แบบแจ้ งกาหนดการเดินทางกลับหลังสาเร็จการศึกษา
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้ ในสหรัฐฯ /แคนาดา………………………………..…
……………………………………………………………………..…
โทรศัพท์
..……………………………………………………..
E-mail
…………………………………………………....…
ที่อยู่ในประเทศไทย …………………………….………………..….
…………………………………………….………………………….
วันที่ .........................................................
เรื่อง ขอแจ้ งกาหนดวันเดินทางกลับประเทศไทย
เรียน อัครราชทูต (ฝ่ ายการศึกษา)
ด้ วย ข้ าพเจ้ า………………………………………………………………...…. (ไทย)
…………………………………..….................. (English) รหัส.........................
( ) นักเรียนทุน…………………………………………………………….…...…..
( ) ข้ าราชการลา สังกัด...................................................................................
( ) คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา/ฝึ กอบรม/ดูงาน วันที่………………………….
( ) ได้ สาเร็จการศึกษา/ฝึ กอบรม/ดูงาน แล้ วเมื่อวันที่ …………………..……
มีกาหนดเดินทางออกจากเมือง (ที่ศกึ ษา) .........................สหรัฐอเมริกา/แคนาดา
วันที่...............................โดย สายการบิน ……………….……… โดยข้ าพเจ้ าได้
( ) จองตัว๋ ผ่านบริษัทนายหน้ าชื่อ ……….............ราคา.....……..
( ) ทดรองจ่ายเงินค่าตัว๋ เครื่องบินไปก่อน ราคา.....…….(แนบรายละเอียด
การเดินทาง)
และคาดว่าจะเดินทางถึงประเทศไทยประมาณวันที่……….....…..........................
เอกสารประกอบคาขอ: หนังสือรับรองว่าจะสาเร็จการศึกษา/ ฝึ กอบรม/
ดูงาน ซึง่ ออกโดยสถาบันการศึกษาที่มีอานาจ พร้ อมสาเนาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
(ถ้ ามี) ในรูปแบบ pdf ไฟล์ ทุกระดับการศึกษาที่ทา่ นศึกษาในสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศแคนาดา โดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี ้ในมุมบนด้ านขวาหน้ าแรกของบทคัดย่อ
1. ชื่อวิทยานิพนธ์
2. ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษของผู้แต่ง
3. ปี ที่สาเร็จการศึกษาในระดับนัน้ ๆ 4. ระดับวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท หรือ เอก)
(เฉพาะผู้ที่ศกึ ษาด้ วยทุนส่วนตัว และได้ ขอซื ้อประกันสุขภาพกับบริษัทที่ สนร.
จัดหาให้ แต่ความคุ้มครองยังครอบคลุมหลังจากวันที่เดินทางออกจาก
สหรัฐอเมริกา)
เมื่อได้ รับคืนค่าเบี ้ยประกันจากบริษัทประกันฯ แล้ ว ข้ าพเจ้ าขอให้ สนร. สัง่ จ่ายเช็ค
คืนค่าเบี ้ยประกัน ในนามของ (Pay to the order of)
( ) ข้ าพเจ้ า
( ) บุคคลอื่น โปรดระบุ ……………………………………………
ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็ น......................ของข้ าพเจ้ า
โดย จัดส่งเช็คดังกล่าวไปยังที่อยูน่ ี ้ ..................................................................
.....................................................................................................................
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) …………………………………………

ข้ าพเจ้ ารับทราบว่ า
1. ข้ าพเจ้ าต้ องเดินทางถึงประเทศไทยและรายงานตัวภายใน 20 วัน (หรื อภายใน
10 วัน กรณี ศึกษาไม่เกิน 1 ปี ) นับจากวันสาเร็ จการศึก ษาตามที่สถานศึกษา
กาหนด เช่น วันสอบวันสุดท้ าย วันที่จดั ส่งวิทยานิพนธ์ที่แก้ ไขเรียบร้ อยแล้ ว
2. ข้ าพเจ้ า จะได้ รับ เงิน ค่ า โดยสารเครื่ อ งบิ น จากเมื อ งที่ ส ถานศึ ก ษาตัง้ อยู่ถึ ง
กรุ งเทพฯ ตามเส้ น ทางบิ น ตรงปกติ ข องสายการบิ น นั น้ ยกเว้ น กรณี ที่ ไม่ มี
สนามบิ น ในเมื อ งที่ ส ถานศึ ก ษาตัง้ อยู่ จะได้ รั บ ค่ า โดยสารเครื่ อ งบิ น จาก
สนามบินที่อยูใ่ กล้ เมืองที่สถานศึกษาตังอยู
้ ม่ ากที่สดุ
3. ในการจองบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านบริษัทนายหน้ า ข้ าพเจ้ าต้ องแจ้ งให้ บริ ษัท
ส่งใบเรี ยกเก็บ เงิน และเอกสารเปรี ยบเที ยบราคาโดยสารเครื่ องบิน ของสาย
การบิ น อื่ น ในเส้ น ทาง และในวัน เดี ย วกั น อย่า งน้ อ ย 1 สายการบิ น (หรื อ
1 บริ ษัททัวร์ ) ให้ สนร. ทางโทรสารหมายเลข 202-265-7239 เพื่อ สนร. จะได้
ชาระเงินให้ กับบริ ษัทโดยตรง ทัง้ นีข้ ้ าพเจ้ ามีสิทธิ์เบิกค่าโดยสารเครื่ องบินของ
สายการบินที่มีราคาต่าที่สดุ โดยคานึงถึงความประหยัดและเหมาะสม
4. กรณี ข้ าพเจ้ าได้ ทดรองจ่ายเงินค่าโดยสารเครื่ องบิ นไปก่ อน ข้ าพเจ้ าจะต้ องน า
หลั กฐานการจ่ า ยเงิ น บั ต รผ่ า นขึ น้ เครื่ อ ง (Boarding Pass) และเอกสาร
เปรี ยบเทียบราคาโดยสารเครื่ องบินของสายการบินใดก็ได้ ในเส้ นทางเดียวกัน
อย่างน้ อย 1 สายการบิน (หรื อ 1 บริ ษัททัวร์ ) ไปเบิกคืนกับสานักงาน ก.พ. ใน
ประเทศไทยเอง

**

5. ข้ าพเจ้ ามีสิทธิ์ได้ รับค่าขนย้ ายกลับประเทศไทย จานวน US$ 450.00
6. ข้ าพเจ้ ามีสิทธิ์ ได้ รับเงินค่าใช้ จ่ายประจาเดือนจนถึงวันที่ข้าพเจ้ าเดินทางออก
จากเมืองที่ศกึ ษา และข้ าพเจ้ าต้ องคืนเงินค่าใช้ จา่ ยประจาเดือนที่ได้ รับเกินสิทธิ์
คืนแก่ทางราชการ
7. เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ ว ข้ าพเจ้ าต้ องไปรายงานตัวยังศูนย์จดั การศึกษา
ในต่างประเทศและบริหารความรู้ สานักงาน ก.พ. จ. นนทบุรี ในโอกาสแรกที่ทา
ได้ และรายงานตัวยังหน่วยงานต้ นสังกัดในวันทาการถัดไป (ยกเว้ น หน่วยงาน
ต้ นสังกัดอยูต่ า่ งจังหวัด ให้ ไปรายงานตัวยังต้ นสังกัดภายใน 2 วันทาการ)
8. ข้ าพเจ้ าจะต้ องนา Transcript ฉบับ สมบูรณ์ /หนังสือรับ รองว่าสาเร็ จการศึกษา
หรือหนังสือรับรองว่าสาเร็จการฝึ กอบรมหรือดูงานซึ่งออกโดยสถาบันการศึกษาที่
มีอานาจ สาเนาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ที่จัดทารูปเล่ม สมบูรณ์
แล้ ว (เฉพาะผู้ที่ศึกษาปริ ญญาโทและเอกในระบบที่ต้องทาวิทยานิพนธ์ ) ไปมอบ
ให้ แก่ศนู ย์จดั การศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สานักงาน ก.พ. ด้ วย

(เฉพาะเจ้ าหน้ าที่)
ที่ 56003/
ถึง สานักงาน ก.พ.
สนร. ได้ จ่ายเงินค่าขนย้ ายกลับประเทศไทย ด้ วยเช็ค
เลขที่...................ลงวันที่.............................ให้ แก่นกั เรี ยนแล้ ว
สนร. ยังไม่ได้ จ่ายเงินค่าขนย้ าย และขอให้ สานักงาน ก.พ.
ดาเนินการจ่ายเงินให้ แก่นกั เรี ยนด้ วย
สนร. ได้ หกั เงินค่าขนย้ ายจากเงินรับเกินสิทธิ์แล้ ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดดาเนินการและแจ้ งหน่วยงานต้ นสังกัดทราบด้ วย

** หมายเหตุ: สนร. จะจ่ายเงินค่ าขนย้ายฯและค่ าตั๋วเครื่องบินให้แก่ นักเรียนเมื่อ สนร. ได้รับเอกสารประกอบคาขอโดยครบถ้ วนแล้ วเท่านัน้

