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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.อนมุตัิให้ไปศึกษา

(เฉพาะขร./พนักงาน)
ทาํวีซ่ารับตั0ว/ค่าใช้จ่าย

รายงานตัวไปศึกษา เดินทางไปศึกษา
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ฝ่ายนกัเรยีนทุนรฐับาล   

      
 

    

    

    

1. โรงพยาบาลศิริราช 

โทร. 0 2419 8340  (เฉพาะสขุภาพร่างกาย) 

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



ฝ่ายนกัเรยีนทุนรฐับาล   

      
 

    

    

    

6. สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (เฉพาะสขุภาพจิต)

     โทร. 0 2437 0200-8 ต่อ 4208

7. โรงพยาบาลศรีธัญญา (เฉพาะสขุภาพจิต)

     โทร. 0 2525 0981 ต่อ 1627

8. สถาบนักัลยาราชนครินทร์ (เฉพาะสขุภาพจิต)

     โทร. 0 2889 9066-7 ต่อ 1308

หมายเหต ุมโีรงพยาบาทเพิ�มเติม ให้ดใูนเอกสารที�แจก



ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทาํสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศ

ข้อ 7 ผูร้ับทนุ ผูล้าศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศต้องทาํสัญญาไว้กับส่วนราชการ โดย
รับรองว่าจะกลับมารับราชการ และมีผูค้ํJาประกันตามที�กาํหนด
ไว้ในระเบียบนีJ เว้นแต่ระเบียบนีJกาํหนดให้ไม่ต้องทาํสัญญา 
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1. ต้องเป็นบิดาหรือมารดา ถ้าไม่มีทัJงบิดาหรือมารดา ต้องให้พี�
หรือน้อง ร่วมบิดาหรือมารดาเป็นผู้คํJาประกัน โดยไม่ต้อง
แสดงหลักทรัพย์

2. ถ้าไม่มีบุคคลตามข้อ 1 จะให้บุคคลอื�นเป็นผู้คํJาประกันโดย
แสดงหลักทรัพย์ก็ได้ เว้นแต่ ในกรณีที� ไม่สามารถแสดง
หลักทรัพย์ ให้พิจารณาความสามารถในการใช้หนีJจากฐานะ
และรายได้แทนการแสดงหลักทรัพย์ได้
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3. ถ้ า ไ ม่ มี บุคคลตาม ข้อ  1  แล ะ  2  ใ ห้ ส่ วนร าชการ ตัJ ง
คณะกรรมการขึJ นเพื�อตรวจสอบข้อเท็จจริง หากผลการ
ตรวจสอบปรากฏว่า ผูท้าํสัญญาไม่มีบคุคลดังกล่าว จริง ให้
ทาํสัญญา โดยไม่ต้องมีผูค้ํJาประกันได้
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ทนุ ก.วิทย์ฯ ทาํสัญญาที�หน่วยงานต้นสังกัด    เช่น

�กรมควบคุมมลพษิ

�มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี

�ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

�มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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เอกสารประกอบการทาํสัญญา

นักเรียนทนุรัฐบาล

1. บตัรประจาํตัวประชาชน/

ข้าราชการ

2. ทะเบยีนบา้น

3. ทะเบยีนสมรส (ถ้าม)ี

4. เอกสารการเปลี�ยนชื�อ/

นามสกลุ (ถ้าม)ี

ผูค้ํJาประกัน

1. บตัรประจาํตัวประชาชน/ 

ข้าราชการ

2. ทะเบยีนบา้น

3. ทะเบยีนสมรส (ถ้าม)ี

4. เอกสารการเปลี�ยนชื�อ/    

นามสกลุ (ถ้าม)ี
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� ผลการตรวจสขุภาพอนามยัผา่น 

    และ

� เซ็นสัญญารับทนุรัฐบาลแล้ว



1. ศึกษาภาษาอังกฤษ ณ สถาบนัสอนภาษา
    เช่น เอ.ยู.เอ , B.C., ELC
2. เรียนเสริมพเิศษ

ฝ่ายนักเรียนทนุรัฐบาล 2 



website ต่างๆ  เช่น 

www. Petersons.com , 

www.findaschool.org, 

www.graduates.com 
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นักเรียนที�จะสมัครมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา  ต้องมีผล
สอบ TOEFL IBT 79 Computer based 213 หรือ
เทียบเท่า 550 ขึJ นไป หากสมัครมหาวิทยาลัยในสหราช
อาณาจักร หรือออสเตรเลีย ต้องส่งผลสอบ TOEFL ตามที�
ได้กล่าวมาแล้ว หรือผลสอบ IELTS 6.0 ขึJนไป อย่างใด
อย่างหนึ�งมาแสดง จึงจะสามารถออกหนังสือรับรองการเงิน
ได้ (หากสาํเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ไม่ต้องแสดงผล
สอบภาษาอังกฤษ)
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นัก เ รียนต้อง ส่ง ที� อ ยู่ของสถานศึกษาที� จ ะส มัคร ใ ห้ เ จ้ าห น้า ที�
ผู้รับผิดชอบทางอีเมล์หรือทางโทรสาร เพื�อพิมพ์ลงใน แบบฟอร์ม
ของ สาํนักงาน ก.พ. โดยนักเรียนเป็นผูจ้ัดส่งหนังสือรับรองการเงิน
ดังกล่าวให้สถานศึกษาเอง ทัJงนีJ ที�อยู่ของสถานศึกษา ต้องระบแุผนกที�
นักเรียนติดต่อด้วย เช่น 

Office of Admissions, 

University of Michigan

Ann Arbor, MI 37220
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เมื�อได้รับหนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้วต้องส่ง

ให้เจ้าหน้าที สาํนักงาน ก.พ. พจิารณาตรวจสอบก่อน

ว่าการตอบรับมีเงื�อนไขหรือไม่ และจะได้ดําเนินการ

ขัJนตอนต่อไป
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กรณีผลตรวจร่างกายครัJงแรกมีอายุเกิน 1 ปี ต้อง

ตรวจร่างกายกับคณะกรรมการแพทย์ ก.พ. อีกครัJง 

โดยจะตรวจในเขตกรงุเทพฯ หรือต่างจังหวัดก็ได้
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เอกสารที�ใช้ในการทาํหนังสือเดินทาง
๏ บตัรประชาชน/บตัรข้าราชการ/บตัรพนักงาน

มหาวิทยาลัย
๏ ทะเบยีนบา้น 
๏ หนังสือส่งตัวจากสาํนักงาน ก.พ. (กรณีเป็น 

ข้าราชการ/พนักงาน)
๏ ค่าธรรมเนียม 1000 บาท
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ฝ่ายนักเรียนทนุรัฐบาล 2   

- กรงุเทพฯ

    อาคารกรมการกงสลุ ถ.แจ้งวัฒนะ  

    สาํนักงานสาขา ปิ� นเกล้า   และบางนา

- ต่างจังหวัด

   ขอนแก่น เชียงใหม่ นครราชสีมา พษิณโุลก 

ภเูก็ต ยะลา สงขลา สรุาษฎร์ธานี อุดรธานี

   อุบลราชธานี

สถานที�ทาํหนังสือเดินทาง



เมื�อผลการตรวจสุขภาพอนามัย ผ่านแล้ว 

สาํนักงาน ก.พ. จะออกหนังสือรับรองฐานะ

ทางการเงิน เพื�อใช้ประกอบการยื�นขอวีซ่าให้

ต่อไป 
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กลุ่มงานคลัง สาํนักงาน ก.พ. จะเป็นผูจ้องตั0วโดยสารเครื�องบินให้
นักเรียน  โดยนักเรียนต้องแจ้งกําหนดวันเดินทางให้เจ้าหน้าที�       
พี�เลีJ ยงทราบ เพื�อจะได้ส่งใบจองตั0วให้กลุ่มงานคลังดําเนินการ    
จองตั0วต่อไป ทัJงนีJ  นักเรียนสามารถเดินทางไปศึกษาก่อนเปิด     
ภาคเรียนได้ไม่เกิน  10 วัน

การสอบถามผลการจองตั0วให้สอบถามโดยตรงที�เจ้าหน้าที�กลุ่มงาน
คลัง สาํนักงาน ก.พ.

อีเมล์ :   accts@ocsc.go.th
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ในกรณีที�นักเรียนทุนเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงาน
มหาวิทยาลัย

สาํนักงาน ก.พ. จะส่งหนังสือถึงหน่วยงานต้นสังกัดเพื�อแจ้ง
กําหนดการเดินทางและดําเนินการให้ข้าราชการ/พนักงาน      
ทาํสัญญาลาศึกษา และอนมุตัิตัวบคุคล 
(เมื�อตั0วโดยสารเครื�องบิน ได้รับการยืนยันวันเดินทางที�แน่นอนแล้ว)
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เมื�อมกีารจองตั0วโดยสารเครื�องบิน สาํนักงาน ก.พ. จะตัJงเบิก

ค่าใช้จ่ายที�จะใช้ในต่างประเทศในส่วนที�นักเรียนจะได้รับ เช่น 

เงินเดือนในต่างประเทศ ค่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ไว้ให้ด้วย 

หากนักเรียนรายใด ที� ยัง ไม่ เบิกค่าใ ช้ จ่ายก่อนเดินทาง 

(50,000 หรือ 32,000 บาท) ก็จะได้รับในคราวเดียวกัน
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เมื�อได้รับอนุมัติวีซ่า ให้นักเรียนติดต่อกลุ่มงานคลัง 
สํานักงาน ก.พ. เพื�อรับหนังสือไปรับตั0วโดยสาร
เครื�องบินที�บริษัทการบินไทย ถ.หลานหลวง และ
กลับมารับค่าใช้จ่ายเมื�อรับตั0วโดยสารเครื�องบินแล้ว
พร้อมกับรายงานตัวก่อนเดินทางไปศึกษา ณ ศูนย์
จัดการศึกษาฯ สาํนักงาน ก.พ.
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หลังจากได้รับตั0 วโดยสารเครื�องบินและรับค่าใช้จ่ายแล้ว         

ให้นักเรียน XEROX หนังสือเดินทางหน้าที�มีข้อมลูของนักเรียน 

วีซ่าตั0วโดยสารเครื�องบิน และรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิJ ว 

จํานวน 2 รูป มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที�ผู้รับผิดชอบ ก่อน

เดินทางไปศึกษา

ขอยํJา นักเรียนทกุคนต้องรายงานตัวก่อนเดินทางไปศึกษา
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ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (ศกศ.)
สาํนักงาน ก.พ. ที�อยู่ใหม ่สาํนักงาน ก.พ.
ถ. พษิณโุลก     ถนนติวานนท์
เขตดุสิต               อ.เมอืง
กรงุเทพฯ 10300                 จ.นนทบรุี 11000
ถึงวันที� 6 ก.ค. 55
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นางฐิติมา ศิริวิโรจน์  
ผูอ้าํนวยการ
โทร 0 2281 9549
โทรสาร 0 2628 6202
Email : thitima@ocsc.go.th

ฝ่ายนักเรียนทนุรัฐบาล 2  



ฝ่ายนักเรียนทนุรัฐบาล 2 (ดแูลทนุกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

                                  และทนุ พสวท.)

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

Tel. : 0 2628 6240 หรือ 0 2281 3333 ต่อ 2192

Fax. : 0 2628 6202 

- ก่อนเดินทางไปศึกษา

   ดแูล - นักเรียนทนุ ก.วิทย์ฯ (พฒันาข้าราชการ)
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กลุ่มงานนักเรียนทนุรัฐบาล 2 (ดแูลทนุกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

                                  และทนุ พสวท.)

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

Tel. : 0 2547 1458 หรือ 0 2547 1000 ต่อ 6145

Fax. : 0 2547 1800 

- ก่อนเดินทางไปศึกษา

   ดแูล - นักเรียนทนุ พสวท ก่อนเดินทางและระหว่างศึกษา
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กลุ่มงานนักเรียนทนุรัฐบาล 2 (ดแูลทนุกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

                                  และทนุ พสวท.)

 นายบัณฑิต เพช็รประพนัธ์กลุ (พี�เอก) 
Email : bundit@ocsc.go.th

Tel. : 0 2547 1457 หรือ 0 2547 1000 ต่อ 6144

Fax. : 0 2547 1800 

- ก่อนเดินทาง - นักเรียนทนุ ก.วิทย์ฯ (บคุคลทั�วไป)

- ระหว่างศึกษา – นักเรียนทนุ ก.วิทย์ฯ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

                              ญี�ปุ่น จีน
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กลุ่มงานนักเรียนทนุรัฐบาล 2 (ดแูลทนุกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

                                  และทนุ พสวท.)

 นางสาวโศภชา บรรณทอง (พี�แอน) 
Email : panatsa.b@ocsc.go.th

Tel. : 0 2547 1439 หรือ 0 2547 1000 ต่อ 6126

Fax. : 0 2547 1800 

- ก่อนเดินทาง - นักเรียนทนุ ก.วิทย์ฯ (ทนุพฒันาบคุลากรภาครัฐ)

- ระหว่างศึกษา – นักเรียนทนุ ก.วิทย์ฯ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา

ฝ่ายนักเรียนทนุรัฐบาล 2 


