
                                                 
 

    
 
 

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครฐั 
เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ 

เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  
เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทุนพัฒนาอาจารย์) 

- - - - - - - - 
 

  ตามที่ได้มีประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรับทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท เพื่อไปศึกษาวิชา 
ณ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทุนพัฒนาอาจารย์) ซึ่งให้ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิต
แพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ 
IELTS ให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด และแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
เท่ากับจ านวนทุนที่ได้รับการจัดสรร พร้อมส่งใบสมัคร เอกสาร หลักฐานต่าง  ๆ และส าเนาผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ไปยังส านักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น 

  บัดนี้  ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทได้ด าเนินการการคัดเลือกเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น อาศัยความตามข้อ ๕.๒ และ ๖.๔ แห่งประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ดังกล่าว คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ดังต่อไปนี้ 

หน่วยที่  ๑ ไปศึกษาสาขาวิชา แพทยศาสตรศึกษา (Medical Education) 
 ระดับปริญญา โท หรือ โท – เอก 
  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
  ประเทศในยุโรป หรือประเทศในเอเชีย 
 จ านวน  ๑  ทุน 

 ได้แก ่ - ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน – 

หน่วยที่  ๒ ไปศึกษาสาขาวิชา ระบาดวิทยาทางคลินิก หรือเวชศาสตร์เชิงประจักษ์   
   (Clinical Epidemiology or Evidence - Based   
   Medicine) หรือ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือ   
   เศรษฐศาสตร์การแพทย์ (Health Economics or   
   Clinical Economics) หรือ สาธารณสุขศาสตร์ หรือ 
   เวชศาสตร์ชุมชน (Public Health or Community   
   Medicine) 

/ระดับปริญญา... 

 

(ส าเนา) 
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 ระดับปริญญา โท หรือ โท – เอก 
  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 

 ประเทศในยุโรป หรือประเทศในเอเชีย                               
จ านวน  ๒  ทุน 

ได้แก ่                             - ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน - 

หน่วยที่  ๓ ไปศึกษาสาขาวิชา แพทยศาสตร์ เฉพาะด้านคลินิก  
  (Master of Clinical Science) 

 ระดับปริญญา โท 
  ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
  ประเทศในยุโรป หรือประเทศในเอเชีย                                
 จ านวน  ๑  ทุน 
                                ไดแ้ก่                             นายรัฐระวี  พัฒนรัตนโมฬี 

หมายเหตุ    ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมารับราชการในโรงพยาบาลเครือข่ายของโครงการผลิตแพทย์เพื่อ
ชาวชนบท แห่งใดแห่งหนึ่งใน ๓๗ โรงพยาบาล ตามที่ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิต
แพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข เห็นสมควร ดังต่อไปนี้  ๑) รพ.ขอนแก่น   
๒) รพ.ชลบุรี  ๓) รพ.พระปกเกล้า ๔) รพ.พุทธชินราช  ๕) รพ.มหาราชนครราชสีมา 
๖) รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ๗) รพ.ราชบุรี   ๘)  รพ.ล าปาง  ๙) รพ.สระบุรี   
๑๐) รพ.สรรพสิทธิประสงค์  ๑๑) รพ.สุราษฎร์ธานี  ๑๒) รพ.สวรรค์ประชารักษ์  ๑๓) รพ.หาดใหญ ่ 
๑๔) รพ.อุตรดิตถ์  ๑๕) รพ.แพร่  ๑๖) รพ.พิจิตร ๑๗) รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
๑๘) รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์  ๑๙) รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ๒๐) รพ.ยะลา  
๒๑) รพ.นราธิวาสราชนครินทร์  ๒๒) รพ.ปัตตานี  ๒๓) รพ.สงขลา  ๒๔) รพ.อุดรธานี  
๒๕) รพ.สุรินทร์  ๒๖) รพ.บุรีรัมย์ ๒๗) รพ.กาฬสินธุ์ ๒๘) รพ.ร้อยเอ็ด ๒๙) รพ.วชิระภูเก็ต 
๓๐) รพ.ตรัง  ๓๑) รพ.พุทธโสธร ๓๒) รพ.มหาสารคาม  ๓๓) รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
๓๔) รพ.ศรีสะเกษ  ๓๕) รพ.ชัยภูมิ  ๓๖) รพ.นครพิงค์  ๓๗) รพ.พะเยา 

 ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับทุน ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือรายงานตัวและท าสัญญา ณ ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิม
เพ่ือชาวชนบท อาคาร ๕ ชั้น ๕ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๘๐ ในวันและเวลาราชการ 

๒. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มของส านักงาน ก .พ.  โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
www.ocsc.go.th/education/download ภายใตห้ัวข้อ “แบบฟอร์ม” ดังต่อไปนี้ 

/๒.๑ ประวัติส่วนตัว... 

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


– ๓ – 
 

  ๒.๑ ประวัติส่วนตัวนักเรียนทุนที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศ    จ านวน ๑  ฉบับ 
  ๒.๒ Thai Scholars Information     จ านวน ๑  ฉบับ 

  ๒.๓ หลักเกณฑ์การเพิกถอนการให้ทุนรัฐบาล       จ านวน ๑  ฉบับ 
  ๒.๔ ขอยืนยันรับทุนรัฐบาล      จ านวน ๑  ฉบับ 

  ๒.๕ สถานพยาบาลของคณะกรรมการแพทย์ ก.พ. ๑๕ แห่ง   
 และหลักเกณฑ์และข้อที่พึงทราบในการตรวจสุขภาพร่างกาย จ านวน ๑  ฉบับ 

  ๒.๖ Medical Certificate / Mental Health Examination  จ านวน อย่างละ ๒  ฉบับ 
   ส าหรับเอกสารข้อ ๒.๖ โปรดกรอกแบบฟอร์มตามค าอธิบายในเว็ปไซต์ พร้อมทั้งเขียน
ค าว่า “ทุนบรมราชชนก ๖๑” บริเวณด้านบนขวามือของแบบฟอร์มในหน้าที่ ๑ ของทั้ง Medical Certificate และ 
Mental Health Examination ของทั้ง ๒ ชุด 

 ๓.  รายงานตัว  
  ๓.๑ ติดต่อส านักงาน ก.พ. ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๐๗ เพ่ือนัดหมายวันและเวลา
รายงานตัวล่วงหน้า 
  ๓.๒ รายงานตัว ที่กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร ชั้น ๗ อาคาร
ส านักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 
พรอ้มทั้งน าเอกสารข้อ ๒.๖ และรูปถ่ายขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๔ รูป มาด้วย (นับรวมที่ใช้ติดเอกสารข้อ ๒.๖ แล้ว)  

 ๓.๓ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล ๓ ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหาร
ความรู้ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๖๒ ตามวันและเวลาที่นัดหมาย พร้อมทั้งน าเอกสารตาม
ข้อ ๒.๑ – ๒.๕ ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว มายื่นและลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 

 อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑.  ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. 
  ๒.  ไม่มีหนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน  
จากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด 
       ๓.  หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการท าสัญญาตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข 
และส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
  ๔.  เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
  ๕.  ขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เกิน ๑ ปี 
                           ๖.  มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   ๖.๑  ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน  
มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ที่ได้คะแนนต่ ากว่า ๗๙ คะแนน (iBT) หรือ ๕๕๐ (PBT) หรือผลการสอบ
ภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนต่ ากว่า ๖.๐ หรือ 

 
/๖.๒ ผลการสอบ... 
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                          ๖.๒  ผลการสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต่อ   
(ยกเว้น ทุนที่ไปศึกษาในสถานศึกษาท่ีมิได้ใช้ผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเข้าศึกษา) 
                          ๗.  หลีกเลีย่ง หรือพยายามหลกีเลี่ยงก าหนดการเดินทางไปศึกษาต่อ เมื่อสถานศึกษาตอบรับแล้ว 
                          ๘.  ไม่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต่อภายในระยะเวลา ๒ ปี 
นับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน   
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๙   มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ลงชื่อ)           พัชรภากร   เทวกุล 

(หม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 
รองเลขาธิการ ก.พ. 
ประธานกรรมการ 

      
ส าเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

 


