
ขั้นตอนการสมัคร 
1. เลือกโรงเรียนและประเทศที่จะเข้าร่วม กรอกใบสมัครและให้ข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า  
      *อีเมล์ส่งส าเนาพาสปอร์ตของนักเรียน  (มีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง)  
2. โอนค่ามัดจ าล่วงหน้า (เป็นเงินบาทไทยจ านวนแตกต่างตามแต่ละประเทศ : สอบถามค่าใช้จ่ายจากเจ้าหน้าที่) และส่ง
หลักฐานการโอนให้เจ้าหน้าที่ bousakorn.b@ocsc.go.th โทรแจ้งที่ 02 547 1441 

3. ช าระค่าใช้จ่ายที่เหลือเป็นสกุลเงินตามประเทศที่เลือก (เจ้าหน้าที่จะแจ้งจ านวนและบัญชีการโอน) 
4. เตรียมเอกสารท าสัญญาและเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า (* พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ) 

o ส าเนาสูติบัตรนักเรียน(ส าหรับนักเรียนอายุต่ ากว่า 18ปี) + แปล 1 ชุด 
o ส าเนาบตัรประชาชนของนักเรียน 1 ชุด 
o ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ/นามสกลุ(ถ้าม ีท้ังนักเรียนและผู้ปกครอง) + แปล 1 ชุด  
o ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรยีน + แปล 1 ชุด 
o รูปถ่ายปจัจุบันหนา้ตรงของนักเรียน (ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังขาว จ านวน 2 รปู 
o หลักฐานการเงินของผู้ปกครอง (Bank Statement ภาษาอังกฤษ*ฉบบัจริง) ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด 
o หนังสือเดินทาง(Passport) ตัวจรงิเล่มปัจจุบัน + ส าเนา 
o ส าเนาหนังสือเดินทาง/Passportเล่มเก่าหนา้ที่มีวีซ่าและประวัติการเดินทาง 
o หนังสือรับรองจากสถานศึกษาในประเทศไทยภาษาอังกฤษ* ฉบับจริง 1 ชุด  
o ส าเนาบตัรประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) 1 ชุด 
o ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) 1 ชุด 

5. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือยื่นด้วยตนเองท่ี  

 
 
 

โครงการศึกษาภาษาภาคฤดรู้อน (OCSC Summer 2018) 
ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้  (ศกศ.) 

ส านักงาน ก.พ. นนทบุรี 
47/111 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000 

201-003808-7 ส านักงาน ก.พ. 

ธนาคารกรุงเทพ 



ค ารับรองในการขอให้ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ 
จัดหาสถานศึกษา ที่พัก และจัดส่งนักเรียนกลับประเทศไทย 

ท าท่ี.................................................. 
วันท่ี.................เดือน...............................พ.ศ................... 

  ตามที่ข้าพเจ้า........................................................................................................................ อาย.ุ.................ปี 
อาชีพ..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ที.่.......... ตรอก/ซอย............................................ 
ถนน...................................................... ต าบล/แขวง.................................................. อ าเภอ/เขต.................................................. 
จังหวัด............................................... ได้แสดงความจ านงขอฝาก..................................................................................................... 
เป็นนักเรียนในความดูแลของส านักงาน ก.พ. ซึ่งต่อไปในค ารับรองนี้จะเรียกว่า “นักเรียน” โดยจะส่งไปศึกษาภาษาภาคฤดูร้อน ณ ประเทศ
............................................... ด้วยทุนส่วนตัว นั้น ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองไว้ต่อส านักงาน ก.พ. ซึ่งต่อไปในค ารับรองนี้จะเรียกว่า “สกพ.” 

 ข้อ 1 ข้าพเจ้าขอให้ สกพ. เป็นผู้จัดหาสถานศึกษาและที่พักให้แก่นักเรียน และหากจะต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายใดๆ ในการจัดหา
สถานศึกษาและที่พักนี้ หรือมีข้อผูกพันจะต้องจ่ายเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าสมัคร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าล่วงหน้า หรือ  ค่ามัดจ าใดๆ ข้าพเจ้า
ตกลงยินยอมป็นผู้รับผิดชอบช าระเงินตามข้อผูกพันข้างต้นทั้งสิ้น ในกรณีเช่นนี้ หาก สกพ. หรือผู้ที่ สกพ. มอบหมายพิจารณาเห็นเป็นการจ าเป็น
หรือสมควรออกเงินทดรองจ่ายแทนข้าพเจ้าไปก่อน ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ สกพ. หรือผู้ที่ สกพ. มอบหมายออกเงินทดรองจ่ายเพื่อ
การดังกล่าวไปก่อน และให้ถือว่าเงินจ านวนที่ สกพ. หรือผู้ที่ สกพ. มอบหมายได้ออกทดรองไปแล้วดังกล่าวเป็นหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อ 
สกพ. ที่ข้าพเจ้าจะต้องชดใช้ให้แก่ สกพ. จนครบ ถึงแม้ว่านักเรียนจะไม่เข้าศึกษาในสถานศึกษา หรือไม่พักในที่พักที่จัดให้ หรือไม่ไป
ศึกษา ณ ต่างประเทศ ก็ตาม 
 ข้อ 2 หากภายหลังข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้นักเรียนเดินทางไปศึกษา หรือนักเรียนไม่สามารถเดินทางไปศึกษาหรือนักเรียน
ไม่สามารถศึกษา ณ ต่างประเทศ ตามก าหนดด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย Cancellation Fee 
ประมาณ …............................. ซึ่งสถานศึกษาจะไม่คืนในกรณียกเลิกการสมัคร เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ สกพ. ไม่ต้องคืนแก่ข้าพเจ้า 
 ข้อ 3 ส าหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายของนักเรียน ข้าพเจ้าตกลงยินยอมท่ีจะจัดส่งให้ตามจ านวนท่ี สกพ. ก าหนด 
 ข้อ 4 ระหว่างที่นักเรียนศึกษาอยู่ ณ ต่างประเทศ หากปรากฏว่านักเรียนปฏิบัติตนไม่เหมาะสมหรือไม่ตั้งใจศึกษา             
เล่าเรียน หรือไม่ เ ช่ือฟัง ไม่ปฏิบัติตามค าตักเตือนของผู้ที่  สกพ . มอบหมายให้ควบคุมดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ                  
ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ด าเนินการจัดการส่งนักเรียนกลับประเทศไทยได้ทันที 
 ข้อ 5 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทย ข้าพเจ้าตกลงยินยอมจะเป็นผูร้ับผดิชอบและออกเองทั้งสิ้น 
 ข้อ 6 หากในบัญชีนักเรียนมีเงินเกนิบัญชี ข้าพเจ้ายินยอมที่จะชดใช้เงินจ่ายเกินบัญชีดังกล่าว 
 ข้อ 7 ในกรณีที่นักเรียนถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความจ าเป็นต้องยื่นขอวีซ่าใหม่ ข้าพเจ้ายินยอมช าระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่เกิดขึ้นใหม่ 
 ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในค ารับรองฉบับน้ีดีแล้ว จึงลงลายมือช่ือให้ไว้เป็นส าคัญ 
       
       (ลงช่ือ)............................................ให้ค ารับรอง 
 (............................................) 

       (ลงช่ือ)............................................พยาน 
 (............................................) 

        (ลงช่ือ)............................................พยาน 
 (............................................) 
 

 

 

 



 
OCSC Summer 2018 Application Form  

 
Date of Course: 

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

STUDENT’S DETAILS  

Student’s Name 

in Thai & English 

Thai 
 

English 

                                    
         Male 
         Female 

Date of Birth 

dd/mm/YYYY (คศ) 
                                                    

Age  
 

Current School / 

University: 

 

Mobile:   

E-mail:    

PARENTS’/ GUARDIAN’S DETAILS 

Father’s Name in 
Thai & English 

Thai 
 

English 

Mobile: 
 

Email: 
 

Mother’s Name in 
Thai & English 

Thai 
 

English 

Mobile: 
 

Email 
 

Parents’ Postal 
Address 

 

 

Post Code:  

Telephone: Home  

Emergency  
Phone number  

           Mother  

          Father 

AUSTRALIA 

IRELAND 

CANADA 

USA 

NEW ZEALAND 

UK 

CHINA 

JAPAN 

FRANCE 

SWITZERLAND 

GERMANY 

 

Photo 

(2 นิว้) 



 
SUPPORTING INFORMATION 

Does the student suffer 

from any serious 

medical conditions? 

Yes / No (if yes please provide information below) 

 

 

 

 

Does the student have 

any allergies? 

Yes / No (if yes please provide information below) 

 

 

 

 

Does the student take 

any medication? 

 

 

Yes / No (if yes please provide information below) 

 

 

 

 

Does the student have 

diet  requirement? 

 

 

Yes / No (if yes please provide information below) 

 

 

 

Host family: please 

indicate preferences 

e.g. no boys over the 

age of 12 etc and 

important requirements 

e.g. no dogs etc.. 

Please note, the language centres will try their best to 

accommodate your wishes but cannot guarantee that they can 

grant all requests. 

 

 

 

 

 
 
 



ข้อมูลส าหรับกรอกวีซา่ 

Name Master/Mr./Miss ……………………………………Family Name……………………………………………… 
ชื่อ ด.ช./นาย/ด.ญ./นางสาว..........................................................................................ชื่อเล่น............... 
วันเกิด : ……………………................... อายุ : ………… ปี   ชาย        หญิง 
สถานที่เกิด(จังหวัด) :  …………………………………………… บ้านที่อยู่ประจ า:  อยู่มาแล้ว            ปี   
(กรุณากรอกที่อยู่บ้านที่อยู่ประจ า)..…………………………………………………………………………………........................ 
……………………………………………………........................................................ รหัสไปรษณีย์…….…………… 
โทรศัพท์บ้าน:…………………….……………มือถือ:……………….......................….………... 
Email ที่จะให้ติดต่อเรื่องวีซ่า …………………………………………………………………… 

 

*Passport เลขที:่ …………………..…………..วันที่ออก: ………………………..….วันหมดอายุ: ……………….……..…….. 
เป็น Passport เล่มแรกใช่หรือไม่?           Yes        No  

ถ้าไม่ กรุณาบอกรายละเอียดเล่มที่เคยมีภายใน 10 ปี:  
1. Passport เลขที.่........................... วันที่ออก .............................. วันหมดอาย.ุ.................................. 
2. Passport เลขที.่........................... วันที่ออก .............................. วันหมดอาย.ุ.................................. 

* นักเรียนเคยเดินทางไปต่างประเทศในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่?        Yes        No 
  ถ้าใช่ ระบุสถานที่ ……………….………………ช่วงเวลาเดือน/ปี (MM/YY)………………………………….……… 
                 ระบุสถานที ่……………….………………ช่วงเวลาเดือน/ปี (MM/YY)………………………………….……… 

      ระบุสถานที ่……………….………………ช่วงเวลาเดือน/ปี (MM/YY)………………………………….……… 
      ระบุสถานที่ ……………….………………ช่วงเวลาเดือน/ปี (MM/YY)………………………………….……… 

 

บิดา    ชื่อ........................................นามสกุล............................................... 
ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ Name………………………………….Family Name………………………………………… 
อาชีพ:……………………...…วันเกิด(ว/ด/ป):…………….…....……อายุ: ………ปี สถานที่เกิด(จังหวัด):..............…… 
ที่อยู่:……………………………………………………………..........………………….……………...รหัสไปรษณีย์………………… 
โทรศัพท์บ้าน :  ………………………………………….………… มือถือ:  …………………………….…………………… 
Email ที่จะให้ติดต่อเรื่องวีซ่า …………………………………………………………………… 

มารดา   ชื่อ........................................นามสกุล............................................... 
ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ Name………………………………….Family Name………………………………………… 
อาชีพ:…………....……………วันเกิด(ว/ด/ป):…………….…....……อายุ: ………ปี สถานที่เกิด(จังหวัด):..............…… 
ที่อยู่:……………………………………………………..........………………………….……………...รหัสไปรษณีย์………………… 
โทรศัพท์บ้าน :  ………………………………………….………… มือถือ:  …………………………….………………… 
Email ที่จะให้ติดต่อเรื่องวีซ่า …………………………………………………………………… 


