แบบแจ้งกําหนดการเดินทางกลับหลังสําเร็จการศึกษา

ทีอยูท่ ติี ดต่อได้ในสหรัฐฯ /แคนาดา………………………………..…
……………………………………………………………………..…
โทรศัพท์
..……………………………………………………..
E-mail
…………………………………………………....…
ทีอยู่ในประเทศไทย …………………………….………………..….
…………………………………………….………………………….
วันที .........................................................
เรือง ขอแจ้งกําหนดวันเดินทางกลับประเทศไทย
เรียน อัครราชทูต (ฝ่ ายการศึกษา)

ด้วย ข้าพเจ้า………………………………………………………………...…. (ไทย)
…………………………………..….................. (English) รหัส.........................
( ) นักเรียนทุน…………………………………………………………….…...…..
( ) ข้าราชการลา สังกัด...................................................................................
( ) คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา/ฝึ กอบรม/ดูงาน วันที………………………….
( ) ได้สาํ เร็จการศึกษา/ฝึ กอบรม/ดูงาน แล้วเมือวันที …………………..……
มีกาํ หนดเดินทางออกจากเมือง (ทีศึกษา) .........................สหรัฐอเมริกา/แคนาดา
วันที...............................โดย สายการบิน ……………….……… โดยข้าพเจ้าได้
( ) จองตัวผ่านบริษัทนายหน้าชือ ……….............ราคา.....……..
( ) ทดรองจ่ายเงินค่าตัวเครืองบินไปก่อน ราคา.....…….(แนบรายละเอียด
การเดินทาง)
และคาดว่าจะเดินทางถึงประเทศไทยประมาณวันที……….....…..........................
เอกสารประกอบคําขอ: หนังสือรับรองว่าจะสําเร็จการศึกษา/ ฝึ กอบรม/
ดูงาน ซึงออกโดยสถาบันการศึกษาทีมีอาํ นาจ พร้อมสําเนาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
(ถ้ามี) ในรูปแบบ pdf ไฟล์ ทุกระดับการศึกษาทีท่านศึกษาในสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศแคนาดา โดยระบุขอ้ มูลดังต่อไปนีในมุมบนด้านขวาหน้าแรกของบทคัดย่อ
. ชือวิทยานิพนธ์
. ชือนามสกุลภาษาอังกฤษของผูแ้ ต่ง
. ปี ทสํี าเร็จการศึกษาในระดับนัน ๆ . ระดับวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท หรือ เอก)
(เฉพาะผูท้ ีศึกษาด้วยทุนส่วนตัว และได้ขอซือประกันสุขภาพกับบริษัทที สนร.
จัดหาให้ แต่ความคุม้ ครองยังครอบคลุมหลังจากวันทีเดินทางออกจาก
สหรัฐอเมริกา)
เมือได้รบั คืนค่าเบียประกันจากบริษัทประกันฯ แล้ว ข้าพเจ้าขอให้ สนร. สังจ่ายเช็ค
คืนค่าเบียประกัน ในนามของ (Pay to the order of)
( ) ข้าพเจ้า
( ) บุคคลอืน โปรดระบุ ……………………………………………
ซึงมีความสัมพันธ์เป็ น......................ของข้าพเจ้า
โดย จัดส่งเช็คดังกล่าวไปยังทีอยู่นี ..................................................................
.....................................................................................................................
ขอแสดงความนับถือ

ข้าพเจ้ารับทราบว่า
1. ข้าพเจ้าต้องเดินทางถึงประเทศไทยและรายงานตัวภายใน วัน (หรือภายใน
วัน กรณี ศึกษาไม่เกิน ปี ) นับจากวันสําเร็จการศึกษาตามทีสถานศึกษา
กําหนด เช่น วันสอบวันสุดท้าย วันทีจัดส่งวิทยานิพนธ์ทีแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
. ข้าพเจ้าจะได้รบั เงินค่าโดยสารเครืองบินขากลับจากเมืองทีสถานศึกษาตังอยู่ถึง
กรุ งเทพฯ ตามเส้น ทางบิ น ตรงปกติ ข องสายการบิ น นั น ยกเว้น กรณี ที ไม่ มี
สนามบิ น ในเมื อ งที สถานศึ ก ษาตังอยู่ จะได้รับ ค่ า โดยสารเครื องบิ น จาก
สนามบินทีอยู่ใกล้เมืองทีสถานศึกษาตังอยู่มากทีสุด
3. กรณี จองบัตรโดยสารเครืองบิ นผ่านบริษัทนายหน้า ข้าพเจ้าต้องเปรียบเทียบ
ราคาบัตรโดยสารเครืองบินของทุกสายการบินทีมีจาํ หน่ายอยู่ในขณะนัน โดย
ข้า พเจ้า มี สิ ท ธิ เบิ ก ค่ า บั ต รโดยสารเครืองบิ น ที มี ราคาตําสุ ด ตามเงือนไขที
สํา นัก งาน ก.พ. กําหนด และแจ้งให้บ ริษัท ส่งใบเรีย กเก็บ เงิน ให้ สนร. ทาง
โทรสารหมายเลข - เพือ สนร. จะชําระเงินให้กบั บริษัทโดยตรง
. กรณีขา้ พเจ้าทดรองจ่ายเงินค่าโดยสารเครืองบินไปก่อน ข้าพเจ้าจะต้องนําหลักฐาน
การจ่ายเงิน บัตรผ่านขึนเครือง (Boarding Pass) และเอกสารเปรียบเทียบราคา
บัตรโดยสารเครืองบินของทุกสายการบินทีมีจาํ หน่ายอยู่ในขณะนัน ไปเบิกเงิน
คืนกับสํานักงาน ก.พ.ในประเทศไทยเอง โดยข้าพเจ้ามีสิทธิเบิกค่าบัตรโดยสาร
เครืองบินทีมีราคาตําสุด ตามเงือนไขทีสํานักงาน ก.พ. กําหนด
5. ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รบั ค่าขนย้ายกลับประเทศไทย จํานวน US$ 450.00

**

6. ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รบั เงินค่าใช้จ่ายประจําเดือนจนถึงวันทีข้าพเจ้าเดินทางออก
จากเมืองทีศึกษา และข้าพเจ้าต้องคืนเงินค่าใช้จ่ายประจําเดือนทีได้รบั เกินสิทธิ
คืนแก่ทางราชการ
7. เมือเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ข้าพเจ้าต้องไปรายงานตัวยังศูนย์จัดการศึกษา
ในต่างประเทศและบริหารความรู ้ สํานักงาน ก.พ. จ. นนทบุรี ในโอกาสแรกทีทํา
ได้ และรายงานตัวยังหน่วยงานต้นสังกัดในวันทําการถัดไป (ยกเว้นหน่วยงาน
ต้นสังกัดอยู่ตา่ งจังหวัด ให้ไปรายงานตัวยังต้นสังกัดภายใน วันทําการ)
. ข้าพเจ้า จะต้องนํา Transcript ฉบับ สมบูรณ์/หนังสือรับ รองว่าสํา เร็จการศึก ษา
หรือหนังสือรับรองว่าสําเร็จการฝึ กอบรมหรือดูงานซึงออกโดยสถาบันการศึกษาที
มีอาํ นาจ สําเนาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ และวิ ทยานิพนธ์ทีจัดทํารูปเล่มสมบูรณ์
แล้ว (เฉพาะผูท้ ีศึกษาปริญญาโทและเอกในระบบทีต้องทําวิทยานิพนธ์) ไปมอบ
ให้แก่ศนู ย์จดั การศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู ้ สํานักงาน ก.พ. ด้วย

(เฉพาะเจ้าหน้าที)
ที
เรียน ผอ. ศกศ. และ ผอ. กลุ่มงานคลัง
สนร. ได้จา่ ยเงินค่าขนย้ายกลับประเทศไทย ด้วยเช็ค
เลขที...................ลงวันที.............................ให้แก่นกั เรียนแล้ว
สนร. ยังไม่ได้จ่ายเงินค่าขนย้าย และขอให้สาํ นักงาน ก.พ.
ดําเนินการจ่ายเงินให้แก่นกั เรียนด้วย
สนร. ได้หกั เงินค่าขนย้ายจากเงินรับเกินสิทธิแล้ว
จึงเรียนมาเพือโปรดดําเนินการและแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดทราบด้วย

(ลงชือ) …………………………………………

** หมายเหตุ: สนร. จะจ่ายเงินค่าขนย้ายฯและค่าตัวเครืองบินให้แก่นักเรียนเมือ สนร. ได้รับเอกสารประกอบคําขอโดยครบถ้วนแล้วเท่านัน

