(สำเนา)

(สำเนา)

)ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ
เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของ
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๕
(ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก)
-----------------------------------------------------ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๕ (ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้
เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก) ซึ่งกำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนิน การคัด เลือก และแจ้งรายชื่อ ผู้ผ่า น
การคัดเลือ กที่มีคุณ สมบัติตรงตามประกาศรับ สมัค รเท่ากับ จำนวนทุน ที่ได้รับ การจัดสรร พร้อมใบสมัค ร
เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น
อาศัยความตามข้อ ๕.๒ และ ๖.๓ แห่งประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง
กรม หรือหน่วยงานของรัฐ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ดังต่อไปนี้
หน่วยที่ ๑

สาขาวิชา
วิชาเอก/เน้นทาง

ระดับปริญญาเอก
จำนวน ๑๘ ทุน
ได้แก่

พยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่ / การพยาบาลผู้สูงอายุ /
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ / พยาบาลอนามัยชุมชน /
พยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ / สูติศาสตร์ /
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น / พยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช
ในประเทศ

นาวสาวปวีณา
นายเลอเกียรติ
นางพนัชญา
นางสาวณัฐธยาน์
นางสาวสายใจ

ยศสุรินทร์
วิชาฤทธิ์
ขันติจิตร
ชาบัวคำ
จารุจิตร
/นางสาว...

-๒-

หน่วยที่ ๒

นางสาวบุษยารัตน์
ลอยศักดิ์
นายชนุกร
แก้วมณี
นางสาวจิณวัตร
จันครา
นางสาวชนกานต์
แสงคำกุล
นางนิดา
มีทพิ ย์
นางสาวพลอยลดา
ศรีหานู
นางสาวสมฤดี
อรุณจิตร
นางสาวศรีไชย
โพธิ์ศรี
นางสาวจิณัฐตา
ศุภศรี
สาขาวิชา
ด้านสาธารณสุขศาสตร์
วิชาเอก/เน้นทาง
อนามัยสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระดับปริญญาเอก
ในประเทศ
จำนวน ๖ ทุน
ได้แก่

หน่วยที่ ๓

นาวสาวสุภาภรณ์

สาขาวิชา
วิชาเอก/เน้นทาง

ระดับปริญญาเอก
จำนวน ๖ ทุน

บุญสงค์

ด้านสหเวชศาสตร์
ฉุกเฉินทางการแพทย์
หรือ การแพทย์ทางเลือก/ การแพทย์แผนไทย /
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
หรือ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือ รังสีวิทยา/รังสีเทคนิค
หรือ สื่อสารนวัตกรรมสุขภาพ / นวัตกรรมสุขภาพ /
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
หรือ เทคโนโลยีเภสัชกรรม / การบริบาลทางเภสัชกรรม
หรือ ทันตกรรมประดิษฐ์
ในประเทศ

- ไม่มีผสู้ มัคร–
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับทุน ดำเนินการดังต่อไปนี้
๑. รายงานตัว
ผู้ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ ทุ น แจ้ งรายงานตั ว พร้ อ มแนบภาพถ่ ายบั ต รประชาชน ส่ งให้ สถาบั น
พระบรมราชชนก ทาง e-mail ที่ capt.nok@hotmail.com ภายใน ๕ วันนับจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน
(สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๘๓๓) สามารถดาวน์โหลดเอกสารการรายงานตัวได้ทางเว็บไซต์
/www. ...

-๓www.ocsc.go.th/scholarship/gov-study หัวข้อ “ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๕” หัวข้อย่อย “ทุนในประเทศ”
หากผู้ใดไม่รายงานตัว และติดต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดดังกล่าว โดยมิได้แจ้งให้สำนักงาน ก.พ.
ทราบล่วงหน้า จะถือว่าสละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้
๒. การปฐมนิเ ทศ
ผู้ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ ทุ น เข้ า ร่ ว มการปฐมนิ เทศและจั ด ทำสั ญ ญา ณ งานพั ฒ นาบุ ค ลากร
กองทรั พ ยากรบุ ค คล สถาบั น พระบรมราชชนก อาคาร ๔ ชั ้ น ๖ สำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมื องนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๘๓๓
ภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
หากผู้มีสิทธิได้ รับทุนไม่ไปรายงานตัวตามวัน และเวลาที่กำหนด โดยมิได้แจ้งให้สถาบั น
พระบรมราชชนกทราบล่วงหน้าจะถือว่าสละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้
อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้มีสิทธิได้รับทุนและผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังนี้
๑. ไม่มีหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อจากส่วนราชการต้นสังกัด
๒. หลี ก เลี่ ย ง ละเลยการเข้ ารายงานตั ว การอบรม และการทำสั ญ ญาตามที่ ก ระทรวง
สาธารณสุข และสำนักงาน ก.พ. กำหนด
๓. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม หรือไม่ประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด
๔. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้าศึกษาต่อในระดับ สาขาวิชา และสถานศึกษาตามที่ได้
แจ้งไว้ในใบสมัครคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
(ลงชื่อ)

ชุติมา หาญเผชิญ
(นางชุติมา หาญเผชิญ)
รองเลขาธิการ ก.พ.
ประธานกรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

