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นักเรียนทนุรัฐบาล  

ประกาศรายชื�อผูม้สีิทธิ 

ได้รับทนุ
ตรวจร่างกาย ทาํสัญญา

เตรียมความพร้อม

ด้านภาษา

เตรียมเอกสาร

สมคัรสถานศึกษาสมคัรสถานศึกษา

สถานศึกษาตอบรับ
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สถานศึกษาตอบรับ

ตรวจร่างกาย ทาํหนังสือเดินทาง จองตั0ว/เบกิคชจ

ก.พ. ออกหนังสือถึงสังกัด

(แจ้งอนมุตัิตัวบคุคล) ทาํวีซ่ารับตั0ว/ค่าใช้จ่าย

รายงานตัวไปศึกษา เดินทางไปศึกษา
ฝ่ายนักเรียนทนุรัฐบาล 2 
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1. โรงพยาบาลศิริราช  (เฉพาะสขุภาพร่างกาย) 

    โทร. 0 2419 8340

2. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รังสิต (สขุภาพร่างกาย&จิต)

        โทร. 0 2926 9879-81         

3. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา (สขุภาพร่างกาย&จิต)

        โทร. 0 7445 1765                

4. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น (สขุภาพร่างกาย&จิต)

        โทร. 0 4336 3770 

5. โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่(สขุภาพร่างกาย&จิต)

        โทร. 0 5394 5603

สถานที�ตรวจร่างกาย
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6. สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (เฉพาะสขุภาพจิต)

        โทร. 0 2437 0200-8 ต่อ 4208

7. โรงพยาบาลศรีธัญญา (เฉพาะสขุภาพจิต)

        โทร. 0 2525 0981-5 ต่อ 1627

8. สถาบนักัลยาณ์ราชนครินทร์ (เฉพาะสขุภาพจิต)

        โทร. 02883 9066-7 ต่อ 1308

9. โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (เฉพาะสขุภาพกาย)

  โทร. 0 2256 5418

10. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล (เฉพาะสขุภาพกาย)

  โทร. 0 2244 3662

สถานที�ตรวจร่างกาย
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11. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สขุภาพกาย & สขุภาพจิต)

        โทร. 0 5596 5156

12. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ มศว องครักษ์ 

       (สขุภาพกาย & สขุภาพจิต) โทร. 0 3739 5085 ต่อ 10136

13. โรงพยาบาลราชวิถี (สขุภาพกาย & สขุภาพจิต)

        โทร. 0 2354 8108

14. โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า (สขุภาพกาย & สขุภาพจิต)

  โทร. 0 2354 7600 ต่อ 90323

สถานที�ตรวจร่างกาย



การทาํสัญญารับทนุ

บคุคลที�เกี�ยวข้องในการทาํสัญญารับทนุ

1. นักเรียนทนุ

2. ผูค้ํLาประกัน 

3. คู่สมรสของนักเรียนทนุ

4. คู่สมรสของผูค้ํLาประกัน
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คณุสมบตัิผูค้ํLาประกัน

1. ต้องเป็นบิดาหรือมารดา ถ้าไม่มีทัLงบิดาหรือมารดา ต้องให้พี�หรือ
น้อง ร่วมบิดาหรือมารดาเป็นผู้คํLาประกัน โดยไม่ต้องแสดง
หลักทรัพย์

2. ถ้าไม่มีบุคคลตามข้อ 1 จะให้บุคคลอื�นเป็นผูค้ํLาประกันโดยแสดง
หลักทรัพย์ก็ได้ เว้นแต่ ในกรณีที�ไม่สามารถแสดงหลักทรัพย์ ให้
พจิารณาความสามารถในการใช้หนีLจากฐานะและรายได้แทนการ
แสดงหลักทรัพย์ได้
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คณุสมบตัิผูค้ํLาประกัน  

3. ถ้าไม่มีบคุคลตามข้อ 1 และ 2 ให้ส่วนราชการตัLงคณะกรรมการ
ขึLนเพื�อตรวจสอบข้อเท็จจริง หากผลการตรวจสอบปรากฏว่า 
ผูท้าํสัญญาไม่มีบคุคลดังกล่าว จริง ให้ทาํสัญญา โดยไม่ต้องมี
ผูค้ํLาประกันได้
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สถานที�ทาํสัญญา
ทนุ ก.วิทย์ฯ ทาํสัญญาที�หน่วยงานต้นสังกัด    เช่น

�กรมส่งเสริมคณุภาพสิ�งแวดล้อม

�มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี

�ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

�มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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เอกสารประกอบการทาํสัญญา

นักเรียนทนุรัฐบาล

1. บตัรประจาํตัวประชาชน/

ข้าราชการ

2. ทะเบยีนบา้น

3. ทะเบยีนสมรส (ถ้าม)ี

4. เอกสารการเปลี�ยนชื�อ/นามสกลุ 

(ถ้าม)ี

ผูค้ํLาประกัน

1. บตัรประจาํตัวประชาชน/ 

ข้าราชการ

2. ทะเบยีนบา้น

3. ทะเบยีนสมรส (ถ้าม)ี

4. เอกสารการเปลี�ยนชื�อ/    

นามสกลุ (ถ้าม)ี
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� ผลการตรวจสขุภาพอนามัย “ผา่น” 

    และ

� เซ็นสัญญารับทนุรัฐบาลแล้ว

การเบิกค่าใช้จ่ายเตรียมตัว

ก่อนเดินทางไปศึกษา



การเตรียมความพร้อมด้านภาษา

1. ศึกษาภาษาอังกฤษ ณ สถาบันสอนภาษา

    เช่น เอ.ยู.เอ , B.C., ELC

2. เรียนเสริมพเิศษต่างๆ
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การหาข้อมลูสถานศึกษา

    website ต่างๆ เช่น www. Petersons.com, 

www.findaschool.org, www.graduates.com 

    เป็นต้น
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การขอหนังสือรับรองการเงิน

1. ส่งผลสอบ 
1. TOEFL iBT 61 Computer based 173    

Paper based 500 ขึLนไป หรือ

2.  IELTS 5.5 ขึLนไป 

(หากสาํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ไม่ต้องแสดงผลสอบ
ภาษาอังกฤษ)
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การขอหนังสือรับรองการเงิน

   2. ที�อยู่ของมหาวิทยาลัยที�จะสมัคร 
เช่น Office of Admissions

University of Michigan
Ann Arbor, MI 37220

3. ระดับ และสาขาวิชาที�จะสมัคร
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สถานศึกษาตอบรับ
เมื�อได้รับหนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้วต้องส่ง

ให้เจ้าหน้าที� สาํนักงาน ก.พ. พจิารณาตรวจสอบก่อน

ว่าการตอบรับมีเงื�อนไขหรือไม่ เพื�อจะได้ดําเนินการ

ขัLนตอนต่อไป
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 ตรวจร่างกาย
กรณีผลตรวจร่างกายครัLงแรกมีอายุเกิน 1 ปี ต้อง

ตรวจร่างกายกับคณะกรรมการแพทย์ ก.พ. อีกครัLง 

โดยจะตรวจในเขตกรงุเทพฯ หรือต่างจังหวัดก็ได้
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สถานที�ทาํหนังสือเดินทาง
หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํLาเงิน) (กรณีมีหนังสือจากสาํนักงาน ก.พ.) 

- ทาํที�อาคารกรมการกงสลุ ถ.แจ้งวัฒนะ แห่งเดียวเท่านัLน

หนังสือเดินทาง บคุคลทั�วไป (เล่มสีแดง)

- กรงุเทพฯ

    อาคารกรมการกงสลุ ถ.แจ้งวัฒนะ  

    สาํนักงานสาขา ปิ� นเกล้า   และบางนา

- ต่างจังหวัด

   ขอนแก่น เชียงใหม ่นครราชสีมา พษิณโุลก ภเูก็ต ยะลา สงขลา

   สรุาษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี
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 ทาํหนังสือเดินทาง

เอกสารที�ใช้ในการทาํหนังสือเดินทาง

๏ บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย

๏ ทะเบียนบ้าน 

๏ หนังสือส่งตัวจากสาํนักงาน ก.พ.  

๏ สาํเนาสัญญาการจ้างงาน (กรณีเป็นพนักงานของรัฐ)

๏ ค่าธรรมเนียม 1000 บาท
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การจองตั0วโดยสารเครื�องบนิ 

นักเรียนทุน กาํหนดวันเดินทาง (ก่อนสถานศึกษาเปิด 10 วัน) และ
แจ้งเจ้าหน้าที�ผูร้ับผดิชอบ ศูนย์จัดการศึกษาฯ (ศกศ.)

เจ้าหน้าที� ศกศ. แจ้ง กลุ่มงานคลัง ดาํเนินการจองตั0วกับ บ.การบนิไทย

เจ้าหน้าที�กลุ่มงานคลัง อีเมล์ตารางการเดินทางให้นักเรียนทนุทราบ

กรณีติดต่อเจ้าหน้าที�กลุ่มงานคลัง ที�อีเมล์ :   accts@ocsc.go.th
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การทาํวีซ่า
เมื�อผลการตรวจสุขภาพอนามัย ผ่านแล้ว 

สาํนักงาน ก.พ. จะออกหนังสือรับรองฐานะ

ทางการเงิน เพื�อใช้ประกอบการยื�นขอวีซ่าให้

ต่อไป
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อนมุตัิให้ข้าราชการ/พนักงาน ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ

นักเ รียนทุนที� เ ป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงาน
มหา วิทยา ลัย  ต้องทํา สัญญาลาศึกษา ก่อน เ ดินทาง ไป
ต่างประเทศ

สํานักงาน ก.พ. ส่งหนังสือถึงหน่วยงานต้นสังกัดเพื�อแจ้ง
กําหนดการเดินทางและดําเนินการให้ข้าราชการ/พนักงาน      
ทาํสัญญาลาศึกษา และอนมุตัิตัวบคุคล 

(เมื�อนักเรียนได้รับอนมุตัิวีซ่า และยืนยันวันเดินทางที�แน่นอนแล้ว)
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การเบกิค่าใช้จ่าย

เมื�อมกีารจองตั0วโดยสารเครื�องบิน สาํนักงาน ก.พ. จะตัLงเบิก
ค่าใช้จ่ายที�จะใช้ในต่างประเทศในส่วนที�นักเรียนจะได้รับ งวดที�
2 ประกอบด้วย เงินเดือนในต่างประเทศ ค่าคอมพวิเตอร์ ค่า
หนังสือ เป็นต้น ไว้ให้ด้วย หากนักเรียนรายใด ที�ยังไม่เบิก
ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง งวดที�1 (50,000 หรือ 32,000 
บาท) ก็จะได้รับในคราวเดียวกัน

ฝ่ายนักเรียนทนุรัฐบาล 2 



การรับตั0วโดยสารเครื�องบิน/ค่าใช้จ่าย

เมื�อได้รับอนมุัติวีซ่า ให้นักเรียนติดต่อกลุ่มงานคลัง 
สํานักงาน ก.พ. เพื�อรับหนังสือไปรับตั0วโดยสาร
เครื�องบินที�บริษัทการบินไทย ถ.หลานหลวง เมื�อรับ
ตั0วโดยสารเครื�องบนิแล้ว ให้นาํกลับมาที�กลุ่มงานคลัง
เพื�อรับค่าใช้จ่าย พร้อมกับรายงานตัวก่อนเดินทางไป
ศึกษา ณ กลุ่มการศึกษาฯ สาํนักงาน ก.พ.
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การรายงานตัวก่อนเดินทางไปศึกษา

หลังจากได้รับตั0 วโดยสารเครื�องบินและรับค่าใช้จ่ายแล้ว         

ให้นักเรียน XEROX หนังสือเดินทางหน้าที�มีข้อมลูของนักเรียน 

หน้า วีซ่า ตั0วโดยสารเครื�องบิน และรปูถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิLว 

จํานวน 2 รูป มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที�ผู้รับผิดชอบ ก่อน

เดินทางไปศึกษา

ขอยํLา นักเรียนทกุคนต้องรายงานตัวก่อนเดินทางไปศึกษา
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ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (ศกศ.)

สาํนักงาน ก.พ.

ถ. ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ

อ. เมอืง

จ. นนทบรุี 11000

ฝ่ายนักเรียนทนุรัฐบาล 2  

หน่วยงานและเจ้าหน้าที�ผูร้ับผดิชอบ



นางฐิติมา ศิริวิโรจน์  
ผูอ้าํนวยการศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้

Email : thitima@ocsc.go.th
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หน่วยงานและเจ้าหน้าที�ผูร้ับผดิชอบ



ฝ่ายนักเรียนทนุรัฐบาล 2 (ดแูลทนุกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

                                  และทนุ พสวท.)

นางสาวพรพศิ สมวงษ์ (พี�น ํLา) หัวหน้าฝ่าย
Email : pornpit@ocsc.go.th

Tel. : 0 2547 1462 หรือ 0 2547 1000 ต่อ 6149

Fax. : 0 2547 1800

- ก่อนเดินทางไปศึกษา

   ดแูล - นักเรียนทนุ ก.วิทย์ฯ (พฒันาข้าราชการ)

ฝ่ายนักเรียนทนุรัฐบาล 2 

เจ้าหน้าที�ผูร้ับผดิชอบ



ฝ่ายนักเรียนทนุรัฐบาล 2 (ดแูลทนุกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

                                  และทนุ พสวท.)

 นางสาวสมใจ คล้ายสบุรรณ์ (พี�แขก) 
Email : somjai@ocsc.go.th

Tel. : 0 2547 1461 หรือ 0 2547 1000 ต่อ 6148

Fax. : 0 2547 1800

- ก่อนเดินทางไปศึกษา

   ดแูล - นักเรียนทนุ ก.วิทย์ฯ (ทนุบคุคลทั�วไประดับปริญญา)  

             และ นักเรียนทนุ พสวท.  
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