ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ประจาปี 2561
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) มีความมุง่ หมายที่จะเป็ นธนาคารที่ให้ บริ การด้ านการเงินที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ า มีความพร้ อมด้ วยบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทนั สมัย คงไว้ ซึ่งความเป็ นสากล
ตลอดจนเป็ นธนาคารชันน
้ าแห่งภูมิภาคเอเชีย
ด้ วยความมุ่งหมายของธนาคารที่ ให้ ความสาคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายส่งเสริ มการศึกษาเพื่อเป็ นการ
ตอบแทนลูกค้ า ทาประโยชน์ให้ กบั สังคม และให้ โอกาสพนักงานทุกคนได้ เรี ยนรู้ และก้ าวหน้ าในอาชีพ รวมทังเป็
้ นการสรรหา
บุคลากรที่มีศกั ยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร ธนาคารจึงมีความประสงค์จะให้ ทนุ แก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาโทสถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ประจาปี 2561 ดังนี ้
1. รายละเอียดทุน
1.1 ทุนปริญญาโทต่ างประเทศ รวมจานวน 13 ทุน ณ สถาบันการศึกษาชัน้ นาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ฮ่ องกงและสิงคโปร์ ตามที่ธนาคารกาหนด ดังนี ้
- ประเทศสหรัฐอเมริกา รวม 5 ทุน
: สาขาวิชา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี ) / Finance
Harvard University
University of Pennsylvania
University of Chicago
Massachusetts Institute of Technology
Northwestern University
Stanford University
University of California Berkeley
Dartmouth College
Columbia University

University of Michigan - Ann Arbor
Duke University
New York University
University of Virginia
University of California- Los Angeles
Cornell University
University of Texas - Austin
University of North Carolina - Chapel Hill
Carnegie Mellon University

Yale University

Emory University

: สาขา Computer Science/ IT/ MIS/ Computer Engineering / Software Engineering
Massachusetts Institute of Technology
Purdue University – West Lafayette
Carnegie Mellon University
University of Washington
University of California Berkeley
University of Wisconsin—Madison
University of Illinois – Urbana Champaign
Georgia Institute of Technology
University of Michigan
Cornell University
University of Texas—Austin
California Institute of Technology
Princeton University
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- ประเทศสหราชอาณาจักร รวม 4 ทุน
: สาขาวิชา MBA/ Finance/ Computer Science/ IT/ MIS/ Software Engineering/ Big Data & Digital Future
/Cyber Security/ Innovation/ Entrepreneur
London Business School
University of Cambridge (Judge)
University of Oxford (Said)
The University of Manchester
The University of Warwick
City University London
Imperial College London

- ประเทศ จีน/ ฮ่ องกง/สิงคโปร์ รวม 4 ทุน
: สาขาวิชา MBA

จีน
China Europe International Business School (CEIBS)
Peking University: Guanghua
Shanghai Jiao Tong University: Antai
Fudan University School of Management
Tsinghua University
Shanghai University of Finance and Economics

ฮ่ องกง
Hong Kong UST Business School
University of Hong Kong

สิงคโปร์
National University of Singapore
Nanyang Technology University
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1.2 ทุนปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) รวม 10 ทุน
สถาบัน
หลักสูตร
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่ง - Master of Business Administration Program
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
( Full Time )
- Master of Business Administration Program
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Computer Science and Information Technology
(Full / Flexible Time)
- Master of Science in Finance
- Master Program in Financial Engineering
- Master of Arts in Business and Managerial Economics
- The Master of Business Administration
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master in Finance
(Flexible Time)
- Master of Science in Marketing
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
(Flexible Time)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุรี
(Flexible Time)

หลักสูตร
- Master of Business Administration Program
- Master of Management in Entrepreneurship Management
- Master of Management in Corporate Finance
- Master of Science Program in Cyber Security and Information
Assurance
- Master of Engineering and Master of Science Program in Computer
Engineering

หมายเหตุ : - ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้ ทนุ ในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ที่ศกึ ษานอกเวลาราชการ (Flexible Time)
เฉพาะพนักงานธนาคารกรุ งเทพเท่านัน้ ยกเว้ น ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี และ สาขา
Cyber Security and Information Assurance มหาวิทยาลัยมหิดล เปิ ดรับสมัครบุคคลภายนอกด้ วย
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้ ทนุ เฉพาะหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้ รับการเห็นชอบจากธนาคารเท่านัน้

2. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
2.1 กรณีผ้ สู มัครเป็ นบุคคลภายนอก
1) อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันทีป่ ิ ดรับสมัคร)
2) ต้ องมีสญ
ั ชาติไทย หากเป็ นชายต้ องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรื อได้ รับยกเว้ นการเกณฑ์ทหาร
3) สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
4) ไม่เคยรับโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาล เว้ นแต่เป็ นความผิดที่เป็ นลหุโทษ หรื อความผิด
อันได้ กระทาโดยประมาท
5) เป็ นผู้ที่มีสขุ ภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
6) ได้ รับการตอบรับในสาขาวิชา / สถาบันการศึกษาที่ธนาคารกาหนด
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2.2 กรณีผ้ สู มัครเป็ นพนักงานธนาคาร
7) มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ 1- 6
8) หัวหน้ างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ ความเห็นชอบว่าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการ
สมัครรับทุน และเป็ นพนักงานทีม่ ีศกั ยภาพสามารถเติบโตเป็ นระดับหัวหน้ างานในอนาคตได้
3. หลักฐานการสมัคร
3.1 กรณีผ้ สู มัครเป็ นบุคคลภายนอก
1) ใบสมัครขอรับทุนธนาคาร
2) รูปถ่ายสี หน้ าตรง ไม่สวมหมวก หรื อแว่นตาดา ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ ้ว
3) ประวัติสว่ นตัว (Curriculum Vitae) เป็ นภาษาอังกฤษ
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
5) สาเนาผลการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
6) สาเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกาหนด เช่น TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, HSK
7) ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกาหนด พร้ อมทังรายละเอี
้
ยดหลักสูตรและรายวิชา
ทีม่ งุ่ เน้ นประโยชน์และความสาคัญของเนื ้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการศึกษา
8) หนังสือรับรองสาหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริ ญญาโทจากผู้บงั คับบัญชา หรื ออาจารย์
ระดับมหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์ มที่ธนาคารกาหนด จานวน 2 ชุด
3.2 กรณีผ้ สู มัครเป็ นพนักงานธนาคาร
9) หลักฐานการสมัครต่างๆ ตามข้ อ 1) – 7)
10) หนังสือรับรองจากหัวหน้ างานเพื่อสนับสนุนการขอทุนการศึกษาระดับปริ ญญาโท จาก
ผู้บงั คับบัญชา ตามแบบฟอร์ มที่ธนาคารกาหนด
เอกสารทุกฉบับให้ เขียนรับรอง “สาเนาถูกต้ อง” และลงชื่อกากับไว้ ด้วย และผู้สมัครจะต้ องตรวจสอบและรับรองว่ามี
คุณสมบัติครบถ้ วนตรงตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกได้ ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและ
หลักฐานแล้ ว ถ้ าปรากฏในภายหลังว่า ผู้ใดมีคณ
ุ สมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าขาดคุณสมบัติทนั ที
4. การรับสมัคร
ผู้สนใจสมัครสามารถเข้ าไปกรอกรายละเอียดได้ ที่ https://goo.gl/forms/Lzle75HllUq4Twgx2 และดาวน์ โหลดใบ
สมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ตัง้ แต่ วันนี ้ – 30 เมษายน 2561 ที่ www.bangkokbank.com/Scholarships โดย
สามารถสมัครได้ ด้วยตนเองหรื อส่งใบสมัครพร้ อมหลักฐานการสมัครข้ างต้ น มาที่ งานพัฒนาและเตรี ยมผู้บริ หาร สายทรัพยากร
บุคคล ชัน้ 2 บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ สานักงานพระราม 3 เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
10120 ทังนี
้ ้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ โทร. 0-2296-8358
5. การสอบข้ อเขียนและการสัมภาษณ์
1) การสอบข้ อเขียน ประกอบไปด้ วย แบบทดสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา
แบบทดสอบบุคลิกภาพ และแบบทดสอบภาษาอังกฤษ
2) การสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนธนาคาร
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6. การพิจารณาให้ ทุน
ผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้รับทุนจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนดและผ่าน
การสอบคัดเลือกจากธนาคารทังการสอบข้
้
อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
7. สิทธิประโยชน์ สาหรับผู้ท่ ไี ด้ รับทุน
1) ในกรณีที่ผ้ รู ับทุนเป็ นบุคคลภายนอก จะได้ รับการบรรจุเป็ นพนักงานธนาคาร และได้ รับเงินเดือน
ตังแต่
้ วนั ที่บรรจุและระหว่างการศึกษา รวมทังมี
้ สทิ ธิในการเป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
เช่นเดียวกับพนักงานธนาคาร
2) ได้ รับค่าใช้ จา่ ยด้ านค่าเล่าเรี ยน ตามจริ งตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3) ได้ รับค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ และสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
8. เงื่อนไขในการรับทุน
1) กรณีผ้ รู ับทุนเป็ นบุคคลภายนอก บุคคลผู้นนจะต้
ั ้ องลงนามในสัญญาจ้ างงานเพื่อบรรจุเป็ น
พนักงานของธนาคารตามแบบฟอร์ มของธนาคาร
2) ผู้รับทุนทุกคน จะต้ องลงนามในสัญญารับทุนกับทางธนาคารตามแบบฟอร์ มของธนาคาร
3) ผู้รับทุนจะต้ องหาบุคคลมาทาสัญญาค ้าประกัน ซึง่ ผู้ค ้าประกันจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ ามที่ธนาคาร
กาหนด
4) ผู้รับทุนจะต้ องศึกษาให้ ครบรายวิชาตามหลักสูตรปริ ญญาโทภายในระยะเวลาที่กาหนดและ
เมื่อสาเร็ จการศึกษาจะต้ องกลับมาปฏิบตั งิ านกับธนาคารตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด
ไว้ ในสัญญารับทุน
5) หากผู้รับทุนลาออกหรื อพ้ นสภาพการเป็ นนักเรี ยนทุนหรือพนักงานด้ วยเหตุใดก็ตามก่อน
สาเร็ จการศึกษาหรื อก่อนการปฏิบตั ิงานชดใช้ ธนาคารครบตามสัญญา หรื อประพฤติตนไม่เป็ น
ที่ไว้ วางใจจนเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถสาเร็ จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับทุนจะต้ อง
ชดใช้ เงินคืนธนาคารตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญารับทุน มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี ้
เงื่อนไขการรับทุน

ทุนในประเทศ

ทุนต่ างประเทศ

ระยะเวลาที่กลับมาปฏิบตั ิงาน
กับธนาคาร

2 เท่ า ของระยะเวลา
ที่ไปศึกษา

3 เท่ า ของระยะเวลาที่ไปศึกษา
แต่ ไม่ น้อยกว่ า 4 ปี

จานวนเงินทีต่ ้ องชดใช้ คืน
ธนาคารกรณีที่ไม่ปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขที่ระบุในสัญญารับทุน

3 เท่ า ของค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่ธนาคารสนับสนุน
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9. กาหนดการ
รายละเอียด
รับสมัคร
แจ้ งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้ อเขียน
สอบข้ อเขียนและสัมภาษณ์เบื ้องต้ น : แบบทดสอบ
วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา, แบบทดสอบ
บุคลิกภาพ, แบบทดสอบภาษาอังกฤษ
สอบสัมภาษณ์
แจ้ งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา

ทุนทุกประเภท
วันนี ้ – 30 เมษายน 2561

พ.ค. 2561

มิ.ย. 2561

หมายเหตุ: ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ ไข เปลีย่ นแปลง กาหนดการตามความเหมาะสม
10. แบบฟอร์ มต่ างๆ
สาหรับผู้สมัคร : บุคคลภายนอก และพนักงานธนาคาร
1) แบบฟอร์ มใบสมัครขอรับทุนธนาคาร (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ธนาคาร)
เฉพาะผู้สมัครที่เป็ นบุคคลภายนอก
2) หนังสือรับรองสาหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริ ญญาโทจากผู้บงั คับบัญชา
หรื ออาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย จานวน 2 ชุด (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ธนาคาร)
เฉพาะผู้สมัครที่เป็ นพนักงานธนาคาร
3) หนังสือรับรองจากหัวหน้ างานเพื่อสนับสนุนการขอทุนการศึกษาระดับปริ ญญาโทจากผู้บงั คับบัญชา
(ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ธนาคาร)
11. ติดต่ อสอบถาม
งานพัฒนาและเตรี ยมผู้บริ หาร สายทรัพยากรบุคคล ชัน้ 2 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สานักงานพระราม 3
โทร. 0-2296-8358 โทรสาร. 0-2685-7709 E-mail: nantiya.anu@bbl.co.th, anchalee.thu@bbl.co.th
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