
 

                                         
 

ประกาศคณะก
เพ่ือรับทุนรัฐบาลตามคว

เรื่อง รายชื่อผู�มีสิทธิได�รับท
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ

--------
  ตามที่ได�มีประกาศสําน
ข�าราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสา
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อไปศึกษาวิช
ซ่ึงกําหนดให�กระทรวงสาธารณสุขดําเน
TOEFL หรือ IELTS ให�ได�คะแนนตามเ
ตามประกาศรับสมัครเท$ากับจํานวนทุน
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ไปยังสํานักง
  อาศัยความตามข�อ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังกล$าว คณะกรรมการดําเ
ของกระทรวง กรม หรือหน$วยงานของรัฐ
 

หน วยที่ ๑ ตามความต�องการของ
  สาขาวิชา  
  วิชาเอก/เน�นทาง  
  ระดับปริญญาโท-เอก ห
     
  จํานวน ๕ ทุน 
 ได�แก  นางส
 

หน วยที่ ๒ ตามความต�องการของ
  สาขาวิชา  
  วิชาเอก/เน�นทาง  
  ระดับปริญญาโท-เอก ห
     
  จํานวน ๑ ทุน 
 ได�แก  นายร

 

                                

ณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ 
ามความต�องการของกระทรวง กรม หรือหน วยงานของรัฐ
ด�รับทุนรัฐบาลตามความต�องการของสถาบันพระบรมราชช
เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต างประเทศ ประจําป4 ๒๕๕๙ (เพ่ิมเต

(ทุนพัฒนาอาจารย/) 
----------------------------------------------------- 
สํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เร่ืองรับ
วงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต�องการของสถาบันพร
าวิชา ณ ต$างประเทศ ประจําปF ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) (ทุนพัฒ
ดําเนินการคัดเลือก และให�ผู�ผ$านการคัดเลือกไปทดสอบ
ตามเกณฑ7ท่ีกําหนด และแจ�งรายชื่อผู�ผ$านการคัดเลือกที่มีค
นทุนท่ีได�รับการจัดสรร พร�อมใบสมัคร เอกสาร หลักฐานต$าง
ํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น 

�อ ๕.๓ และ ๖.๔  แห$งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่
รดําเนินการคัดเลือกบุคลลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลตาม
องรัฐ จึงประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุน ดังต$อไปนี้ 

ของ  วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
  พยาบาลศาสตร7 
  - 
เอก หรือเอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจัก
  เครือรัฐออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด7 

นางสาวประภาศรี   ภูผายาง �  ไปศึกษาระดับปริญ

ของ  วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
  เภสัชศาสตร7 
  เภสัชสาธารณสุข/หรือเภสัชสมุนไพร 
เอก หรือเอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจัก
  เครือรัฐออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด7 

นายรัฐธนนท/   ประสิทธิ์วราโชติ ไปศึกษาระดับปริญ

 
(สําเนา) 

งรัฐ 
ราชชนก  
เพิ่มเติม) 

รับสมัครคัดเลือก
บันพระบรมราชชนก 
ุนพัฒนาอาจารย7)  
สอบภาษาอังกฤษ 
กที่มีคุณสมบัติตรง
ต$าง ๆ และสําเนา

ันที่ ๒๘ กรกฎาคม 
ตามความต�องการ

นก 

าจักร   

ับปริญญาเอก 

นก 

าจักร   

ปริญญาโท-เอก 



-๒- 

 

หน วยที่ ๓ ตามความต�องการของ  วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
  สาขาวิชา   ทันตแพทยศาสตร7 
  วิชาเอก/เน�นทาง   ทันตสาธารณสุข 
  ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร   
      เครือรัฐออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด7 
  จํานวน ๑ ทุน 
      - ไม มีผู�มีสิทธิได�รับทุน – 

 

ผู�ที่มีเคร่ืองหมาย � ท�ายชื่อ หมายถึง ผู�มีสิทธิได�รับทุนที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
TOEFL ท่ีได�คะแนนไม$ต่ํากว$า ๖๑ คะแนน (iBT) หรือ ๕๐๐ คะแนน (PBT) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
IELTS ท่ีได�คะแนนไม$ต่ํากว$า ๕.๐ ภายในระยะเวลา ๑ ป4 นับตั้งแต$วันท่ีประกาศรายชื่อว$าเปSนผู�มีสิทธิได�รับทุน 
ต�องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได�คะแนนไม$ต่ํากว$า ๗๙ คะแนน (iBT) หรือ ๕๕๐ คะแนน (PBT) 
หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได�คะแนนไม$ตํ่ากว$า ๖.๐ หรือมีสถานศึกษาตอบรับให�เข�าศึกษาต$อ
โดยไม$มีเงื่อนไข ทั้ง น้ี หากไม เป?นไปตามเงื่อนไขดังกล าว ก.พ. จะเพิกถอนการให�ทุน 

 ทั้งน้ี ขอให�ผู�มีสิทธิได�รับทุน ดําเนินการดังต$อไปนี้ 
๑. กรอกข�อมูลส$วนบุคคลตามแบบฟอร7มของสํานักงาน ก.พ. โดยดาวน7โหลดแบบฟอร7มได�ที่

www.ocsc.go.th เลือกหัวข�อ “บริการ” หัวข�อย$อย “สําหรับบุคคลทั่วไป” หัวข�อย$อย “การศึกษาต$อต$างประเทศ” 
หัวข�อย$อย “ดาวน7โหลด” “แบบฟอร7ม” ดังน้ี 

๑.๑   Medical Certificate/Mental Health Examination จํานวน ๒  ฉบับ 
๑.๒   คําแนะนําสําหรับการตรวจสุขภาพอนามัย  จํานวน ๑  ฉบับ 
๑.๓   หลักเกณฑ7และข�อท่ีพึงทราบในการตรวจสุขภาพร$างกาย   จํานวน ๑  ฉบับ 
๑.๔   เพ่ิมเติมสถานพยาบาลของคณะกรรมการแพทย7 ก.พ. ๗ แห$ง จํานวน ๑  ฉบับ 

 ๑.๕   ประวัติส$วนตัวนักเรียนทุนที่จะไปศึกษา ณ ต$างประเทศ จํานวน ๑  ฉบับ 
 ๑.๖   Thai Scholars Information      จํานวน ๑  ฉบับ 
 ๑.๗   หลักเกณฑ7การเพิกถอนการให�ทุนรัฐบาล    จํานวน ๑  ฉบับ 
 ๑.๘   ขอยืนยันรับทุน     จํานวน ๑  ฉบับ 
 ๑.๙   ขอเบิกเงินค$าใช�จ$ายก$อนเดินทางไปศึกษา  จํานวน ๒  ฉบับ 
 ๑.๑๐ ขอให�จัดซ้ือตั๋วโดยสารเคร่ืองบินสําหรับนักเรียนทุนรัฐบาล จํานวน ๒  ฉบับ 

๒.  รายงานตัว ณ ศูนย7สรรหาและเลือกสรร ชั้น ๘ อาคารสํานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท7 
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๕ ในวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. พร�อมทั้งนําเอกสารดังต$อไปนี้มาด�วย 

๒.๑ เอกสารตามข�อ ๑.๑ – ๑.๔ 
๒.๒ รูปถ$ายขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๔ รูป (นับรวมที่ใช�ติดเอกสารข�อ ๑.๑ แล�ว)  



-๓- 

 

  ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะได�รับหนังสือนําส$งตัวจากสํานักงาน ก.พ. เพื่อไปขอรับการตรวจ
สุขภาพหลังจากรายงานตัวแล�ว 
 

๓.  เข�ารับการปฐมนิเทศ ณ ศูนย7จัดการศึกษาในต$างประเทศและบริหารความรู� อาคารสํานักงาน ก.พ. 
๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท7 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๖๒  
ในวันอังคารท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พร�อมทั้งนําเอกสารตามข�อ ๑.๕ – ๑.๑๐ ท่ีกรอกรายละเอียด
เรียบร�อยแล�ว มาย่ืนและลงชื่อต อหน�าเจ�าหน�าท่ี 
 

  หากผู�ใดไม ไปรายงานตัว และติดต อเจ�าหน�าท่ีตามกําหนดดังกล าว โดยมิได�แจ�งให�
สํานักงาน ก.พ. ทราบล วงหน�า จะถือว าสละสิทธิการรับทุนในคร้ังน้ี 

 

 อนึ่ง  ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให�ทุนแก$ผู�ได�รับทุน หากเข�ากรณีใดกรณีหน่ึง ดังนี้ 
 ๑.  ไม$ผ$านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย7ของ ก.พ.  
 ๒.  ไม$มีหนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนจากหัวหน�า
ส$วนราชการเจ�าสังกัด 
 ๓.  หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข
และสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 ๔.  เปSนผู�มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
 ๕.  ขาดการติดต$อกับเจ�าหน�าที่นานเกิน ๑ ปF 
 ๖.  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามข�อใดข�อหนึ่ง ดังต$อไปน้ี 
     ๖.๑  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ได�คะแนนต่ํากว$า ๗๙ คะแนน (iBT) หรือ 
๕๕๐ คะแนน (PBT) หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ต่ํากว$า ๖.๐ หรือ 
      ๖.๒  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม$เปSนที่ยอมรับของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต$อ 
(ยกเว�น ทุนท่ีไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มิได�ใช�ผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเข�าศึกษา) 
 ๗.  หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปศึกษาต$อเม่ือสถานศึกษาตอบรับแล�ว 
 ๘.  ไม$ได�รับการตอบรับเข�าศึกษาจากสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต$อภายในระยะเวลา ๒ ปF นับแต$
วันที่ประกาศรายชื่อเปSนผู�มีสิทธิได�รับทุน  

     

 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

(ลงชื่อ)         พัชรภากร  เทวกุล 
(หม$อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 

 รองเลขาธิการ ก.พ. 
ประธานกรรมการ 

      
สําเนาถูกต�อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 


