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แบบรายงานตัวไปศึกษา ณ ประเทศ...............................................................
นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง
นักเรียนทุนรัฐบาล  ก.พ.  ก.วิทย์ฯ
ก.การต่างประเทศ  ก.สาธารณสุข  สกอ.(.........................................)
 ODOS (รุน่ ..........รอบ.............ประเภท.....................) ประจําปี .......................
ตามความต้องการของ.............................................................................................
นักเรียนทุน................................................................................................

ติดรูป

1. ชื/อ-สกุล (ภาษาไทย) (นาย/นาง/น.ส.)......................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) (Mr./Mrs./Miss)……………………………………............................................................
2. เกิดวันที./ ................เดือน..................................พ.ศ. ..........(ค.ศ..............) อายุ..............ปี ............เดือน
ภูมลิ าํ เนาจังหวัด....................................................เลขประจําตัวประชาชน..............................................
3. ทีอ/ ยูใ่ นประเทศไทย.........................................................ตําบล/แขวง.....................................................
อําเภอ/เขต..............................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย.์ ............โทรศัพท์......................4.
สําหรับผูท้ เ/ี ป็ นข้าราชการ/พนักงาน ขณะนีDเป็ นข้าราชการ/พนักงานระดับ..................................................
อัตราเงินเดือน..........................บาท ตําแหน่ ง.............................................แผนก...............................
กอง.................................กรม...............................................กระทรวง..................................................
5. การศึกษาสูงสุดระดับ.......................วิชา.................................................................................................
จาก........................................................ประเทศ...............................เมือ/ พ.ศ. ........... GPA…………..
6. ผลคะแนน: TOEFL………….IELTS………….GRE: V…………..Q…………….A……….. GMAT……..
7. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ วันที./ ...................เดือน........................................พ.ศ. .................................
ถึงสนามบิน................................... วันที./ .........เดือน....................พ.ศ........ (ค้างคืนที./ .....................คืน)
8. ถือหนังสือเดินทางประเภท ธรรมดา
ราชการ หนังสือเดินทางเลขที./ .............................................
ออกให้โดยกระทรวงการต่างประเทศ เมือ/ วันที./ ...........เดือน......................... พ.ศ. .............(ค.ศ.)………..
มีอายุใช้ได้ถงึ วันที./ ..................... เดือน............................... พ.ศ. .................. (ค.ศ.) ..............................
9. ได้รบั วีซ่าเข้าประเทศ...........................................................................ประเภท.....................................
10. ชื/อผูค้ Dาํ ประกัน/ผูฝ้ าก...........................................................................อาชีพ.........................................
ทีอ/ ยู.่ ...............................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต..............................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.์ .......................โทรศัพท์...........................................
สถานทีท/ าํ งาน.......................................................................................................................................
11. ชื/อผูต้ ดิ ต่อได้กรณีฉุกเฉินในประเทศไทย........................................................ความสัมพันธ์....................
ทีอ/ ยู.่ ...............................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต..............................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.์ .......................โทรศัพท์...........................................
12. ทีอ/ ยูท่ ต/ี ดิ ต่อได้ในต่างประเทศ................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Tel. ........................................................ E-mail: ................................................................................
ลงชื/อ......................................................................
.........../........................./................

(เฉพาะเจ้าหน้าทีก/ รอกเท่านันD )
นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง
นักเรียนทุนรัฐบาล ( ) ก.พ. ( ) ก.วิทย์ฯ ( ) ก.ต. ( ) สธ. ( ) สกอ. ( ) ODOS
1. ทางราชการกําหนดโครงการให้นกั เรียนผูน้ Dไี ปศึกษาระดับ.....................วิชา.............................................
2. นักเรียนได้เข้าศึกษาระดับ.................... วิชา...........................................................................................
ณ ................................................................................เมือง.................................................................
รัฐ.................................................................................วันที./ .................................................................
3. กรณีตอ้ งศึกษาโปรแกรมอื/นก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรปกติ:.........................................................................
ณ สถานศึกษา..............................................................ตังD แต่.............................ถึง...............................
ด้วยทุน............................................................................
4. ระยะเวลารับทุนรัฐบาลครังD แรกมีกําหนด.......................ปี ..................................เดือน
ตังD แต่วนั ที./ .......................................................ถึงวันที./ ..........................................................................
5. นักเรียนทําสัญญารับทุนรัฐบาล เมือ/ วันที./ ...................เดือน.......................................พ.ศ........................
6. กรอบระยะเวลารับทุน: ภาษา.......ปี ......เดือน, เตรียมมหาวิทยาลัย.......ปี ........เดือน, ป.ตรี......ปี ......เดือน
ป.ตรี-โท.........ปี ..........เดือน, ป.ตรี-โท-เอก.........ปี ..........เดือน, ป.โท..........ปี , ป.โท-เอก.......ปี ......เดือน
ป.เอก.............ปี ..........เดือน
ส่วนที 2 นักเรียนทุน ( ) พสวท. ( ) ธนาคารแห่งประเทศไทย ( )...................................................
1. เจ้าของทุนกําหนดโครงการให้นกั เรียนผูน้ Dไี ปศึกษาระดับ................วิชา....................................................
2. กําหนดเข้าศึกษาภาษา หรือวิชา..........................................ระดับ...................เมือ/ วันที./ ..........................
ณ สถานศึกษา........................................เมือง...................................รัฐ................................................
3. กรณีทศ/ี กึ ษาภาษาก่อน ต่อจากนันD กําหนดเข้าศึกษาวิชา (ถ้ามีสถานศึกษาตอบรับแล้ว)
ณ สถานศึกษา........................................เมือง...................................รัฐ................................................
4. ระยะเวลารับทุน........................................................................มีกําหนด....................ปี .................เดือน
ตังD แต่วนั ที./ ...................................................................
5. นักเรียนผูน้ Dีส่งเงินค่าใช้จ่ายผ่านสํานักงาน ก.พ. แล้ว ระยะ............เดือนแรก ตังD แต่...................................
ถึง............................................จํานวน..............................ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที./ .........เลขที./ .............
โดยมีรายละเอียด ดังนีD:1) ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียม
.......................... 5) ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด
.........................
2) ค่าใช้จา่ ยประจําเดือน
........................... 6) เงินชดเชยค่าใช้จา่ ยในการดูแลนักเรียน..............
3) ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา......................... 7) ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเพื/อการศึกษา...................
4) ค่าประกันสุขภาพ
..........................
6. กรอบระยะเวลารับทุน: ภาษา.......ปี ......เดือน, เตรียมมหาวิทยาลัย.......ปี ........เดือน, ป.ตรี......ปี ......เดือน
ป.ตรี-โท-เอก.........ปี ..........เดือน, ป.โท..........ปี , ป.โท-เอก.......ปี ......เดือน} ป.เอก.............ปี ..........เดือน
หมายเหตุ ..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
รับทราบ
ลงชื/อ........................................................
ลงชื/อ.............................................................
(.......................................................)
(..........................................................)
ผูร้ บั ทุน
นักทรัพยากรบุคคล............................
ส่วนที 1

