(สำเนา)

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกขาราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อรับทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย'เพื่อชาวชนบท เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต+างประเทศ
ประจำป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ทุนพัฒนาอาจารย')
-------------------------------------------ดวยสำนั ก งาน ก.พ. รวมกั บ กระทรวงสาธารณสุ ข จะดำเนิ น การคั ด เลื อ กขาราชการสั งกั ด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย)เพื่อชาวชนบท เพื่อไปศึกษาวิชา
ณ ตางประเทศ ประจำป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ทุนพัฒนาอาจารย)) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙)
แหงพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบี ยบ ก.พ. วาดวยทุ นของรั ฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพรอมทั้งกำหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ)การตัดสินเพื่อรับทุน ดังตอไปนี้
๑. ทุนที่รับสมัคร จำนวน ๒ หนวย รวม ๓ ทุน
(รายละเอียดทุนแตละหนวยตามเอกสารแนบทายประกาศนี้)
๒. ขอผูกพันในการรับทุน
๒.๑ ผูไดรับทุนจะตองกลับมารับราชการในสวนราชการที่สำนักงานบริหารโครงการรวมผลิต
แพทย)เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข กำหนดระยะเวลาไมนอยกวา ๒ เทาของระยะเวลาที่ไดรับทุน
๒.๒ หากผูไดรับทุ นไมเขารับราชการชดใชทุนตามสัญญาที่ ไดทำไวกับกระทรวงสาธารณสุข
นอกจากจะตองชดใชเงินทุนที่ไดจายไปแลวทั้งสิ้น ยังจะตองชดใชเงินอีก ๒ เทาของจำนวนเงินทุนดังกลาวใหเป@น
เบี้ยปรับอีกดวย
๓. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก
๓.๑ เป@นขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติราชการมาแลว
ไมนอยกวา ๑ ป. นับถึงวันที่ปCดรับสมัคร (๒๑ กุมภาพันธ' ๒๕๖๓) แตจะเดินทางไปศึกษาตอไดเมื่ออายุราชการ
ครบ ๒ ป.
๓.๒ เป@นผูที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไวในทุนแตละหนวยตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
๓.๓ เป@นผูที่ไมอยูระหวางการลาศึกษาตอ
๓.๔ เป@นผูที่มีความรูภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศได
๓.๕ เป@นผูที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
๓.๖ เป@นผูที่ปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรับผิดชอบ อุทิศเวลาใหแกราชการดวยความเสียสละ

-๒๓.๗ เป@นผูที่สวนราชการเห็นวามีความเหมาะสม และเป@นผูมีความรูความสามารถเพียงพอ
สมควรจะไดรับการพัฒนาใหมีความรูเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะกลับมาเป@นกำลังสำคัญของสวนราชการ
๔. การรับสมัครคัดเลือก
๔.๑ กำหนดวันเวลารับสมัคร และวิธีการรับสมัคร
๔.๑.๑ กำหนดวัน เวลารับสมัคร
ผูมีคุณสมบัติและประสงค)จะสมัคร สมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ' ๒๕๖๓
โดยสามารถดาวน) โหลดใบสมั ค รไดทางเว็ บ ไซต) www.ocsc.go.th/scholarship หั ว ขอ “ทุ น สำหรั บ บุ ค ลากร
ภาครัฐ” หัวขอยอย “ทุนศึกษาตอ” ทั้งนี้ ผูสมัครตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหครบถวนและถูกตองตาม
ความเป@นจริง พรอมทั้งลงลายมือชื่อดวยตนเอง
๔.๑.๒ วิธีการรับสมัคร
(๑) กรณีสมัครดวยตนเอง
ผู สมั ครสามารถยื่ น ใบสมั ครพรอมเอกสาร และหลั กฐานดวยตนเอง หรื อ
ใหผูอื่นไปยื่นแทนไดที่ กลุ+มพัฒนาบุคลากร สำนักงานบริหารโครงการร+วมผลิตแพทย'เพิ่มเพื่อชาวชนบท อาคาร ๕
ชั้น ๕ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท' อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท'
๐ ๒๕๙๐ ๑๙๘๐
(๒) กรณีสมัครทางไปรษณีย)
ผูสมัครตองสงใบสมัครพรอมเอกสาร และหลักฐานตาง ๆ ไปยัง กลุ+มพัฒนา
บุคลากร สำนักงานบริหารโครงการร+วมผลิตแพทย'เพิ่มเพื่อชาวชนบท อาคาร ๕ ชั้น ๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ถนนติ วานนท' อำเภอเมื อง จังหวัดนนทบุ รี ๑๑๐๐๐ โดยเขี ยนวงเล็ บไวที่มุมซองใหเห็ นชั ดเจนวา
“สมัครทุน”
๔.๒ เอกสาร หลักฐาน ที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
๔.๒.๑ ใบส มั ค ร ซึ ่ง ติ ด รูป ถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดำ
ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว ถายไวไมเกิน ๑ ป.
๔.๒.๒ สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท จำนวนอยางละ ๑ ชุด
๔.๒.๓ หนังสืออนุญ าตและรับ รองความเหมาะสมในการสมั ค รคั ด เลื อ กเพื่ อ รับ ทุน
จากหัวหนาสวนราชการเจาสังกัด โดยใชแบบฟอร)ม สนง.ก.พ. ๕
๔.๒.๔ สำเนาทะเบียนบาน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัว
ขาราชการ จำนวนอยางละ ๑ ชุด
๔.๒.๕ สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS (ถามี)
สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนรับรองวา สำเนาถูกตอง และลงชื่อกำกับไวดวย

-๓๔.๓ ผู สมัค รมีสิท ธิส มัค รไดคนละ ๑ หน+วย เมื่อสมัครแลวจะขอถอนหรือเปลี่ย นหนวย
ที่สมัครไวไมได
๔.๔ ในการสมั ค ร ผู สมั ค รจะตองตรวจสอบและรั บ รองตนเองว+ า มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตาม
ประกาศรับ สมัค รจริง หากปรากฏภายหลัง วาผู ใดมีคุณ สมบัติไมตรงตามประกาศรับ สมัค ร จะถือ วาผู นั้น
เป@นผูขาดคุณสมบัติทันที และในกรณีที่ผูสมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครเปAนเท็จ สำนักงาน ก.พ. จะแจงให
หัวหนาส+วนราชการเจาสังกัด พิจารณาดำเนินการทางวินัยตามควรแก+กรณีต+อไป
๕. การแต+งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือก
๕.๑ ก.พ. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก
๕.๒ คณะกรรมการดำเนิน การคัด เลือ กจะตัด สิน ปhญ หาเกี่ย วกับ คุณ สมบัติข องผู สมัค ร
และปhญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินการคัดเลือกที่ไมขัดกับประกาศรับสมัคร และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน
๕.๓ กระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมัครเพื่อทำหนาที่พิจ ารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกผูสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร มีความรูความสามารถ และความเหมาะสม
สมควรที่จะไดรับการพัฒนาใหมีความรูเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกลับมาเป@นกำลังสำคัญของหนวยงาน
๖. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ'การตัดสิน
๖.๑ คณะกรรมการกลั่นกรองผูสมัคร ตามขอ ๕.๓ พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผูสมัคร
จากใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานตาง ๆ รวมทั้งอาจพิจารณาทดสอบความรูความสามารถและ/หรือประเมิน
ความเหมาะสมของผูสมัคร และประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกใหผูสมัครทราบ
๖.๒ ผูที่ไดรับการประกาศรายชื่อเป@นผูผานการคัดเลือกจะตองไปทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL
ใหไดคะแนนไมต่ำกวา ๖๑ คะแนน (iBT) หรือ ๕๐๐ คะแนน (PBT) หรือ IELTS ใหไดคะแนนไมต่ำกวา ๕.๐
ผู ผานการคั ด เลื อ กที่ มี ผ ลการทดสอบภาษาอั งกฤษ TOEFL หรื อ IELTS ตามเกณฑ)
ที่กำหนดอยูแลว และผลการทดสอบมีอายุไมเกิน ๒ ป. นั บถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพั นธ' ๒๕๖๓ สามารถใชผลการ
ทดสอบนั้นได
๖.๓ กระทรวงสาธารณสุขแจงรายชื่อผูผานการคัดเลือกตามเกณฑ)ขอ ๖.๒ จำนวนเทากับ
จำนวนทุนที่ไดรับการจัดสรร เพื่อให ก.พ. พิจารณาใหความเห็นชอบ พรอมกับสงใบสมัคร เอกสาร หลักฐานตาง ๆ
และสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ไปยังกลุมงานบริหารการสอบทุน ศูนย)สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.
๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ กรณี
สงทางไปรษณีย) สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ทำการไปรษณีย)ตนทางประทับตรารับเอกสารเป@นสำคัญ และหากสวนราชการ
นำสงเอกสารเอง สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่กลุมงานสารบรรณ สำนักงาน ก.พ. ประทับตรารับเอกสารเป@นสำคัญ
ทั้งนี้ เอกสาร หลักฐานที่สงหลังวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ จะไมไดรับการพิจารณา
๖.๔ ก.พ. จะประกาศรายชื่อเฉพาะผูมีสิทธิไดรับทุนตามเกณฑ) ดังนี้

-๔๖.๔.๑ ผูที่จะไดรับการประกาศรายชื่อวาเป@นผูมีสิทธิไดรับทุนนั้น มีเกณฑ)การพิจารณา
ดังตอไปนี้
(๑) เป@ นผูที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ ไดคะแนนไมต่ำกวา ๗๙
คะแนน (iBT) หรือ ๕๕๐ คะแนน (PBT) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ ไดคะแนนไมต่ำกวา ๖.๐
หรือ
(๒) เป@ น ผู ที่ มี ผ ลการทดสอบภาษาอั ง กฤษ TOEFL ที่ ไดคะแนนไมต่ ำ กวา
๖๑ คะแนน (iBT) หรือ ๕๐๐ คะแนน (PBT) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ไดคะแนนไมต่ำกวา ๕.๐
แตไมถึงตามหลักเกณฑ)ขอ ๖.๔.๑ (๑) และมีสถานศึกษาตอบรับใหเขาศึกษาตอ ณ ตางประเทศ โดยไมมีเงื่อนไข
๖.๔.๒ ผู ที่ จ ะไดรั บ การประกาศรายชื่ อ วาเป@ น ผู มี สิ ท ธิ ไดรั บ ทุ น โดยมี เงื่ อ นไขนั้ น
มีเกณฑ)การพิจารณาดังตอไปนี้
(๑ ) เป@ น ผู มี ผ ลทดสอบภ าษาอั ง กฤษ TOEFL ที่ ไ ดคะแนนไมต่ ำ กวา
๖๑ คะแนน (iBT) หรือ ๕๐๐ คะแนน (PBT) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ไดคะแนนไมต่ ำ กวา
๕.๐ แตไมถึงตามหลักเกณฑ)ขอ ๖.๔.๑ (๑) และ
(๒) ภายในระยะเวลา ๑ ป- นับตั้งแตวันที่ประกาศรายชื่อวาเป@นผูมีสิทธิไดรับ
ทุนตองมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ไดคะแนนไมต่ำกวา ๗๙ คะแนน (iBT) หรือ ๕๕๐ คะแนน (PBT)
หรือมีผ ลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ไดคะแนนไมต่ำ กวา ๖.๐ หรือมีส ถานศึกษาตอบรับใหเขาศึกษา
ตอโดยไมมีเงื่อนไข
๗. การรายงานตัวและการอบรม
ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองไปรายงานตัวและเขารับการอบรมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
๘. การตรวจสุขภาพและอนามัย
ผูมีสิทธิไดรับทุนตองไปรับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย)ของ ก.พ.
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย)
ของ ก.พ. ใหถือเป@นที่สุด ผูเขารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไมมีสิทธิขอใหทบทวนแตประการใด
๙. การทำสัญญา
ผูมีสิทธิไดรับทุนตองทำสัญญาตามแบบสัญญาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
๑๐. การรับเงินทุน
ผูไดรับทุนจะไดรับเงินทุน เมื่อทำสัญญาเรียบรอยแลว และมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัย
จากคณะกรรมการแพทย)ของ ก.พ. ที่ระบุวาพรอมที่จะไปศึกษาตอตางประเทศได โดยจะไดรับคาใชจาย เชน
คาตั๋ วโดยสารเครื่องบิ นไป-กลับ คาใชจายเตรียมตัวกอนเดิ นทาง คาใชจายประจำเดือน คาเลาเรียน คาหนั งสื อ
และอุปกรณ)การศึกษา คาคอมพิวเตอร) เป@นตน

-๕๑๑. การสมัครสถานศึกษาและการเดินทาง
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครเขาเรียนในสถานศึกษาตามแนวการศึกษา
ที่สำนักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทย)เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข กำหนด และเมื่อสถานศึกษา
ตอบรับแลว จึงจะใหผูไดรับทุนเดินทางไปศึกษา
๑๒. การเพิกถอนการใหทุน
ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแกผูมีสิทธิไดรับทุนและผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑๒.๑ ไมผานการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย)ของ ก.พ.
๑๒.๒ ไมมีห นั งสื อ อนุ ญ าตและรั บ รองความเหมาะสมในการสมั ค รคั ด เลื อ กเพื่ อ รั บ ทุ น
จากหัวหนาสวนราชการเจาสังกัด
๑๒.๓ หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่กระทรวงสาธารณสุข
และสำนักงาน ก.พ. กำหนด
๑๒.๔ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
๑๒.๕ ขาดการติดตอกับเจาหนาที่นานเกิน ๑ ป.
๑๒.๖ มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
๑๒.๖.๑ ภายในระยะเวลา ๑ ป- นับตั้งแตวันที่ประกาศรายชื่อวาเป@นผูมีสิทธิไดรับทุน
มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ที่ไดคะแนนต่ำกวา ๗๙ คะแนน (iBT) หรือ ๕๕๐ (PBT) หรือผลการสอบ
ภาษาอังกฤษ IELTS ที่ไดคะแนนต่ำกวา ๖.๐ หรือ
๑๒.๖.๒ ผลการสอบภาษาอังกฤษไมเป@นที่ยอมรับของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาตอ
(ยกเวน ทุนที่ไปศึกษาในสถานศึกษาที่มิไดใชผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเขาศึกษา)
๑๒.๗ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกำหนดการเดินทางไปศึกษาตอ เมื่อสถานศึกษา
ตอบรับแลว
๑๒.๘ ไมไดรับการตอบรับเขาศึกษาจากสถานศึกษาที่จะไปศึกษาตอภายในระยะเวลา ๒ ป.
นับแตวันประกาศรายชื่อเป@นผูมีสิทธิไดรับทุน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงชื่อ)

สำเนาถูกตอง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปCยวัฒน) ศิวรักษ)

(นายปCยวัฒน) ศิวรักษ))
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.

รายละเอียดทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย'เพื่อชาวชนบท เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต+างประเทศ ประจำป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ทุนพัฒนาอาจารย')
หน+วย
ไปศึกษาสาขาวิชา
ที่
๑ แพทยศาสตร)

๒

แพทยศาสตร)เฉพาะดาน
คลินิก (Master of Clinical
Science)

เนนทาง
แพทยศาสตรศึกษา (Medical Education)
หรือ ระบาดวิทยาทางคลินิก
หรือเวชศาสตร)เชิงประจักษ) (Clinical Epidemiology
or Evidence Based Medicine)
หรือ สาธารณสุขศาสตร)ทางการแพทย)
(Public Health)
หรือ จริยธรรมทางการแพทย) (Medical Ethics)
หรือ ความปลอดภัยของผูปzวย (Patient safety)
-

ระดับ
ปริญญา
โท,
โท–เอก

จำนวน
ทุน
๒

โท

๑

ประเทศ

คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร

- เป@นขาราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และปฏิบตั ิราชการมาแลวไมนอยกวา ๑ ป. นับถึงวันที่
ปCดรับสมัคร (วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ) ๒๕๖๓)
สหรัฐอเมริกา
- เป@นผูไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต โดยไดคะแนนเฉลี่ย
แคนาดา
สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ำกวา ๒.๗๕ หรือรอยละ ๗๐
เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือเทียบไดไมต่ำกวานี้
นิวซีแลนด)
- กรณีศึกษาระดับปริญญาโท มีอายุไมเกิน ๔๐ ป.บริบูรณ)
ประเทศในยุโรป
นับถึงวันที่ปCดรับสมัคร (วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ) ๒๕๖๓)
หรือประเทศ
- กรณีศึกษาระดับปริญญาโท-เอก มีอายุไมเกิน ๓๕ ป.บริบูรณ)
ในเอเชีย
นับถึงวันที่ปCดรับสมัคร (วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ) ๒๕๖๓)
- ปฏิบัติงานใชทุนของการเป@นนักศึกษาแพทย)ครบแลว
ในวันทำสัญญา

หมายเหตุ:
๑. ผูไดรับทุนจะตองกลับมาปฏิบัติงานโรงพยาบาลในเครือขายของโครงการผลิตแพทย)เพื่อชาวชนบท แหงใดแหงหนึ่งใน ๓๗ โรงพยาบาล ตามที่สำนักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทย)เพิ่ม
เพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข เห็นสมควร ดังตอไปนี้ ๑) รพ.ขอนแกน ๒) รพ.ชลบุรี ๓) รพ.พระปกเกลา ๔) รพ.พุทธชินราช ๕) รพ.มหาราชนครราชสีมา ๖) รพ.มหาราช
นครศรีธรรมราช ๗) รพ.ราชบุรี ๘) รพ.ลำปาง ๙) รพ.สระบุรี ๑๐) รพ.สรรพสิทธิประสงค) ๑๑) รพ.สุราษฎร)ธานี ๑๒) รพ.สวรรค)ประชารักษ) ๑๓) รพ.หาดใหญ ๑๔) รพ.อุตรดิตถ)
๑๕) รพ.แพร ๑๖) รพ.พิจิตร ๑๗) รพ.สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ๑๘) รพ.เชียงรายประชานุเคราะห) ๑๙) รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ๒๐) รพ.ยะลา ๒๑) รพ.นราธิวาสราชนครินทร)
๒๒) รพ.ปh ตตานี ๒๓) รพ.สงขลา ๒๔) รพ.อุดรธานี ๒๕) รพ.สุรินทร) ๒๖) รพ.บุรีรัมย) ๒๗) รพ.กาฬสินธุ) ๒๘) รพ.รอยเอ็ด ๒๙) รพ.วชิระภูเก็ต ๓๐) รพ.ตรัง ๓๑) รพ.พุทธโสธร
๓๒) รพ.มหาสารคาม ๓๓) รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร ๓๔) รพ.ศรีสะเกษ ๓๕) รพ.ชัยภูมิ ๓๖) รพ.นครพิงค) ๓๗) รพ.พะเยา
๒. กรณีศึกษาระดับปริญญาโท-เอก กำหนดโครงการการศึกษาระดับปริญญาเอกโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
๑) ผูไดรับทุนจะตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโทไมต่ำกวา ๓.๕๐ ๒) มีมหาวิทยาลัยตอบรับใหเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกทันทีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

