
 
 
 
 

ที่ นร 1013.8.4/ว. พิเศษ 1 

 

 
 
 
 

          สํานักงาน ก.พ. 
          ถนนพษิณุโลก   กท 10300 

          17  พฤศจิกายน  2546 
 

เร่ือง     การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศเพิ่มเติม 
 

เรียน     (กระทรวง  ทบวง  กรม  จังหวัด)   
 

อางถึง    หนังสือที่ นร 0706.9/ว. พิเศษ 1  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2543 
 

ส่ิงที่สงมาดวย  1.    ภาพถายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0706.9/ ว.พิเศษ 1 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน      
                               2543 

2. ตัวอยางหนังสอืตอบรับทราบการไปศึกษา  และฝกอบรม ณ ตางประเทศ ของ
ขาราชการจํานวน 1 ฉบับ 

3. ตัวอยางหนังสอืตอบรับทราบการขยายเวลาศึกษาหรือฝกอบรมตอ ณ            
ตางประเทศ ของขาราชการจํานวน 1 ฉบับ   

4. ขอมูลเกี่ยวกับที่อยูสํานักงานผูดูแลนักเรยีนในตางประเทศ จํานวน 5 ฉบับ             
 

  ตามหนังสือที่อางถึงสํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดใหมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอน      
การดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศ  3 ขั้นตอน คือ การตรวจรางกาย 
การทําหนังสือเดินทาง และการรายงานตัวกอนเดินทางไปศึกษา หรือฝกอบรม และไดแจง            
ใหสวนราชการตาง ๆ ทราบและถือปฏิบัติแลว (ตามสิ่งที่สงมาดวย 1) นั้น 
  สํานักงาน ก.พ. ไดพิจารณาเห็นวา เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและ  
ฝกอบรมในตางประเทศ ของขาราชการมีความคลองตัว สะดวก  รวดเร็ว ประหยัดเวลาและลดขั้นตอน
การดําเนินการ จึงไดกําหนดใหมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. การทําหนังสือเดินทาง 
แนวทางเดิม : (ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0706.9/ ว.พิเศษ 1 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2543 ) 

กรณีท่ีเปนการฝกอบรม ดวยทุนประเภท 2 ท่ีมีระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน ให      
สวนราชการเจาสังกัดออกหนังสือใหขาราชการนําไปยังกระทรวงการตางประเทศ
เพื่อขอใหกระทรวงการตางประเทศออกหนังสือเดินทางและหนังสือรับรองใน
การขอวีซา 

                     : กรณีท่ีเปนการฝกอบรม ดวยทุนประเภท 2 ท่ีมีระยะเวลาเกินกวา 6 เดือน และการ
ไปศึกษาใหขาราชการติดตอกับสํานักงาน ก.พ. เพื่อขอรับหนังสือนําไปยังกระทรวง
การตางประเทศ  
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สํ าหรับการไปศึกษาหรือฝกอบรม ดวยทุนประเภท 1 (1ก, 1ข, 1ค) ยังคง
ดํ าเนินการเชนเดิม คือ สวนราชการเจาสังกัดออกหนังสือใหขาราชการนํ าไปยัง
กระทรวงการตางประเทศ

แนวทางใหม  : การไปศึกษาหรือฝกอบรมทุกประเภททุน (ทั้งน้ี หมายรวมถึง ทุนประเภท 2 ที่มี
ระยะเวลาเกินกวา 6 เดือนดวย) ใหสวนราชการเจาสังกัดออกหนังสือใหขาราชการ
นํ าไปยังกระทรวงการตางประเทศ เพื่อขออํ านวยความสะดวกในการออกหนังสือ    
เดินทางและออกหนังสือรับรองในการขอวีซา โดยแนบสํ าเนาหนังสือที่แจง      
สํ านักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการไปศึกษา หรือฝกอบรม ของขาราชการไปพรอมดวย
1. การแจงมติรับทราบการไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนประเภท 1 ( 1 ก, 1ข 
และ 1 ค)  และการขยายเวลาศึกษาหรือฝกอบรมตอดวยทุนประเภท 1

แนวทางเดิม : สวนราชการเจาสังกัดแจงการอนุมัติใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุน
ประเภท 1 (1 ก, 1 ข. และ 1 ค) และการขยายเวลาใหอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอดวย
ทุนประเภท 1 ใหสํ านักงาน ก.พ. ทราบ สํ านักงาน ก.พ. จะตรวจสอบความถูกตอง
และตอบรับทราบการไปศึกษาหรือฝกอบรมของขาราชการและการขยายเวลา
ศึกษาและฝกอบรมตอไปยังสวนราชการตาง ๆ (ตัวอยางตามสิ่งที่สงมาดวย 2 และ 3 )

แนวทางใหม : สวนราชการเจาสังกัดแจงการอนุมัติใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุน
ประเภท 1 (1 ก, 1ข และ 1 ค) และ/ หรือการขอขยายเวลาศึกษาหรือฝกอบรมตอ
ดวยทุนประเภท 1 ใหสํ านักงาน ก.พ.ทราบ สํ านักงาน ก.พ. จะไมตอบรับทราบ
การไปศึกษาหรือฝกอบรมของขาราชการและ/หรือการขยายเวลาอยูศึกษาหรือ    
ฝกอบรมตอ กลับไปยังสวนราชการตาง ๆ แตหากมีขอปญหาจะแจงให            
สวนราชการดํ าเนินการใหถูกตองตอไป
2. สํ าเนาสัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ
       ตางประเทศ

แนวทางเดิม  : สวนราชการเจาสังกัดจัดสงสํ าเนาสัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ พรอมสงสํ าเนาสัญญาคํ้ าประกัน ใหสํ านักงาน 
ก.พ.จํ านวน 1 ชุด

แนวทางใหม  :  สวนราชการเจาสังกัดมิตองจัดสงสํ าเนาสัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา
ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ และสํ าเนาสัญญาคํ้ าประกันให  
สํ านักงาน ก.พ.
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  4. วันเร่ิมหยุดราชการไปตางประเทศ
แนวทางเดิม  : สวนราชการเจาสังกัดแจงวันที่ขาราชการออกเดินทางไปตางประเทศ     เพื่อศึกษา

ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ใหสํ านักงาน ก.พ.ทราบ และสํ านักงาน ก.พ.       
แจงใหกระทรวงการคลัง  สํ านักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ หรือกระทรวง-
การตางประเทศทราบตอไป

แนวทางใหม :    สวนราชการเจาสังกัดแจงวันเร่ิมหยุดราชการไปตางประเทศของขาราชการให
                           สํ านักงาน ก.พ.ทราบ  พรอมทั้งแจงใหกระทรวงการคลัง สํ านักงานผูดูแลนักเรียน-

 ในตางประเทศ  (ตามสิ่งที่สงมาดวย 4)  หรือกระทรวงการตางประเทศทราบดวย
5.. วันกลับเขาปฏิบัติราชการ

แนวทางเดิม  : ภายหลังจากขาราชการเสร็จสิ้นการศกึษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศ
และเดินทางกลับประเทศไทย สวนราชการเจาสงักดัแจงวันที่ขาราชการเดินทางกลับ
ถึงประเทศไทย และวันที่กลับเขาปฏิบัติราชการใหสํ านักงาน ก.พ.ทราบ และ 
ส ํานักงาน ก.พ. แจงใหกระทรวงการคลังและสํ านักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ
หรือกระทรวงการตางประเทศทราบตอไป

แนวทางใหม  :   สวนราชการเจาสังกัดแจงวันที่ขาราชการเดินทางกลับถึงประเทศไทย      และวันที่
กลับเขาปฏิบัติราชการใหสํ านักงาน ก.พ.ทราบ พรอมแจงใหกระทรวงการคลัง
และสํ านักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศหรือกระทรวงการตางประเทศ    
ทราบตอไปดวย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

  (ลงชื่อ)  มัณฑนา  ปยะมาดา

                                              (นางสาวมัณฑนา  ปยะมาดา)
                                      รองเลขาธิการ  ก.พ.

                                     ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํ าเนาถูกตอง
กลุมการศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศ
โทร. 0 2281 9453, 0 2281 3333  ตอ 2130                          (นางสาวธนิดา    เตชะโชควิวัฒน)
โทรสาร 0 2280  3334                    เจาหนาที่การศึกษา  8 ว



 
 
 
 

ที่ นร 0706.9/ว. พิเศษ 1 

 
(สําเนา) 

 
 
 
 

          สํานักงาน ก.พ. 
          ถนนพษิณุโลก   กท 10300 

          10   พฤศจิกายน  2543 
 

เร่ือง  การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดําเนนิการเกี่ยวกับการลาศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศ 

 

เรียน   (กระทรวง  ทบวง  กรม) 
 

ส่ิงที่สงมาดวย  เอกสารประกอบการดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาและฝกอบรม ณ ตางประเทศ    
             จํานวน  1 ชุด 
 

  ดวยสํานักงาน ก.พ. ไดพิจารณาเห็นวา เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษา
และฝกอบรมในตางประเทศ ของขาราชการสวนราชการตางๆ มีความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว 
และประหยัดเวลาในการดําเนินการ จึงกําหนดใหมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดําเนินการเกี่ยวกับ
การลาศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศ บางขั้นตอนตามแนวทางใหม ดังนี้  

1. การตรวจรางกาย  (เฉพาะกรณีไปศึกษา ณ ตางประเทศ) 
แนวทางเดิม: ขาราชการไปติดตอกับสํานกังาน ก.พ. เพือ่ขอหนังสือนาํไปตรวจรางกาย  

ณ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา 
แนวทางใหม: สวนราชการเจาสังกัดออกหนังสือนําใหขาราชการไปตรวจรางกายกับแพทยของ ก.พ. 

ณ โรงพยาบาลศิริราชและสมเด็จเจาพระยา โดยใชแบบฟอรมและตัวอยางหนังสือ
นํา ตามที่แนบมาพรอมนี้ และใหขาราชการชําระเงินคาตรวจรางกาย (จํานวน 
1,190 บาท) ณ โรงพยาบาลศิริราช และโดยที่โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยาจะทําการ
ตรวจวันละประมาณ 5 ราย ฉะนั้น ในการกําหนดวันที่จะใหขาราชการไปรับการ
ตรวจโปรดนัดหมายกับทางโรงพยาบาลกอนโดยติดตอทางโทรศัพทหมายเลข 
437-0200,   437-4888, 437-4990 ตอ 4208  
 

สําหรับขาราชการที่อยูในสวนภูมิภาค อาจจะติดตอขอตรวจรางกาย 
พรอมชําระเงินคาตรวจ ณ โรงพยาบาล ดังตอไปนี้ 
- โรงพยาบาลมหาราชนคร  จังหวัดเชียงใหม 
- โรงพยาบาลศรีนครินทร   จังหวัดขอนแกน 
- โรงพยาบาลสงขลานครินทร  จังหวัดสงขลา 

/2.. ทั้งนี ้
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ทั้งน้ี โปรดแจงใหขาราชการดํ าเนินการตรวจรางกายลวงหนากอนเดินทาง อยางนอย
1 เดือน เน่ืองจากอาจจะตองตรวจรางกายซํ้ าในบางรายการ และโปรดกํ าชับใหขาราชการดํ าเนินการ
ตรวจรางกายกอนเดินทางไปตางประเทศดวย มิฉะน้ัน ขาราชการจะตองไปตรวจรางกายท่ีตาง
ประเทศ ซึ่งจะเสียคาใชจายสูงมาก และอาจจะไมเปนที่ยอมรับของแพทยของ ก.พ.

2. การทํ าหนังสือเดินทาง
แนวทางเดิม: กรณีไปศึกษา หรือฝกอบรม ดวยทุนประเภท 2 ขาราชการไปติดตอกบัส ํานักงาน ก.พ.

เพื่อขอรับหนังสือนํ าไปยังกระทรวงการตางประเทศ เพื่อขอใหกระทรวง-                  
การตางประเทศออกหนังสือเดินทางและออกหนังสือรับรองในการขอวีซา

แนวทางใหม: กรณีท่ีเปนการฝกอบรม ดวยทุนประเภท 2 ท่ีมีระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน ใหสวน-    
ราชการเจาสังกัดออกหนังสือใหขาราชการนํ าไปยังกระทรวงการตางประเทศ

                    : กรณีท่ีเปนการฝกอบรม ดวยทุนประเภท 2 ท่ีมีระยะเวลาเกินกวา 6 เดือน และการ
ไปศึกษาใหขาราชการติดตอกับสํ านักงาน ก.พ. เพื่อขอรับหนังสือนํ าไปยังกระทรวง
การตางประเทศ

สํ าหรับการไปศึกษาหรือฝกอบรม ดวยทุนประเภท 1 (1ก, 1ข, 1ค) ยังคง
ดํ าเนินการเชนเดิม คือ สวนราชการเจาสังกัดออกหนังสือใหขาราชการนํ าไปยัง
กระทรวงการตางประเทศ

3. การรายงานตัวกอนเดินทางไปศึกษาหรือฝกอบรม
แนวทางเดิม : ขาราชการไปรายงานตัว ณ สํ านักงาน ก.พ. เพื่อกรอกขอความในแบบรายงานตัว

ไปตางประเทศ พรอมทั้งรับคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับขอปฏิบัติสํ าหรับขาราชการที่ไป
ศึกษา  ฝกอบรมและดูงาน ณ ตางประเทศ

แนวทางใหม : 1. กรณีท่ีเปนการลาไปฝกอบรม ไมเกิน 6 เดือน : ใหสวนราชการเจาสังกัดจัดให
    ขาราชการดํ าเนินการ ดังน้ี
1.1 ใหขาราชการกรอกขอความลงในแบบฟอรมรายงานตัวไปตางประเทศ

(แบบฟอรมที่ 1) และสงคืนสํ านักงาน ก.พ.
1.2 ใหขาราชการกรอกขอความในแบบฟอรมรายงานตัวกับสํ านักงานผูดูแล-

นักเรียนในตางประเทศ หรือสถานทูต (แบบฟอรมที่ 2) และใหขาราชการ
รับทราบขอปฏิบัติสํ าหรับขาราชการที่ไปศึกษา ฝกอบรมและดูงาน                
ณ ตางประเทศ ตามคูมือที่แนบมาพรอมน้ี
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2. กรณีท่ีเปนการลาไปฝกอบรม เกินกวา 6 เดือน และกรณีการลาไปศึกษา:  
โปรดแจงใหขาราชการไปรายงานตัว ณ สํ านักงาน ก.พ. กอนเดินทางดวย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)    บุญปลูก    ชายเกตุ
                                         (นายบุญปลูก  ชายเกตุ)

                                      รองเลขาธิการ  ก.พ.
                                     ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
สวนการศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศ
โทร. 2819453 โทรสาร 2803334

สํ าเนาถูกตอง

                                                                                                          

           (นางสาวธนิดา    เตชะโชควิวัฒน)
     เจาหนาที่การศึกษา  7 ว







สํ านักงานผูดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา
OFFICE OF EDUCATIONAL AFFAIRS

ROYAL THAI EMBASSY
1906-23rd Street, N.W.,

WASHINGTON, D.C. 20008    U.S.A.
โทรศัพท  :    (202) 667-8010 โทรสาร :   (202) 265-7239
ถาหมุนตรงจากประเทศไทย :       001-1-202-667-8010                        (202) 667 0240

E-mail address:  oea@oeadc.org
http://www.oeadc.org
------------------------------

เวลาทํ าการ: 9.00 น.-12.30 น. และ 14.00 .-17.00 น. Eastern Time
ชวงเวลารับติดตอทางโทรศัพท : 9.00 น. �11.30 น. และ 14.00 น. � 15.00 น. Eastern Time

ยกเวนวันหยุดราชการไทย-อเมริกัน
*********************************************************************

NAME ADDRESS
อัครราชทูตท่ีปรึกษา (ฝายการศึกษา)
Minister Counselor (Education)
นางพิมลวรรณ           พงษสวัสดิ์
MRS. BHIMOLVAN    PONGSWASDI

Office: Tel.  (202) 667-9111
            Fax: (202) 662-9352
Home: Tel.  (301) 762-9667

หนวยนักเรียนท่ี 1 นักเรียนทุนรัฐบาล (ทบวง-
มหาวิทยาลัย) และขาราชการลาศึกษา

1. นางสมถวิล            ทองประเสริฐ
2. นายสุพจน             ศรีกิตติประภัสร

Office Tel: (202) 667-6063,
               (202) 667-9112
Email: somthavilt@oeadc.org
Email:  supojs@oeadc.org

หนวยนักเรียนท่ี 2 นักเรียนทุนเลาเรียนหลวง
นักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ., ก.ต., ก.วิทยฯ, ฯลฯ)
1. นายวิชัย                 ภัคยานนท
   (นักเรียน Prep School ทุน พสวท. และทุนอ่ืนๆ
   เชน ธปท., กสท. อศท.,  ทุนรัฐวิสาหกิจ
   และองคการตางๆ)
2. นายกร      เทพนรรัตน
     (นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตรฯ)
3. นางสาวปยะรัตน   นวรัตยฯ
    (นักเรียนทุนเลาเรียนหลวง, ก.พ. และราชภัฏ)

Office: Tel.  (202) 234-5915
Email: wichaip@oeadc.org

Office: Tel.  (202) 667-6084
Email: kornt@oeadc.org
Office: Tel.  (202) 667-6084
Email: piyaratn@oeadc.org

หนวยงานการเงินและบัญชี
นายประเสริฐ   จิวะวิบูลย Office: Tel. (202) 667-6143

สวนการศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศ
มกราคม  2545



สํ านักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ
OFFICE OF EDUCATIONAL AFFAIRS
THAI GOVERNMENT STUDENTS� OFFICE

28 PRINCES GATE, LONDON SW.7 1QF
UNITED KINGDOM

โทรศัพท  :    020-7584-4538 โทรเลขยอ :      Thaistudy London SW7
E-mail address:  enquiries@oeathai.org

http://www.oeathai.org
------------------------------

ถาหมุนตรงจากประเทศไทย :       001-44-20 -7584-4538 Fax:  001-44-20-7823-9896
*********************************************************************

NAME ADDRESS
อัครราชทูตท่ีปรึกษา (ฝายการศึกษา)
(Minister Counsellor (Education))
นายชาญวิทย              ไกรฤกษ
MR. CHARNVIT     KRAIRIKSH

E-mail: Charnvit@oeathai.org
Home : Tel  00 44 207 838 0612

ฝายนักเรียนทุนสวนตัว (Private Student)
MISS JULIA              PLAISTOWE
คุณสุดจิต                     ฝนเชียร
คุณนันทสรณ              ดํ ารงหาญวิทย

E-mail:Julia@oeathai.org
E-mail:sudchit@oeathai.org

ฝายนักเรียนทุนรัฐบาล (Govt. Scholarship)
คุณวรรณดี                  เตชะพฤติ
คุณนันทวรรณ            หัสธนสมบัติ

E-mail:wandee@oeathai.org

ฝายการเงินและบัญชี (Accounting Section)
นายนภดล                  พงศสูรยมาส
MR. NOPHADON    PONGSURAYAMAS
คุณจุฑามาศ                 ประดิษฐานนท

E-mail:nopadhon@oeathai.org
E-mail:jutamas@oeathai.org

ฝายกลาง   (General Administration)
นายทอง                     เมืองอุดม
MR. THONG           MUANG-U-DOM

OFFICE ADDRESS
Mobile :  00 44 777 340 3925

OFFICE HOURS: MONDAY � FRIDAY
10.00 AM. � 01.00 PM.
02.00 PM. � 05.00 PM.

กลุมการศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศ
พฤษภาคม  2546



สํ านักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศญ่ีปุน
OFFICE OF EDUCATIONAL AFFAIRS

ROYAL THAI EMBASSY
14-6,  KAMI-OSAKI 3 � CHOME,

SHINAGAWA-KU, TOKYO
JAPAN 141-0021

โทรศัพท  :    03 �5424-0652 โทรสาร :      03-5424-0658
ถาหมุนตรงจากประเทศไทย: 001-813-5424-0652

E-mail address:  csctokyo@sepia.ocn.ne.jp
http://www.thaiembassy.or.jp

*********************************************************************

ผูชวยผูดํ าเนินการดานการศึกษาและวิชาการ:
(Educational and Academic Assistant)

นางอโนมา           อาอิคาวา
MRS. ANOMA  AIKAWA
นางคนึงนุช    ซาโต

(MRS. KANINGNUT  SATO)

OFFICE HOURS:   MONDAY � FRIDAY
09.30 AM. � 12.00 PM.
01.30 PM. � 05.00 PM.

สวนการศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศ
พฤศจิกายน  2545



สํ านักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย
OFFICE OF EDUCATIONAL AFFAIRS

76 HOPETOUN CIRCUIT
YARRALUMLA, CANBERRA

A.C.T. 2600 AUSTRALIA

โทรศัพท  :    02 �6281-1371 โทรสาร :      02-6285-3071
E-mail address:  educationthai@hotmail.com

------------------------------
ถาหมุนตรงจากประเทศไทย :       001-612-62811371

*********************************************************************
NAME ADDRESS

อัครราชทูตท่ีปรึกษา (ฝายการศึกษา)
Minister Coursellor (Education)

นายวิบูลย                ชูเลิศติยะวงศ
MR. WIBOON      CHULERTTIYAWONG

Home:  74 Hopetoun Circuit
             Yarralumla, Canberra
             A.C.T. 2600
             AUSTRALIA

Home: Tel. 02 � 6285-4985

OFFICE HOURS:   MONDAY � FRIDAY
09.30 AM. � 12.30 PM.
01.30 PM. � 05.00 PM.

สวนการศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศ
มกราคม  2545



สํ านักงานผูดูแลนักเรียนในสาธารณรัฐฝร่ังเศส
OFFICE OF EDUCATIONAL AFFAIRS

ROYAL THAI EMBASSY
(THAI GOVERNMENT STUDENTS� OFFICE)

8 Rue Greuze, 75116 � Paris
FRANCE

โทรศัพท  :    01 56 26 04 49
       01 56 26 50 50  ตอ 136, 137 โทรสาร :      01 56 26 07 36

------------------------------
ถาหมุนตรงจากประเทศไทย :       001-33-1-56-26-04-49

001-33-1-56-26-50-50 ตอ 136, 137
*********************************************************************

NAME ADDRESS
อัครราชทูตท่ีปรึกษา (ฝายการศึกษา):
Minister Counsellor (Education)
นายชาญวิทย        ไกรฤกษ
(MR. CHARNVIT  KRAIRIKSH)

Email: charnvit@oeathai.org
Office: Office of Educational Affairs
             (Thai Government Students� Office)
             28 Princes Gate, London SW7 1QF
             UNITED KINGDOM
Tel:       020-7584-4538
Fax:      020-7823-9896
ถาหมุนตรงจากประเทศไทย : 001-44-20-7584-4538
Home Tel:   020-7229-4943

หัวหนาฝายการศึกษา
ประจํ า ณ สาธารณรัฐฝร่ังเศส
คุณสรอยเพชร    นูบลองซ
(MADAM SOIPET  NOUBLANCHE)

OFFICE  ADDRESS
Office : Tel.   01 56 26 04 49
                          01 56 26 50 50  ext. 136, 137
              Fax :    01 56 26 07 36

OFFICE HOURS:   MONDAY � FRIDAY
09.30 AM. � 12.30 PM.
02.30 PM. � 05.30 PM.

กลุมการศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศ
มีนาคม  2546
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