล ดยการ฿หຌปลความ 
ตีความ สรุปความ อานจับประดในจากขຌอความ หรือบทความ กຌปัญหาขຌอมูลชิงปริมาณ ละวิคราะห์หานวนຌม
หรือการปลีไยนปลงทีไนาจะป็นเปเดຌจากขຌอมูล หตุการณ์ทางศรษฐกิจ การมืองหรือสังคม 

   ๓.ํ.๏   การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 

     จะประมินจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาของผูຌสมัคร พืไอพิจารณา 

ความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจ าป็นส าหรับการเปศึกษาตอตางประทศ ชน พืๅนความรูຌทีไจ าป็นส าหรับการเปศึกษา
ตอ฿นสาขาวิชาทีไสมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอการรับทุนเปศึกษาตอ
ตางประทศ ละการกลับมารับราชการ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสังคมละ
สิไงวดลຌอม ชาวน์ปัญญา ละบุคลิกภาพอยางอืไน ป็นตຌน ดยวิธีการสัมภาษณ์ ละ/หรือ ดยการพิจารณาประมิน
ดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Center Method : ACM) 

                  ๓.๎   ผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตละหนวยทุน ตຌองสอบผาน
ขຌอขียนตามกณฑ์การตัดสิน ดังนีๅ  

http://www.ocsc.go.th/
http://www.ocsc.go.th/


๒ 

 

   ๓.๎.ํ   สอบผานวิชาภาษาอังกฤษ ดยตຌองเดຌคะนนเมตไ ากวาคะนนฉลีไย (mean) ของผูຌ
ขຌาสอบทัๅงหมด 

   ๓.๎.๎   สอบผานความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ ดยตຌองเดຌคะนนเมตไ ากวาคะนนฉลีไย 
(mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด 

   ๓.๎.๏   เดຌคะนนรวมวิชาภาษาอังกฤษ ละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการตามทีไ
ก าหนด฿นขຌอ ๓.๎.ํ ละ ๓.๎.๎ รียงตามคะนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ดยคัดเวຌ จ านวนเมกิน ๑ ทาตอ ํ ทุน 

ยกวຌน ทุนหนวย฿ดมีจ านวน ๎ – ๐ ทุน ฿หຌคัดเวຌ จ านวนเมกิน ๏ ทาของจ านวนทุน 

                  ๓.๏   ผูຌสอบขงขันเดຌตละหนวยทุนจะตຌองป็นผูຌสอบเดຌคะนนการประมินความหมาะสม
ของบุคคลพืไอรับทุนเมตไ ากวารຌอยละ ๓์ 

  ๓.๐   ผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนสูงสุดมีสิทธิ
เดຌรับทุนกอนผูຌเดຌรับคะนนตไ ากวาลงมาตามล าดับ  
  ๓.๑   ฿นกรณีทีไผูຌสอบขงขันทีไเดຌคะนนประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนทากัน 
฿หຌผูຌเดຌคะนนรวมวิชาภาษาอังกฤษละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการสูงกวามีสิทธิเดຌรับทุนกอน ถຌาเดຌคะนน
ทากันอีก ฿หຌสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษอีกครัๅง ละ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษสูงกวาป็นผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนกอน 

                   ๓.๒  ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภท จะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌป็นล าดับรกกอน 
฿น฿บสมัคร หรือ฿บสดงความจ านง฿นการรับทุน ละมืไอมีสิทธิเดຌรับทุนประภท฿ด หรือหนวย฿ดลຌว จะถือวาสละสิทธิ์
การรับทุนทีไหลือทัๅงหมด 

  ๓.๓   คณะกรรมการด านินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทานัๅน 

  ๓.๔ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนราย฿ดเมมารายงานตัวตามวัน วลา ละสถานทีไ ทีไส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
เวຌ฿นประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ดยมิเดຌจຌง฿หຌส านักงาน ก.พ. ทราบลวงหนຌา จะถือวาสละสิทธิ์การรับทุน 

                  ๓.๕   ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิ์การรับทุน หรือถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือเมสามารถรับทุนเดຌ 
หรือปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ ซึไงยังอยูภาย฿นระยะวลา ๒ ดือน นับตวันประกาศ
รายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไสอบขงขันเดຌทีไอยู฿นล าดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยังเมเดຌรับทุน฿ด 

฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅ ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 
   

            ๔.   กำรรำยงำนตัวละกำรอบรม 

  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไส านักงาน ก.พ. ละธนาคาร 

หงประทศเทย ก าหนด 
 

 ๕.  กำรตรวจสุขภำพละอนำมัย 

                   ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปรับการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก .พ. 

ตามวัน วลา ละสถานทีไทีไส านักงาน ก.พ. ก าหนด ผลการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ของ 
ก.พ. ฿นทีไนีๅ฿หຌถือป็นทีไสุด ผูຌขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยจะเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด   
 



๓ 

 

              ํ ์. กำรท ำสัญญำ 

                   ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองท าสัญญาตามบบสัญญาทีไธนาคารหงประทศเทยก าหนด ทัๅงนีๅ จะท า
สัญญาเดຌ ตอมืไอมีผลการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ทีไระบุวาพรຌอมทีไจะเปศึกษาตอ
ตางประทศเดຌ 
 

           ํํ.   กำรรับงินทุน 

  ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุนมืไอท าสัญญารียบรຌอยลຌว ละจะเดຌรับคา฿ชຌจายตามกณฑ์ทีไธนาคาร
หงประทศเทยก าหนด 
 

           ํ๎. กำรทดสอบภำษำอังกฤษพื่อกำรสมัครสถำนศึกษำ 

  ผูຌเดຌรับทุนตຌองขຌาทดสอบภาษาอังกฤษตามทีไส านักงาน ก.พ. ก าหนด ยกวຌนทุนทีไเปศึกษา฿น
สถานศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา 
           ํ๏. กำรสมัครสถำนศึกษำละกำรดินทำง 
  ผูຌเดຌรับทุนตຌองสมัครขຌารียน฿นสถานศึกษาตามนวการศึกษาทีไธนาคารหงประทศเทยเดຌ
ก าหนดเวຌ ละมืไอสถานศึกษาตอบรับลຌว จึงจะ฿หຌผูຌเดຌรับทุนดินทางเปศึกษา 
 

           ํ๐. กำรพิกถอนกำร฿หຌทุน 

                   ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ 
                    ํ๐.ํ เมผานการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. 
                    ํ๐.๎ กรณีผูຌทีไก าลังศึกษาอยูชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรปริญญาตรี หรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ฿น
ระดับดียวกัน ซึไงเมส ารใจการศึกษา฿นปการศึกษา ๎๑๒ํ ละ/หรือมืไอส ารใจการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
คุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกันเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไ ากวา ๏.์์ 

ํ๐.๏ กรณีผูຌสมัครสอบซึไงมีขຌอผูกพันกับสวนราชการ฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌ มิเดຌยืไนหนังสือ
อนุญาต฿หຌสมัครสอบละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติ฿นหนวยงานทีไเดຌรับทุน จากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หรือ
หัวหนຌาหนวยงานจຌาของทุน ตามขຌอ ๏.๒ 

ํ๐.๐ กรณีผูຌสมัครสอบป็นพนักงานธนาคารหงประทศเทย มิเดຌยืไนหนังสือรับทราบจาก
หัวหนຌาสวนงานจຌาสังกัด ตามขຌอ ๏.๓ 

                    ํ๐.๑ หลีกลีไยง ละลยการรายงานตัว การอบรมละการท าสัญญาตามทีไส านักงาน ก.พ. ละ/
หรือธนาคารหงประทศเทยก าหนด 

                    ํ๐.๒ ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน
ตามนวทางทีไ ก.พ. ก าหนด 

                    ํ๐.๓ ขาดการติดตอกับจຌาหนຌาทีไกนิ ํ ป 
                    ํ๐.๔ มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขຌอ฿ดขຌอหนึไง ดังตอเปนีๅ 
   ิํี ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL เดຌคะนนตไ ากวา ๓๕ - ๔์ (Internet based) หรือ
ผลการสอบภาษาอังกฤษ อืไน โ ทียบเดຌตไ ากวานีๅ หรือ 



๔ 

 

   ิ๎ี ผลการสอบภาษาอังกฤษเมป็นทีไยอมรับของสถานศึกษาทีไจะเปศึกษาตอ  
(ยกวຌน ทุนทีไเปศึกษา฿นสถาบันการศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา) 
                    ํ๐.๓ หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงก าหนดการดินทางเปศึกษาตอมืไอสถานศึกษาตอบรับลຌว 

                    ํ๐.๔ เมเดຌรับการตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาจากสถานศึกษาทีไจะเปศึกษาตอ ภาย฿นระยะวลา ํ ป 
ส าหรับทุนระดับปริญญาท ละทุนระดับปริญญาท-อก หรือ ภาย฿นระยะวลา ๎ ป ส าหรับทุนระดับปริญญาอก 
นับตวันทีไประกาศรายชืไอป็นผูຌมีสิทธิเดຌทุน 

 

  

 

ประกาศ  ณ  วันทีไ  ๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๎๑๒ํ 
 

ิลงชืไอี                พัชรภากร  ทวกุล 
 

 (หมอมหลวงพัชรภากร  ทวกุล) 

รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน  
ลขาธิการ ก.พ. 

      ส านาถูกตຌอง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิศษ 

 



 

รำยละอียดประภททุนธนำคำรหงประทศไทย ประจ ำปี ๎๑๒๎ ิทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญำี 
 

หนวยที ่ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาเอก/ 
เนຌนทาง ระดบั ประเทศ 

จ านวน
ทนุ 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูຌสมคัร 

4200001 ธนาคารหงประทศเทย Economics Economics ท-

อก 
หรือ
อก 

สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 
ครือรัฐออสตรลยี 

 ๎ ํ. ก าลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือส ารใจการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท-อกี หรือ 

ส ารใจการศึกษาระดบัปริญญาท ิทุนพืไอศึกษาตอระดับปริญญาอกี 
๎. สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาบริหารธุรกจิ ทางการงิน  
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิต ิสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
    สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ หรือ สาขาวิชาคอมพิวตอร ์
๏. คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไ ากวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ       

เมตไ ากวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาระดับปริญญาท-อกี หรือ  
   คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูร เมตไ ากวา ๏.๑์ หรือทียบเดຌ       

เมตไ ากวานีๅ ิทุนพืไอศึกษาระดับปริญญาอกี 
๐. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท.  
    ภาย฿นวันปຂดรับสมคัร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ) 

๑. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํี 
 

420000๎ ธนาคารหงประทศเทย ดຌาน Financial Risk 

Management 

Financial Risk 

Management 

ท สหรัฐอมริกา ๎ ํ. ก าลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือส ารใจการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบรหิารธุรกจิ  

    ทางการงิน หรือ สาขาวิชาคณติศาสตร์ละสถติ ิ

- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไ ากวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ 
  เมตไ ากวานีๅ 

๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท. 
    ภาย฿นวันปຂดรับสมคัร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ) 

๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํี 
 

 
 

อกสำรนบทຌำย ํ 



รำยละอียดประภททุนธนำคำรหงประทศไทย ประจ ำปี ๎๑๒๎ ิทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญำี 
 

หนวยที ่ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาเอก/ 
เนຌนทาง ระดบั ประเทศ 

จ านวน
ทนุ 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูຌสมคัร 

420000๏ ธนาคารหงประทศเทย Financial Engineering / 

Quantitative Finance 

Financial 

Engineering / 

Quantitative 

Finance 

ท สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

๎ ํ. ก าลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือส ารใจการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธรุกิจ ทางการงิน สาขาวิชาศรษฐศาสตร ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถติิ  สาขาวิชาคอมพิวตอร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การพทย์ 
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไ ากวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ 
  เมตไ ากวานีๅ 

๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท. 
    ภาย฿นวันปຂดรับสมคัร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ) 

๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํี 
 

420000๐ ธนาคารหงประทศเทย ดຌาน Data Analytics Data Analytics ท สหรัฐอมริกา 
สหราชอาณาจักร 

๎ ํ. ก าลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือส ารใจการศึกษา 
ระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการงิน สาขาวิชา
ศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคณติศาสตร์ละสถติิ สาขาวิชาคอมพิวตอร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์  
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไ ากวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ 
   เมตไ ากวานีๅ 

๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท. 
    ภาย฿นวันปຂดรับสมคัร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ) 

๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํี 
 

 

 

 

 
 



รำยละอียดประภททุนธนำคำรหงประทศไทย ประจ ำปี ๎๑๒๎ ิทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญำี 
 

หนวยที ่ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาเอก/ 
เนຌนทาง ระดบั ประเทศ 

จ านวน
ทนุ 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูຌสมคัร 

420000๑ ธนาคารหงประทศเทย ดຌาน Data Science นຌน 
Artificial Intelligence 

ละ Machine Learning 

Artificial 

Intelligence 

ละ Machine 

Learning 

ท สหรัฐอมริกา  ํ ํ. ก าลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือส ารใจการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพวิตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ  
หรือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไ ากวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ  
  เมตไ ากวานีๅ 

๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท. 
    ภาย฿นวันปຂดรับสมคัร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ) 

๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํี 
420000๒ ธนาคารหงประทศเทย ดຌาน Artificial 

Intelligence 

Artificial 

Intelligence 

ท สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี 

๎ ํ. ก าลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือส ารใจการศึกษา 
ระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาคอมพวิตอร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร ์

 ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ หรือ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร ์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไ ากวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ  
  เมตไ ากวานีๅ 

๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท. 
    ภาย฿นวันปຂดรับสมคัร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ) 

๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํี 
420000๓ ธนาคารหงประทศเทย Computer Engineering 

หรือ Computer 

Science นຌนดຌาน 
Computer System 

and Network 

Computer 

System and 

Network 

ท สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี 

ํ ํ. ก าลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือส ารใจการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพวิตอร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร ์

 ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ หรือ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร ์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไ ากวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ  
  เมตไ ากวานีๅ 

๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท. 
    ภาย฿นวันปຂดรับสมคัร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ) 

๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํี 
 

 



รำยละอียดประภททุนธนำคำรหงประทศไทย ประจ ำปี ๎๑๒๎ ิทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญำี 
 

หนวยที ่ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาเอก/ 
เนຌนทาง ระดบั ประเทศ 

จ านวน
ทนุ 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูຌสมคัร 

420000๔ ธนาคารหงประทศเทย ดຌาน Cyber Security 

หรือ IT Security 

Cyber Security 

หรือ IT Security 

ท สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี  

๎ ํ. ก าลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือส ารใจการศึกษา 
ระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาคอมพวิตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ ทางวิศวกรรมครือขายละความปลอดภัย 
ทางวิศวกรรมเฟฟງา ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ หรือทางวิศวกรรม
ทรคมนาคม หรือ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร ์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไ ากวา ๏.์ ์ หรอืทยีบเดຌเมตไ ากวานีๅ 

๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท. 
    ภาย฿นวันปຂดรับสมคัร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ) 

๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํี 
420000๕ ธนาคารหงประทศเทย ดຌาน Human 

Computing Interaction  

Human 

Computing 

Interaction 

ท สหรัฐอมริกา  
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี 

ํ ํ. ก าลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือส ารใจการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

 ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ หรือ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร ์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไ ากวา ๏.์ ์ หรอืทยีบเดຌเมตไ ากวานีๅ 

๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท. 
    ภาย฿นวันปຂดรับสมคัร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ) 

๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํี 
42000ํ์ ธนาคารหงประทศเทย ดຌาน Innovation Innovation  

ทีไสามารถน ามา
ประยุกต์฿ชຌกับ
ภาครัฐ 

ท สหรัฐอมริกา 
สหราชอาณาจักร 

ํ ํ. ก าลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือส ารใจการศึกษา 
ระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาคอมพวิตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

 ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ สาขาวิชา
บริหารธรุกิจ ทางการงิน หรือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิต ิ

- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสตูรเมตไ ากวา ๏.์ ์ หรอืทยีบเดຌเมตไ ากวานีๅ 
๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท. 
    ภาย฿นวันปຂดรับสมคัร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ) 

๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํี 
 
 



รำยละอียดประภททุนธนำคำรหงประทศไทย ประจ ำปี ๎๑๒๎ ิทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญำี 
 

หนวยที ่ สวนราชการ สาขาวชิา วิชาเอก/ 
เนຌนทาง ระดบั ประเทศ 

จ านวน
ทนุ 

คณุสมบตัเิฉพาะของผูຌสมคัร 

42000ํํ ธนาคารหงประทศเทย ดຌาน Technology 

Management 

Technology 

Management 

ท สหรัฐอมริกา 
สหราชอาณาจักร 

ํ ํ. ก าลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือส ารใจการศึกษา 
ระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาคอมพวิตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

 ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์ สาขาวิชา
บริหารธรุกิจ ทางการงิน หรือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิต ิ

- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไ ากวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ  
  เมตไ ากวานีๅ 

๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท. 
    ภาย฿นวันปຂดรับสมคัร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ) 

๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํี 
 

42000ํ๎ ธนาคารหงประทศเทย กฎหมาย นຌนดຌาน Cyber 

Law 

Cyber Law ท สหรัฐอมริกา 
สหราชอาณาจักร 

ครือรัฐออสตรลยี  

ํ ํ. ก าลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือส ารใจการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์  
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสตูรเมตไ ากวา ๏.์์ หรือทียบเดຌ  
  เมตไ ากวานีๅ 

๎. มีหนังสือรับทราบจากหัวหนຌาสวนงาน กรณีป็นพนักงาน ธปท. 
    ภาย฿นวันปຂดรับสมคัร (วันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํ) 

๏. อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธันวาคม ๎๑๒ํี 
หมำยหตุ การก าหนด฿หຌศึกษา฿นสถาบันการศึกษา฿ด ขึๅนอยูกับการพิจารณาของธนาคารหงประทศเทย ิธปท.ี ิฉพาะประทศละสถานศึกษาทีไ ธปท. ก าหนดี 



   

มาตรา 36 หงพระราชบญัญตัริะบยีบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ 
 

 ผู ຌที ไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนตຌองมีคุณสมบัติทั ไวเป ละเมมีลักษณะตຌองหຌาม      
ดังตอเปนีๅ 
 ก.  คุณสมบัติทัไวเป 

      (1)   มีสัญชาติเทย 

      (2)    มีอายุเมตไ่ากวาสิบปดปี 
      (3)    ปຓนผูຌลืไอม฿ส฿นการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุขดຌวย
ความบริสุทธิ์฿จ 

 ข.  ลักษณะตຌองหຌาม 

      (1)    ปຓนผูຌด่ารงต่าหนงทางการมือง    
  (2)    ปຓนคนเรຌความสามารถ คนสมือนเรຌความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟือน เมสมประกอบ 

หรือปຓนรคตามทีไก่าหนด฿นกฎ ก.พ. 

      (3)    ปຓนผูຌอยู฿นระหวางถูกสัไงพักราชการหรือถูกสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนตามพระราชบัญญัตินีๅ
หรือตามกฎหมายอืไน 

     (4)   ปຓนผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดีจนปຓนทีไรังกียจของสังคม 

      (5)    ปຓนกรรมการหรือผูຌด่ารงต่าหนงทีไรับผิดชอบ฿นการบริหารพรรคการมือง หรือจຌาหนຌาทีไ
฿นพรรคการมือง 
       (6)    ปຓนบุคคลลຌมละลาย 

      (7)    ปຓนผูຌคยตຌองรับทษจ่าคุกดยค่าพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจ่าคุกพราะกระท่าความผิดทางอาญา  

วຌนตปຓนทษส่าหรับความผิดทีไเดຌกระท่าดยประมาทหรือความผิดลหุทษ 

      (8)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอืไนของรัฐ 

      (9)    ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก หรือปลดออก พราะกระท่าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือ
ตามกฎหมายอืไน 

     (10)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษเลออก พราะกระท่าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือตามกฎหมายอืไน 

     (11)  ปຓนผูຌคยกระท่าการทุจริต฿นการสอบขຌารับราชการ หรือขຌาปฏิบัติงาน฿น หนวยงานของรัฐ 
 

 ผูຌทีไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนซึไงมีลักษณะตຌองหຌามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10)   
หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกวຌน฿หຌขຌารับราชการเดຌ ตถຌาปຓนกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (8) หรือ (9) ผูຌนัๅน
ตຌองออกจากงานหรือออกจากราชการเปกินสองปีลຌว ละ฿นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (10) ผูຌนัๅนตຌองออกจากงาน
หรือออกจากราชการเปกินสามปีลຌว ละตຌองมิ฿ชปຓนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการพราะทุจริตตอหนຌาทีไ 
                                               

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

อกสารนบทຌาย 2 


