
 

 

โครงการ Young Scholarship ประจ าปี  2561 

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

 ดว้ย ธนาคารกสิกรไทยไดจ้ดัตั้งโครงการ Young Scholarship ในปี 2561 ซ่ึงเป็นการใหทุ้นการศึกษารวมจ านวน 5 ทุน

แกนิ่สิต/นักศึกษาท่ีมีความประสงคจ์ะศึกษาต่อ MBA ในมหาวิทยาลยัชั้นน า 5 อนัดบัแรกของโลก เช่น Harvard University, 

Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), The University of Pennsylvania (Wharton) เป็นตน้ และมี

ความสนใจร่วมงานกบัธนาคาร โดยธนาคารจะเปิดโอกาสใหนิ้สิต/นักศึกษาไดเ้รียนรู ้ และท างานสรา้งเสริมประสบการณจ์ริงจาก

บุคลากรท่ีเป็นมืออาชีพของธนาคารกสิกรไทย ในช่วงเตรียมความพรอ้มก่อนไปศึกษาต่อปริญญาโท และมาร่วมงานกบัธนาคาร

ภายหลงัจากจบการศึกษาระดบัปริญญาโทอีกดว้ย ทั้งน้ี ธนาคารไดก้ าหนดคุณสมบติัของผูส้มคัรและเง่ือนไขการเขา้ร่วมโครงการ 

ดงัน้ี 

1. คณุสมบตัิของผูส้มคัร 

    1.1  สญัชาติไทย เป็นโสด อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ ์(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) ถา้เป็นชายตอ้งผ่านการเกณฑท์หาร หรือ

ไดร้บัการยกเวน้การเกณฑท์หาร 

1.2  อยูร่ะหว่างศึกษาชั้นปีท่ี 4 หรือมีแผนจะส าเร็จการศึกษาวฒิุปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี คณะ

เศรษฐศาสตร ์คณะวิศวกรรมศาสตร ์หรือคณะวิทยาศาสตร ์ภาควชิาคณิตศาสตรแ์ละวิทยาการคอมพิวเตอร์ จาก

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั หรือมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ภายในปี 2561 และมีคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรไม่ต า่

กว่า 3.25 และไดร้บัเกียรตินิยม 

2. หลกัฐานการสมคัร  

2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาด า ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 6 เดือน 

2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และทะเบียนบา้น  

2.3 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบบัล่าสุด 

2.4 ส าเนาหนังสือแสดงการยกเวน้ หรือผ่านการเกณฑท์หาร (ถา้ม)ี 

2.5  Resume แสดงรายละเอียดของตวัผูส้มคัร พรอ้มประสบการณร์ะหว่างการศึกษา (ถา้มี) 

3. การรบัสมคัร 

3.1  ผูส้นใจสามารถกรอกใบสมคัรพรอ้ม upload หลกัฐานการสมคัรไดท่ี้ https://goo.gl/forms/olxkpc6XgK4dXoBg2  หรือ 

Scan QR code ตั้งแตบ่ดัน้ี – 28 กุมภาพนัธ ์2561 ทั้งน้ี สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ ฝ่ายพฒันาทรพัยากร

บุคคล (งานทุนการศึกษา) โทร. 0 2470 3113 หรือ 0 2470 3176 หรือ kbankyoungscholarship@gmail.com 

 



 

 

 

3.2 ธนาคารจะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบ IQ & 4Q ภายในวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 

4. การทดสอบและตดัสินเลือกผูไ้ดร้บัทุนของโครงการ :  

 4.1 ผูส้มคัรตอ้งผ่านขัน้ตอนการทดสอบ ตามวนัเวลาท่ีระบุ ดงัน้ี 

แบบทดสอบ วนัท่ีทดสอบ วนัท่ีประกาศผลสอบ 

1) IQ & 4Q (ระยะเวลา 3 ชัว่โมง) วนัท่ี 19 หรือ 20 มีนาคม 2561 

เวลา 09.00 – 12.00 น. หรือ 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ภายในวนัท่ี 26 มีนาคม 2561 

2) Group Assessment  วนัพุธท่ี 4 – วนัพฤหสับดีท่ี 5 เมษายน 2561 ภายในวนัท่ี 12 เมษายน 2561 

3) Panel Interview วนัพฤหสับดีท่ี 19 เมษายน 2561 ภายในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 

4) Final Interview 

• สอบ Psychometric & 

Psychology Test 

• Final Interview 

 

• วนัเสารท่ี์ 19 พฤษภาคม 2561 

 

• วนัเสารท่ี์ 9 มิถุนายน 2561 

 

ภายในวนัท่ี 11 มิถุนายน 2561 

 4.2 ผลการตดัสินของคณะกรรมการของธนาคาร ถือเป็นเด็ดขาด 

5. เง่ือนไขในการรบัทุนของโครงการ 

5.1 ผูไ้ดร้บัทุนจะตอ้งเร่ิมท างานกบัธนาคารกสิกรไทย ภายใน 1 เดือนนับจากวนัท่ีจบการศึกษา และจะไดร้บัการบรรจุเป็น

พนักงานของธนาคารนับจากวนัท่ีเร่ิมงาน 

5.2 ผูไ้ดร้บัทุนจะตอ้งด าเนินการใหเ้ขา้ศึกษาต่อ ณ สถาบนัการศึกษาท่ีธนาคารก าหนดใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 

3 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมเขา้ร่วมโครงการ Young Scholarship 

5.3 การด าเนินการ หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ เกี่ยวกบัการเตรียมตวัศึกษาต่อ หรือขณะท่ีก าลงัศึกษาของผูไ้ดร้บัทุน จะตอ้ง

ไดร้บัความเห็นชอบจากธนาคาร มิฉะน้ันธนาคารมีสิทธ์ิจะยกเลิกการเขา้ร่วมโครงการแก่บุคคลน้ันๆ 

5.4 ผูไ้ดร้บัทุนจะตอ้งหาบุคคลมาท าสญัญาค า้ประกนัและท าสญัญาการรบัทุน 

5.5 หลงัจากจบการศึกษาระดบัปริญญาโทแลว้ ผูไ้ดร้บัทุนจะตอ้งท างานกบัธนาคาร หรือบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ต่อไป

อีกไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของระยะเวลาท่ีไปศึกษาในระหว่างการรบัทุน และหากอยูป่ฏบิติังานไม่ครบก าหนดเวลาดงักล่าว

จะตอ้งชดใชเ้งินท่ีธนาคารไดจ้่ายไปทั้งหมดเกี่ยวกบัการศึกษารวมกบัค่าปรบัอีก 1 เท่า 


