
 
 

 
เนา 

 

)ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ 
เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก  
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๓ 

(ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก)  

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

  ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๓ (ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้
เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก) และประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขข้อความ
ในประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี  ๒๕๖๓ (ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่ กำลั งศึกษา  
หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก) ซึ่งกำหนดให้กระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินการคัดเลือก และแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครเท่ากับ
จำนวนทุนที่ได้รับการจัดสรร พร้อมใบสมัคร เอกสาร หลักฐานต่าง  ๆ ไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น 

  อาศัยความตามข้อ ๕.๒ และ ๖.๓ แห่งประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
ดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง 
กรม หรือหน่วยงานของรัฐ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ดังต่อไปนี้ 
 

 หน่วยที่ ๑ สาขาวิชา   พยาบาลศาสตร ์
   เน้นทาง    - 
   ระดับปริญญาเอก  ในประเทศ 
   จำนวน ๑๔ ทุน 

ได้แก ่  นางสาวเพ็ญรุ่ง  วรรณดี 
  นางจิราพร  ศรีพลากิจ 
  นายอิทธิพล  แก้วฟอง 
  นายอนุชา  ไทยวงษ์ 
   

 

 
(สำ(สำเนา)) 

/หน่วยที่ ๒... 



- ๒  - 

 
 หน่วยที่ ๒ สาขาวิชา   สาธารณสุขศาสตร์ 
   เน้นทาง    อาชีวอนามัย/ระบาดวิทยา/อนามัยสิ่งแวดล้อม/ 

โภชนศาสตร์/ส่งเสริมสุขภาพ/เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
   ระดับปริญญาเอก  ในประเทศ 
   จำนวน ๓ ทุน 
   ได้แก ่  นางสาวสุนิสา  จันทร์แสง 
 

 

 หน่วยที่ ๓ สาขาวิชา   รังสี 
   เน้นทาง    รังสีวิทยา/รังสีเทคนิค/ฟสิิกส์ทางการแพทย ์
   ระดับปริญญาเอก  ในประเทศ 
   จำนวน ๒ ทุน 

     - ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน - 
 

 หน่วยที่ ๔ สาขาวิชา   กายวิภาคศาสตร์ 
   เน้นทาง    กายวิภาคศาสตร์/สรีรวิทยา 
   ระดับปริญญาเอก  ในประเทศ 
   จำนวน ๑ ทุน 

     - ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน - 
 

 หน่วยที่ ๕ สาขาวิชา   การแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต/์ 
การแพทย์ทางเลือก 

   เน้นทาง    การแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต/์ 
การแพทย์ทางเลือก 

   ระดับปริญญาเอก  ในประเทศ 
   จำนวน ๑ ทุน 

ได้แก ่  นายเจษฎา  อุดมพิทยาสรรพ์ 
 

 หน่วยที่ ๖ สาขาวิชา   เภสัชศาสตร์ 
   เน้นทาง    เภสัชสาธารณสุข/เภสัชสมุนไพร/เภสัชเวท/ 

เทคโนโลยีเภสชักรรม/เภสัชอุตสาหกรรม 
   ระดับปริญญาเอก  ในประเทศ 
   จำนวน ๒ ทุน 

ได้แก ่  - ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน – 

 /หน่วยที่ ๗... 



- ๓  - 

 
หน่วยที่ ๗ สาขาวิชา   ทันตแพทยศาสตร์ 

   เน้นทาง    ทันตกรรมประดิษฐ์/ทันตกรรมผู้สูงอาย ุ
   ระดับปริญญาเอก  ในประเทศ 
   จำนวน ๒ ทุน 
     - ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน - 

 
 หน่วยที่ ๘ สาขาวิชา   สาขาวิชาที่เก่ียวข้องด้านการศกึษา 
   เน้นทาง    - 
   ระดับปริญญาเอก  ในประเทศ 
   จำนวน ๕ ทุน 

ได้แก ่  - ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน – 

 ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนพัฒนาการศึกษาสถาบัน
พระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๘๓๓ ภายในวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 
๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.) 

 หากผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ไปรายงานตัวตามวัน และเวลาที่กำหนด โดยมิได้แจ้งให้สถาบัน 
พระบรมราชชนกทราบล่วงหน้าจะถือว่าสละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้ 

 อนึ่ง  ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้มีสิทธิได้รับทุนและผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 ๑.  ไม่มีหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อจากส่วนราชการต้นสังกัด 
 ๒.  หลีกเลี่ยง ละเลยการเข้ารายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่กระทรวง
สาธารณสุข และสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
 ๓.  เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม หรือไม่ประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด 
 ๔.  หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้าศึกษาต่อในระดับ สาขาวิชา และสถานศึกษาตามที่ได้
แจ้งไว้ในใบสมัครคัดเลือก 

 
 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ลงชื่อ)           ศรีสมร กสิศิลป์ 

(นางศรีสมร กสิศิลป์) 
 รองเลขาธิการ ก.พ. 
ประธานกรรมการ 

      

สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

 


