
ขา่วเพื�อทราบขา่วเพื�อทราบขา่วเพื�อทราบ   

1.  นักเรียนทุนรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา สํานักงานผู ดูแล

นักเรียนในสหรัฐอเมริกาจะเป#นผู ดําเนินการโอนเงินค%าใช จ%ายประจําเดือน    

งวดพฤศจิกายน 2558 – มีนาคม 2559 เข าบัญชีรายตัวนักเรียน  ดังนั้น 

หากมีข อสงสัยสามารถติดต%อได ท่ีสํานักงานผู ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา   

โทร. (202) 667 - 6143, (202) 667 - 8010   E- Mail : saraban@oeadc.org   

2.  นักเรียนทุนรัฐบาลประเทศอังกฤษ สํานักงานผู ดูแลนักเรียนในประเทศ

อังกฤษจะเป#นผู ดําเนินการโอนเงินค%าใช จ%ายประจําเดือน งวดธันวาคม 2558 – 

มีนาคม 2559  เข าบัญชีรายตัวนักเรียน  ดังนั้น หากมีข อสงสัยสามารถติดต%อได ท่ี

สํานักงานผู ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ   

โทร. (0)20 7584 - 4538   E- Mail : finance@oeauk.net              

3.  นักเรียนทุนรัฐบาลประเทศนิวซีแลนดW สํานักงานผู ดูแลนักเรียนในประเทศ

ออสเตรเลียจะเป#นผู ดําเนินการโอนเงินค%าใช จ%ายประจําเดือน งวดธันวาคม 2558 – 

มีนาคม 2559  เข าบัญชีรายตัวนักเรียน  ดังนั้น หากมีข อสงสัยสามารถติดต%อได ท่ี

สํานักงานผู ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย  

โทร. (02) 6281 - 1371   E - Mail : oea@ocsc.org.au 
 

 



 

4.  นักเรียนทุนรัฐบาลประเทศเยอรมัน  ฝรั่งเศส  สวิตเซอรWแลนดW ออสเตรเลีย 

และญ่ีปุYน  สํานักงาน ก.พ. จะโอนเงินค%าใช จ%ายประจําเดือนเข าบัญชี         

เงินฝากธนาคารให กับนักเรียน งวดธันวาคม 2558 – มีนาคม 2559  ในวันที่                         

27  พฤศจิกายน  2558  นี้ 

5.  นักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน  ประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส  

สวิตเซอรWแลนดW ออสเตรเลีย ญ่ีปุYน และสาธารณรัฐประชาชนจีน(ป\กก่ิง)  

สํานักงาน ก.พ. จะโอนเงินค%าใช จ%ายเข าบัญชีเงินฝากธนาคารให กับนักเรียน 

งวดธันวาคม 2558 – มีนาคม 2559   ในวันท่ี  27  พฤศจิกายน  2558  น้ี   

6 .  นัก เ รี ยนทุนรั ฐบาลในประ เทศ ท่ี ไม% มี สํ า นักง านผู ดู แล นัก เรี ยนฯ            

สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล  จะเป#นผู ดําเนินการโอนเงินให นักเรียน   

ดังนั้น  หากมีข อสงสัยสามารถติดต%อได ที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล 

ณ ประเทศท่ีศึกษา  

                

 

 

 



การส%งเงินค%าใช จ%ายนักเรียนทุนรัฐบาล

ก.  สํานักงาน ก.พ. ไดโอนเงินค�าใชจ�ายประจําเดือน
จากประเทศไทยเขาบัญชีเ งินฝากธนาคารของนักเ รียนทุนรัฐบาลที่ ศึกษาในต�างประเทศ
6 ประเทศ  ดังน้ี 

วันที่โอน ประเทศ

27 พ.ย. 58            ฝร่ังเศส 

"           เยอรมัน 

"          สวิตเซอรWแลนดW

"          ออสเตรเลีย    

"          ญี่ปุYน    

" 
         สาธารณรัฐประชาชนจีน
        (ป\กก่ิง) 

       

ารส%งเงินค%าใช จ%ายนักเรียนทุนรัฐบาล  

ไดโอนเงินค�าใชจ�ายประจําเดือน งวดธันวาคม 2558 –
จากประเทศไทยเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของนักเ รียนทุนรัฐบาลที่ ศึกษาในต�างประเทศ

ประเทศ รายการค%าใช จ%ายที่จัดส%ง

  เงินค%าใช จ%ายประจําเดือนงวด ธ.ค
  และค%าธรรมเนียมธนาคาร              

  เงินค%าใช จ%ายประจําเดือนงวด ธ.ค
  ค%าธรรมเนียมในการศึกษา, ค%าหนังสอืและอปุกรณW
  การศึกษา, ค%าประกันสขุภาพเหมาจ%ายคร่ึงป`
  และค%าธรรมเนียมธนาคาร                

สวิตเซอรWแลนดW 
  เงินค%าใช จ%ายประจําเดือนงวด ธ.ค
  และค%าธรรมเนียมธนาคาร                

     

  เงินค%าใช จ%ายประจําเดือนงวด ธ.ค
  ค%าหนังสือและอุปกรณWการศึกษาเหมาจ%าย
  ค%าประกันสุขภาพเหมาจ%ายทั้งป` 
  และค%าธรรมเนียมธนาคาร                

  เงินค%าใช จ%ายประจําเดือนงวด ธ.ค
  ค%าหนังสือและอุปกรณWการศึกษาเหมาจ%าย
  ค%าประกันสุขภาพเหมาจ%ายคร่ึงป` 
  และค%าธรรมเนียมธนาคาร                

สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  เงินค%าใช จ%ายประจําเดือนงวด ธ.ค
  และค%าธรรมเนียมธนาคาร 
 (สําหรบันักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ 1 อําเภอ 

– มีนาคม 2559  
จากประเทศไทยเขาบัญชีเ งินฝากธนาคารของนักเ รียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในต�างประเทศ               

รายการค%าใช จ%ายที่จัดส%ง 

ค.58 – มี.ค.59 
                 

ค.58 – มี.ค.59 
ค%าหนังสือและอปุกรณW 

ค%าประกันสุขภาพเหมาจ%ายครึ่งป` 
และค%าธรรมเนียมธนาคาร                 

ค.58 – มี.ค.59 
และค%าธรรมเนียมธนาคาร                 

ค.58 – มี.ค.59 
เหมาจ%ายคร่ึงป` 
 

และค%าธรรมเนียมธนาคาร                 

ค.58 – มี.ค.59 
เหมาจ%ายคร่ึงป` 
 

และค%าธรรมเนียมธนาคาร                 

ค.58 – มี.ค.59 

อําเภอ 1 ทุน รุ%น 3, 4) 



 
ข.  การจัดส�งเงินสําหรับนักเรียนทุนรัฐบาลนอกจากข�อ ก. จะเป0นดังน้ี 

1.  นักเรียนทุนรัฐบาลที่มีระยะเวลารับทุนหมด ก
อนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
สํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ จะเป0นผูจัดส�งเงินใหจนถึง วันส้ินสุดระยะเวลารับทุน  

2.  นักเรียนทุนรัฐบาลที่ไม
ได�ส
งรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร จะไม
ได�รับเงิน
ค
าใช�จ
ายประจําเดือน งวดธันวาคม 2558 – มีนาคม 2559  จึงขอให�ติดต
อแจ�งรายละเอียด
บัญชีเงินฝากธนาคารให�สํานักงานผู�ดูแลนักเรียนฯ  ทราบโดยด
วน 

 
ค.  โดยที่ป8จจุบันนักเรียนทุนรัฐบาลไม�ตองลงลายมือช่ือรับเงิน เน่ืองจากสํานกังาน ก.พ. ใชหลักฐาน
การโอนเงินแทน  ทําใหนกัเรียนบางรายไม�ทราบว�าตนเองไดรับเงินเป0นค�าใชจ�ายรายการใดบาง 
 

สํานักงาน ก.พ.  จึงขอแจ�งรายละเอียดการจัดส
งเงินค
าใช�จ
ายของแต
ละประเทศ   
ข�างท�ายน้ี  ทั้งน้ี หากนักเรียนมีข�อสงสัยขอให�สอบถาม  

สํานักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศฝร่ังเศส โทร.  01 56 26 04 49 
E - Mail : oeaparis@orange-business.fr 

สํานักงานผูดูแลนักเรียนในสหพันธQสาธารณรัฐเยอรมนี  โทร.  (0) 30 700 964 60 - 61 
E - Mail : thaiedu@oeaberlin.de 

สํานักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย           โทร.  (02) 6281 - 1371 
E - Mail : oea@ocsc.org.au 

สํานักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศญ่ีปุ\น โทร.  (03) 5424 - 0652 
E - Mail : csctokyo@sepia.ocn.ne.jp 

สํานักงาน ก.พ.  โทร.  0 - 2547 - 1420 
 E - Mail : accts@ocsc.go.th 
            
 
 

                                                                สํานักงาน ก.พ. 
                        24  พฤศจิกายน  2558 
 
 



รายละเอียดการจัดส%งเงินค%าใช จ%ายให นักเรียนทุนรัฐบาล

วันที่  27 พฤศจิกายน 2558  ได แก%

รายการ

  1.  MA = ค%าใช จ%ายประจําเดือน เดือนละ

  2.  BC = ค%าธรรมเนียมธนาคารเหมาจ%าย

สหพันธWสาธารณรัฐเยอรมนี

วันที่  27 พฤศจิกายน 2558  ได แก%

รายการ 

  1. MA = ค%าใช จ%ายประจําเดือน เดือนละ

  2. TF = ค%าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ%าย 
  3. BS = ค%าหนังสือและอุปกรณWการศึกษาเหมาจ%าย 
  4. INS = ค%าประกันสุขภาพเหมาจ%าย 

  5. BC = ค%าธรรมเนียมธนาคารเหมาจ%าย

 

 

รายละเอียดการจัดส%งเงินค%าใช จ%ายให นักเรียนทุนรัฐบาล
ประเทศฝรั่งเศส 

 

ได แก%  MA (DECEMBER 2015 – MARCH 2016), BC

รายการ 
ศึกษาในปารีส 

( ยูโร ) 

ค%าใช จ%ายประจําเดือน เดือนละ 1,000.00 

ธรรมเนียมธนาคารเหมาจ%าย   27.50       

 
 

สหพันธWสาธารณรัฐเยอรมนี 

 

ได แก%  MA (DECEMBER 2015 – MARCH 2016), (TF+

 

เรียน 
ภาษา 
(ยูโร) 

เตรียมมหาวิทยาลัย, 
ฝnกงานก%อนเข า
มหาวิทยาลยั 

( ยูโร) 

ค%าใช จ%ายประจําเดือน เดือนละ 410.00 880.00 

ค%าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ%าย (ครึ่งป`) 
ค%าหนังสือและอุปกรณWการศึกษาเหมาจ%าย (คร่ึงป)̀ 
ค%าประกันสุขภาพเหมาจ%าย (ครึ่งป`) 

 615.00  840.00 

าธรรมเนียมธนาคารเหมาจ%าย 15.00        15.00 

 

 
 

รายละเอียดการจัดส%งเงินค%าใช จ%ายให นักเรียนทุนรัฐบาล 

, BC 
ศึกษานอกปารีส 

( ยูโร ) 

900.00 

      27.50 

+BS+INS)/2, BC 
, 

ปริญญา 
ตรี- โท - เอก 

( ยูโร) 

  980.00 

 1,130.00 

       15.00 



วันที่  27 พฤศจิกายน 2558  ได แก%

รายการ

   1.  MA = ค%าใช จ%ายประจําเดือน

   2.  BC = ค%าธรรมเนียมธนาคารเหมาจ%าย

 
 

วันที่  27 พฤศจิกายน 2558  ได แก%

รายการ 

  1. MA = ค%าใช จ%ายประจําเดือน เดือนละ

  2. BS =  ค%าหนังสือและอุปกรณWการศึกษา 
เหมาจ%าย (ครึง่ป`)   

  3. INS = ค%าประกันสุขภาพเหมาจ%าย 

  4. BC = ค%าธรรมเนียมธนาคารเหมาจ%าย          

 

ประเทศสวิตเซอรWแลนดW 

 

ได แก%  MA (DECEMBER 2015 – MARCH 2016, BC

รายการ 
ระดับ ป.ตรี 
( แฟรงคWสวิต 

ค%าใช จ%ายประจําเดือน เดือนละ 1,900.00

ธรรมเนียมธนาคารเหมาจ%าย    23

 ประเทศออสเตรเลีย  

 

ได แก%  MA (DECEMBER 2015 – MARCH 2016),

ปริญญาตรี  ปริญญา

นร.ทีศ่ึกษาในรัฐ
NSW และ ACT 

นร.ทีศ่ึกษาในรัฐ
อ่ืน ๆ 

นร.ทีศ่ึกษาในรัฐ
NSW และ ACT

เดือนละ 1,500.00 1,400.00 1,500.00

ค%าหนังสือและอุปกรณWการศึกษา 
  330.00   330.00   380.00

ค%าประกันสุขภาพเหมาจ%าย (ทั้งป`)    350.00   350.00   350.00

ธรรมเนียมธนาคารเหมาจ%าย           23.00  23.00  23.00 

 
 
 

 

MARCH 2016, BC 

ตรี - เอก 
แฟรงคWสวิต ) 

1,900.00 

23.00 

), BS/2, INS, BC 

ปริญญาโท – เอก 

ทีศ่ึกษาในรัฐ
ACT 

นร.ทีศ่ึกษาในรัฐ
อื่น ๆ 

00 1,400.00 

00   380.00 

00   350.00 

  23.00 



วันที่  27 พฤศจิกายน 2558  ได แก%

รายการ

  1.  MA = ค%าใช จ%ายประจําเดือน เดือนละ

  2. BS =  ค%าหนังสือและอุปกรณWการศึกษาเหมาจ%าย 

  3. INS = ค%าประกันสุขภาพเหมาจ%าย 

  4.  BC = ค%าธรรมเนียมธนาคารเหมาจ%าย

 
 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

วันที่  27 พฤศจิกายน 2558  ได แก%
(สําหรับนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ 

รายการ

   1.  MA = ค%าใช จ%ายประจําเดือน

   2.  BC = ค%าธรรมเนียมธนาคารเหมาจ%าย

 

ประเทศญ่ีปุYน 

 

ได แก%  MA (DECEMBER 2015 – MARCH 2016), 

รายการ 

ระดับมัธยมศึกษา
และปริญญาตรี 

(เยน) 

สูงกว%าปริญญาตรี

ค%าใช จ%ายประจําเดือน เดือนละ 151,500.00 

ค%าหนังสือและอุปกรณWการศึกษาเหมาจ%าย (ครึ่งป`)  31,500.00 

ค%าประกันสุขภาพเหมาจ%าย (ครึ่งป̀)   10,250.00 

ธรรมเนียมธนาคารเหมาจ%าย        3,750.00 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (ป\กกิ่ง) 

 

ได แก%   MA (DECEMBER 2015 – MARCH 2016)

สําหรับนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ 1 อําเภอ 1 ทนุ รุ%น 3, 4) 

รายการ 
ระดับ ป.
(ดอลลารWสหรัฐ

ค%าใช จ%ายประจําเดือน เดือนละ 1,000

าธรรมเนียมธนาคารเหมาจ%าย   22

 

 BS/2, INS/2, BC  

สูงกว%าปริญญาตรี 
(เยน) 

172,500.00 

39,500.00 

10,250.00 

3,750.00 

), BC  

.ตรี – เอก 
ดอลลารWสหรัฐ) 

00.00 

22.00 


