
                                                                                                       

(สำนา) 

 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
             

รืไอง  รับสมัครคัดลือกขຌาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พืไอรับทุนรัฐบาล 

ตามความตຌองการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๎๑๒๏ 

(ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผูຌทีไกำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัย฿นประทศตอบรับ฿หຌขຌาศึกษา฿นระดับปริญญาอกี 
 -----------------------------------------------------                                             

                      ดຌวยสำนักงาน ก.พ. รวมกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จะดำนินการคัดลือก
ขຌาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พืไอรับทุนรัฐบาลตามความตຌองการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ประจำป ๎๑๒๏ (ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผูຌทีไกำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัย฿นประทศตอบรับ฿หຌ
ขຌาศึกษา฿นระดับปริญญาอก) ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ํ๏ (๕) หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๎๑๑ํ จึงประกาศรับสมัคร
คัดลือกพรຌอมทัๅงกำหนดวิธีการคัดลือกละกณฑ์การตัดสินพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ 
 

               ํ.  ทุนทีไรับสมัคร  จำนวน ๔ หนวย  รวม ๏์ ทุน  

ิรายละอียดทุนตามอกสารนบี 
 

 ๎.  ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน 

                     ๎.ํ ผู ຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมารับราชการ฿นสวนราชการทีไสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ป็นระยะวลาเมนຌอยกวา ๎ ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน ฿นกรณีทีไผูຌเดຌรับทุน 

ป็นขຌาราชการของวิทยาลัย฿นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก฿หຌปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุนทีไวิทยาลัยดิม 

  ๎.๎ หากผูຌ เดຌรับทุนเม ขຌารับราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไ เดຌทำเวຌกับกระทรวง
สาธารณสุขนอกจากจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ๎ ทาของจำนวนงินทุน
ดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับอีกดຌวย 
 

 ๏.  คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือก 

                        ๏.ํ ป็นขຌาราชการ฿นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
  ๏.๎  ปฏิบัติราชการมาลຌวเมนຌอยกวา ํ  ป นับถงึวันทีไปຂดรับสมัคร ิ วันทีไ ๎  ๎พฤษภาคม ๎ ๑๒๏  ี

  ๏.๏ ผูຌสมัครทีไเมป็นขຌาราชการ฿นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หนวยงานตຌนสังกัด  

ของขຌาราชการดังกลาวตຌอง฿หຌความยินยอม฿นการตัดอนตำหนงละอัตรางินดือนของผูຌ เดຌรับทุนเปป็นของ
สถาบันพระบรมราชชนกทันทีทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌป็นผูຌเดຌรับทุน ละยินยอม฿หຌปฏิบัติตามงืไอนเขการรับทุน 

    ๏.๐ ป็นผูຌทีไมีคุณสมบัติฉพาะตามทีไกำหนดเวຌ฿นทุนตละหนวยตามรายละอียด
นบทຌายประกาศนีๅ 

 

ิสำนาี 



 ๎ 

 

  ๏.๑ ป็นผูຌทีไกำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัย฿นประทศตอบรับ฿หຌขຌาศึกษา฿นระดับปริญญาอก
฿นปการศกึษา ๎๑๒๎ – ๎๑๒๏ ละตຌองลาศึกษาบบตใมวลา 
  ๏.๒ ป็นผูຌทีไมีผลการศึกษาอยู฿นกณฑ์ดี 
  ๏.๓ ป็นผูຌทีไมีผลการปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไทีไรับผิดชอบป็นอยางดี ดยมีผูຌบังคับบัญชา
รับรองผลงาน ละการศกึษาตอจะตຌองป็นประยชน์ตอการปฏิบัติงาน 

  ๏.๔ ป็นผูຌทีไมอีายุเมกิน ๐์ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๎ พฤษภาคม ๎๑๒๏ี 
 

 ๐.  การรับสมัครคัดลือก  

 

                        ๐.ํ กำหนดวัน วลารับสมัคร ละวิธีการรับสมัคร 

   ๐.ํ.ํ  กำหนดวัน วลารับสมัคร 
    ผูຌม ีค ุณ สมบ ัต ิละประสงค ์จะสม ัคร สม ัคร เด ຌตั ๅงต บ ัดนี ๅถ ึงว ันที ไ  
๎๎ พฤษภาคม ๎๑๒๏ ดยสามารถดาวน์หลด฿บสมัครเดຌทางวใบเซต์ www.ocsc.go.th/scholarship/gov-study 

ทัๅงนีๅ ผูຌสมัครตຌองกรอกรายละอียด฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวนละถูกตຌองตามความป็นจริง พรຌอมทัๅงลงลายมือชืไอ
ดຌวยตนอง  
   ๐.ํ.๎  วิธีการรับสมัคร 

    ิํี กรณีสมัครดຌวยตนอง 
    ผูຌสมัครสามารถยืไน฿บสมัครพรຌอมอกสาร ละหลักฐานดຌวยตนอง หรือ 

฿หຌผูຌอืไนเปยืไนทนเดຌทีไ กองทรัพยากรบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำภอมือง จังหวัดนนทบุร ีํํ์์์ หมายลขทรศัพท์ ์ ๎๑๕์ ํ๔๏๏ 

    ิ๎ี กรณีสมัครทางเปรษณีย์ 
    ผูຌสมัครตຌองสง฿บสมัครพรຌอมอกสาร ละหลักฐานตาง โ เปยัง  
กองทรัพยากรบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ถนนติวานนท์  
ตำบลตลาดขวัญ  อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ ดยขียนวงลใบเวຌทีไมุมซอง฿หຌหในชัดจนวา สมัครทุน  
  

                         ๐.๎ อกสาร หลักฐาน ทีไตຌองยืไน฿นการสมัคร 
   ๐.๎.ํ ฿บสมัคร พรຌอมติดรูปถายหนຌาตรงเมสวมหมวกละเมสวมวนตาดำ 
ขนาด ํxํ.๑ นิๅว ถายเวຌเมกิน ํ ป 
   ๐.๎.๎ สำนาปริญญาบัตรละสำนาระบียนสดงผลการรียน (Transcript of Records) 

ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีละท จำนวนอยางละ ํ ชุด 

   ๐.๎.๏ หนังสือรับรองจากผูຌบังคับบัญชา อาจารย์ทีไคยสอน ละอาจารย์ทีไควบคุม
การวิจัยทานละ ํ ฉบับ รวม ๏ ฉบับ  ิหนังสือรับรองควรระบุถึงความสามารถทางวิชาการ ศักยภาพ฿นการศึกษา
ตอการทำวิจัย อุปนิสัย฿นการทำงาน ความประพฤติละมนุษยสัมพันธ์ี  
 

 

http://www.ocsc.go.th/scholarship/gov-study


 ๏ 

 

   ๐.๎.๐ อกสารกีไยวกับการศึกษาระดับปริญญาอก 

    ิํี  ผูຌทีไกำลังศึกษา 
     - หลักฐานการลาศึกษาบบตใมวลาจากตຌนสังกัด 

     - หลักฐานสดงผลการรียน ละหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
วากำลังศึกษาบบตใมวลา 
             ิ๎ี  ผูຌทีไกำลังจะขຌาศึกษา 
    - หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษา฿หຌขຌาศึกษา 
     -  อกสารสดงความจำนง฿นการขออนุมัติลาศึกษาตอบบตใมวลา
จากหนวยงาน 

    - อกสารกำหนดวันปຂดภาคการศึกษา/ภาครียน 

    ๐.๎.๑ สำนาทะบียนบຌาน/สำนาบัตรประจำตัวประชาชน ละสำนาบัตรประจำตัว
ขຌาราชการ จำนวนอยางละ  ํชุด 

   ๐.๎.๒ หนังสืออนุญาตละรับรองความหมาะสม฿นการสมัครคัดลือกพืไอรับทุน
จากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด ดย฿ชຌบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๑  
   ๐.๎.๓ อกสารอืไน โ ิถຌามีี ชน สำนา฿บสำคัญการสมรส สำนา฿บปลีไยน 

ชืไอ-นามสกุล ป็นตຌน 

   สำนาหลักฐานทุกฉบับ ฿หຌผูຌสมัครขียนรับรองวา สำนาถูกตຌอง ละลงชืไอกำกับเวຌดຌวย 

  ๐.๏ ผูຌสมัครมีสิทธิสมัครเดຌคนละ ํ หนวย มืไอสมัครลຌวจะขอถอนหรือปลีไยนหนวย
ทีไสมัครเวຌเมเดຌ 
   ๐.๐ ฿นการสมัคร ผูຌสมัครจะตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏภายหลังวาผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัคร  จะถือวาผูຌนัๅนป็น 

ผูຌขาดคุณสมบัติทันที ละ฿นกรณีทีไผูຌสมัครกรอกรายละอียด฿น฿บสมัครป็นทใจ สำนักงาน ก.พ. จะจຌง฿หຌ
หัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด พิจารณาดำนินการทางวินัยตามควรกกรณีตอเป 

 ๑.  การตงตัๅงคณะกรรมการกีไยวกับการคัดลือก 

                       ๑.ํ ก.พ. ตงตัๅงคณะกรรมการดำนินการคัดลือก 

                       ๑.๎ คณะกรรมการดำนินการคัดลือกจะตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัคร 
ละปัญหาอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นการดำนินการคัดลือกทีไเมขัดกับประกาศรับสมัคร ละประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุน 

  ๑.๏   กระทรวงสาธารณสุขตงตัๅงคณะกรรมการกลัไนกรองผูຌสมัครพืไอทำหนຌาทีไพิจารณา
กลัไนกรองละคัดลือกผูຌสมัครทีไมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร มีความรูຌความสามารถ ละความหมาะสม 
สมควรทีไจะเดຌรับการพัฒนา฿หຌมีความรูຌพิไมขึๅนพืไอทีไจะกลับมาป็นกำลังสำคัญของสวนราชการ  

 



 ๐ 

 

                   ๒.  วิธีการคัดลือกละกณฑ์การตัดสิน 

                    ๒.ํ คณะกรรมการกลัไนกรองผูຌสมัครตามขຌอ ๑.๏ พิจารณากลัไนกรองละคัดลือกผูຌสมัคร 
จาก฿บสมัคร อกสาร ละหลักฐานตาง โ รวมทัๅงอาจพิจารณาทดสอบความรูຌความสามารถ ละ/หรือ ประมิน
ความหมาะสมของผูຌสมัครละประกาศรายชืไอผูຌผานการคัดลือก฿หຌผูຌสมัครทราบ 

   ๒.๎ กระทรวงสาธารณสุขจຌงรายชืไอผูຌผานการคัดลือกจำนวนทากับจำนวนทุนทีไจัดสรร 

พืไอ฿หຌ ก.พ. พิจารณา฿หຌความหในชอบ พรຌอมกับสง฿บสมัคร อกสารละหลักฐานตาง โ ตามขຌอ ๐.๎  
เปยัง กลุมงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาละลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 
อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ ภาย฿นวันทีไ ํ๓ กรกฎาคม ๎๑๒๏ กรณีสงทางเปรษณีย์ สำนักงาน ก.พ.  
จะถือวันทีไทำการเปรษณีย์ตຌนทางประทับตรารับอกสารป็นสำคัญ ละหากสวนราชการนำสงอกสารอง 
สำนักงาน ก.พ. จะถือวันทีไทีไกลุมงานสารบรรณ สำนักงาน ก.พ. ประทับตรารับอกสารป็นสำคัญ ทัๅงนีๅ อกสาร 
หลักฐานทีไสงหลังวันทีไ ํ๓ กรกฎาคม ๎๑๒๏ จะเมเดຌรับการพิจารณา 

  ๒.๏ ก.พ. จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
 

 ๓.  การรายงานตัวละการอบรม 

     ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
 

 ๔.  การทำสัญญา 

                         ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
 

              ๕.  ระยะวลาการศึกษาละการ฿หຌทุน  มีดังนีๅ 
  ๕.ํ  ระยะวลาการศึกษาละการ฿หຌทุนศึกษา฿นระดับปริญญาอกเมกิน ๐ ป ดยนับตัๅงต
วันริไมขຌาศึกษา฿นหลักสูตร 

  ๕.๎  ทุนการศึกษา฿นหลักสูตรปกติละหลักสูตรนานาชาติ ตละทุนประกอบดຌวย 

๕.๎.ํ  คาลารียน  คาบำรุงการศึกษาตาง โ ตามหลักสูตร฿นตละปการศึกษา
ของตละสถาบันตามทีไจายจริงตเมกิน ํ๒๐ุ์์์ บาทตอป 
 ๕.๎.๎  คา฿ชຌจายประจำดือนของผูຌเดຌรับทุน จาย฿หຌดือนละ ๐ุ์์์ บาทตอดือน 
ิ๐๔ุ์์์ บาทตอปี ดยจะจาย฿หຌ฿นกรณีทีไสถานศึกษาอยูตางพืๅนทีไกับสถานทีไปฏิบัติราชการ 

 ๕.๎.๏  คาหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา ละคา฿ชຌจาย฿นการสืบคຌนวารสารอຌางอิง  

ทางวิชาการ หมาจาย ๏๔ุ์์์ บาทตอป 
 ๕.๏  กรณีผูຌรับทุนตຌองเปพัฒนางานวิจัย฿นตางประทศ  ๒  ดือน – ํ ป ตามหลักสูตร
การศึกษาทีไกำหนด ฿หຌอิงอัตราคา฿ชຌจายตามกณฑ์ทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนดสำหรับนักรียนทุนรัฐบาลศึกษา 
฿นตางประทศ ตรวมลຌวตຌองเมกิน ํุ๎์์ุ์์์ บาทตอป ซึไงประกอบดຌวยคา฿ชຌจายตามรายการ ดังตอเปนีๅ 

  ํี คา฿ชຌจายประจำดือน หมาจาย ตามรฐัละประทศทีไ ก.พ. กำหนด 

  ๎ี คาลารียน/คาตอบทนการทำวิจัย ตามจายจริง ตเมกินกณฑ์ทีไ ก.พ. กำหนด 



 ๑ 

 

  ๏ี คาหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา  หมาจาย ตเมกินกณฑ์ทีไ ก.พ. กำหนด 

  ๐ี คาประกันสุขภาพ  ตามจายจริง ตเมกินกณฑ์ทีไ ก.พ. กำหนด 

  ๑ี คา฿ชຌจายบใดตลใด  ตามจายจริง ตเมกินกณฑ์ทีไ ก.พ. กำหนด 

  ๒ี คาดยสารครืไองบินเป-กลับ คาธรรมนียมสนามบิน ละคาทำวีซา ตามจายจริง 
         

                ํ์.  การพิกถอนการ฿หຌทุน 

                       ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ 
  ํ์.ํ เมมีหลักฐานการเดຌรับอนุญาต฿หຌลาศึกษาตอจากสวนราชการตຌนสังกัด 
 

  ํ์.๎ หลีกลีไยง ละลยการขຌารายงานตัว การอบรม ละการทำสัญญาตามทีไกระทรวง
สาธารณสุข ละสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

  ํ์ .๏  ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม 
หรือเมประพฤติตนตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด 

       ํ์.๐  หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงเมขຌาศึกษาตอ฿นระดับ สาขาวิชา ละสถานศึกษา
ตามทีไเดຌจຌงเวຌ฿น฿บสมัครคัดลือก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันทีไ   ๑   มีนาคม  พ.ศ. ๎๑๒๏ 

ิลงชืไอี             ศรีสมร  กสิศิลป์ 

(นางศรีสมร  กสิศิลป์) 
รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน 

ลขาธิการ ก.พ. 
 

สำนาถูกตຌอง 

 
ินางสาวสุภร  ปุริสังคหะี 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 

 



รายละอียดทุนรัฐบาลตามความตຌองการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๎๑๒๏ 

ิทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผูຌทีไกำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัย฿นประทศตอบรับ฿หຌขຌาศึกษา฿นระดับปริญญาอกี 

หนวย
ทีไ 

สาขาวิชา นຌนทาง ระดับ
ปริญญา 

จำนวน
ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

ํ พยาบาลศาสตร ์ - อก ํ๐ 
-  ป็นขຌาราชการ฿นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

-  เดຌรับปรญิญาตรี หรือทียบทา สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  
ละเดຌรับปริญญาท สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาอืไนทีไกีไยวขຌอง 
-  ป็นผูຌทีไกำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาระดับปริญญาอก ฿นปการศึกษา ๎๑๒๎ – ๎๑๒๏ 

๎ สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัย/ระบาดวิทยา/ 
อนามัยสิไงวดลຌอม/ 
ภชนศาสตร/์สงสรมิสุขภาพ/
ศรษฐศาสตรส์าธารณสุข 

อก ๏ 
-  ป็นขຌาราชการ฿นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

-  เดຌรับปรญิญาตรี หรือทียบทา สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
ละเดຌรับปริญญาท สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  หรือสาขาวิชาอืไนทีไกีไยวขຌอง 
-  ป็นผูຌทีไกำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาระดับปริญญาอก ฿นปการศึกษา ๎๑๒๎ – ๎๑๒๏ 

๏ รังสี รังสีวิทยา/ 
รังสีทคนิค/ 
ฟຂสิกส์ทางการพทย ์

อก ๎ 
-  ป็นขຌาราชการ฿นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

-  เดຌรับปริญญาตรี หรือทียบทา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์  หรือ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ 

ละเดຌรับปริญญาท สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การพทย์ สาขาวชิาวิทยาศาสตรช์ีวภาพ  
หรือสาขาทีไกีไยวขຌอง 
-  ป็นผูຌทีไกำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาระดับปริญญาอก ฿นปการศึกษา ๎๑๒๎ – ๎๑๒๏ 
 

๐ กายวิภาคศาสตร ์ กายวิภาคศาสตร์/
สรีรวิทยา 

อก ํ 
-  ป็นขຌาราชการ฿นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

-  เดຌรบัปรญิญาตรี หรือทียบทา สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาวิทยาศาสตร์การพทย์ 
หรือสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 

ละเดຌรับปริญญาท สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์  
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาอืไนทีไกีไยวขຌอง 
-  ป็นผูຌทีไกำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาระดับปริญญาอก ฿นปการศึกษา ๎๑๒๎ – ๎๑๒๏ 

อกสารนบ 



 ๎ 

 

หนวย
ทีไ 

สาขาวิชา นຌนทาง ระดับ
ปริญญา 

จำนวน
ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

๑ การพทย์ผนเทย/
การพทย์ผนเทย
ประยุกต์/
การพทย์ทางลือก 

การพทย์ผนเทย/
การพทย์ผนเทยประยุกต์/
การพทย์ทางลือก 

อก ํ 
-  ป็นขຌาราชการ฿นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

-  เดຌรับปรญิญาตรี หรือทียบทา สาขาวชิาการพทย์ผนเทย สาขาวชิาการพทย์ผนเทยประยุกต์  
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์ หรือสาขาวิชาอืไนทีไกีไยวขຌอง 
ละเดຌรับปริญญาท สาขาวชิาการพทย์ผนเทย สาขาวชิาการพทย์ผนเทยประยุกต์  
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์ หรือสาขาวิชาอืไนทีไกีไยวขຌอง 
-  ป็นผูຌทีไกำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาระดับปริญญาอก ฿นปการศึกษา ๎๑๒๎ – ๎๑๒๏  

๒ ภสัชศาสตร์ ภสัชสาธารณสุข/ 
ภสัชสมุนเพร/ภสัชวท/
ทคนลยีภสชักรรม/
ภสัชอุตสาหกรรม 

อก ๎ 
-  ป็นขຌาราชการ฿นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

-  เดຌรับปรญิญาตรี หรือทียบทา สาขาวชิาภสชัศาสตร์  
ละเดຌรับปริญญาท สาขาวชิาภสัชศาสตร์  หรือสาขาวชิาอืไนทีไกีไยวขຌอง 
- ป็นผูຌทีไกำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาระดับปริญญาอก ฿นปการศึกษา ๎๑๒๎ – ๎๑๒๏ 

๓ ทันตพทยศาสตร ์ ทันตกรรมประดิษฐ์/ 
ทันตกรรมผูຌสูงอาย ุ

อก ๎ 
-  ป็นขຌาราชการ฿นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

- เดຌรับปรญิญาตรี หรือทียบทา สาขาวชิาทันตพทยศาสตร์  
ละเดຌรับปริญญาท สาขาวชิาทันตพทยศาสตร์ หรือสาขาวชิาอืไนทีไกีไยวขຌอง 
-  ป็นผูຌทีไกำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาระดับปริญญาอก ฿นปการศึกษา ๎๑๒๎ – ๎๑๒๏ 
 

   

 

 

 

 

   

 

 

 



 ๏ 

 

หนวย
ทีไ 

สาขาวิชา นຌนทาง ระดับ
ปริญญา 

จำนวน
ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

๔ สาขาวชิาทีไ
กีไยวขຌอง 
ดຌานการศึกษา 

- อก ๑ 
-  ป็นขຌาราชการ฿นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

-  เดຌรับปริญญาตรี หรือทียบทา สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาภสชัศาสตร์   
สาขาวชิาทนัตพทยศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร ์
ละเดຌรับปริญญาท สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาภสชัศาสตร์   
สาขาวชิาทนัตพทยศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอืไนทีไกีไยวขຌอง 
-  ป็นผูຌทีไกำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาระดับปริญญาอก ฿นปการศึกษา ๎๑๒๎ – ๎๑๒๏ 

หมายหตุ   กรณีผูຌสมัครรับทุนป็นขຌาราชการทีไมิเดຌสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หนวยงานตຌนสังกัดตຌองยินยอม฿หຌตัดอนตำหนงละอัตรางินดือนของผูຌรับทุนเปป็น
ของสถาบันพระบรมราชชนกทันทีทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌป็นผูຌรับทุนการศึกษาละยินยอม฿หຌปฏิบัติตามงืไอนเขการรับทุน ทัๅงนีๅ นืไองจาก สถาบันพระบรมราชชนก
ป็นสถาบันอุดมศึกษา ภาย฿ตຌกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก ตำหนงบรรจุจะมีการปรับปลีไยนป็นสายการสอน฿น
สถาบันอุดมศึกษา ิขຌาราชการครูี   


