
 
 
 
 
  
 ส านกังานผูดู้แลนกัเรียนในประเทศองักฤษ 
 OFFICE OF EDUCATIONAL AFFAIRS 
  THE ROYAL THAI EMBASSY 
  28  Prince’s Gate,  LONDON     SW7 1PT 

  Tel. 020 7584 4538    Fax. 020 7823 9896 
 

เร่ือง  การรายงานตวัส าหรับนกัเรียนใหม่ 
ถึง  นกัเรียนทุนรัฐบาล และนกัเรียนทุนอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นความดูแลของส านกังานผูดู้แลนกัเรียนในประเทศ
องักฤษ 
 
  ตามท่ีท่านได้รับอนุมติัให้เดินทางมาศึกษาต่อ ณ ประเทศองักฤษ นั้น เพื่อให้การบริการและการ
จัดเก็บข้อมูลส าหรับนักเรียนใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปรดจัดเตรียมเอกสารการรายงานตัว 
ดงัต่อไปน้ี 
 

1. แบบรายงานตวัมาศึกษา ณ ประเทศองักฤษ ท่ีน าติดตวัมาจาก ส านกังาน ก.พ. กรุงเทพฯ 
2. ส าเนาหนงัสือจากตน้สังกดัท่ีอนุมติัระยะเวลาลาศึกษาต่อ (กรณีขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ) 
3. ส าเนาหนงัสือเดินทางหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดส่วนตวั 
4. ส าเนาหนงัสือเดินทางหนา้ท่ีประทบัตรา “วนัท่ีเดินทางมาถึง” ประเทศองักฤษ 
5. ส าเนาจดหมายตอบรับเขา้ศึกษามหาวทิยาลยั ท่ีระบุค่าเล่าเรียนอยา่งชดัเจน 
6. ส าเนาจดหมายตอบรับเขา้เรียนภาษาองักฤษ ไม่วา่จะเรียนดว้ยทุนรัฐบาลหรือส่วนตวัก็ตาม (กรณี

ท่ีตอ้งเขา้เรียนภาษาองักฤษก่อน) 
7. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว หรือ 2 น้ิว  จ  านวน 1 รูป (โปรดเขียนช่ือ-นามสกุล เป็นภาษาองักฤษ วนั เดือน 

ปี เกิดหลงัรูป) 
 

และโปรดกรอกแบบฟอร์มการรายงานตวัส าหรับนกัเรียนใหม่ รวมทั้ง Consent form เสร็จแลว้ส่งกลบัมายงั
ส านกังานผูดู้แลนกัเรียนในประเทศองักฤษ (สนร.) ตามท่ีอยูบ่นหวักระดาษทางไปรษณียเ์ท่านั้น 
 

จึงแจง้มาเพื่อโปรดด าเนินการต่อไป และขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 
 

ส านกังานผูดู้แลนกัเรียนในประเทศองักฤษ    
 เมษายน 2559 

 
 
 
 



 
 

ข้อควรทราบและปฏบิัตสิ าหรับนกัเรียนทุนรัฐบาลและทุนอืน่ ๆ ทีอ่ยู่ในความดูแลของ  
ส านักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศองักฤษ (สนร.)  

**************  
ส านกังานผูดู้แลนกัเรียนในประเทศองักฤษ (สนร.) ขอตอ้นรับนกัเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) และนกัเรียนทุนอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นความ
ดูแลของ สนร. ทุกท่าน และขอใหน้กัเรียนทุกท่านด าเนินการดงัน้ี  

1. ช่องทางการติดต่อกบั สนร. 
- Website : www.oeauk.net 
- เร่ืองทัว่ไป/หอพกั: info@oeauk.net / hostel@oealondon.com  / โทร. 020 7584 4538 
- เร่ืองการศึกษา: scholars@oeauk.net / โทร. 020 7856 9470 
- เร่ืองการเงิน:  finance@oeauk.net / โทร. 020 7856 9479 
- เปิดท าการวนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 น. – 13.00 น. และ 14.00 น. – 17.00 น. ยกเวน้วนัหยดุราชการของ 
ประเทศไทยและวนัหยดุของประเทศองักฤษ  

2. เม่ือเดินทางมาถึงสหราชอาณาจกัร นกัเรียนจะตอ้งรีบส่งใบรายงานตวั และเอกสารเพ่ิมเติมให้ สนร. ในโอกาสแรกท่ี
จะท าได ้หรือติดต่อทางโทรศพัท,์ ส่งอีเมลม์าเพ่ือแจง้ให ้สนร. ทราบถึงการเดินทางมาถึงสหราชอาณาจกัรของท่าน 
หาก สนร. ไม่ไดรั้บการติดต่อจากท่าน สนร. จะไม่สามารถด าเนินการใด ๆ หรือ ใหค้วามช่วยเหลือกบัท่านได ้ 

3. นทร. จะต้องแจ้งทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มอืถือ และทีอ่ยู่อเีมล ให้ สนร. ทราบ เพื่อใชป้ระโยชน์ทางราชการ
ในการติดต่อ และแจง้ข่าวสารส าคญักบัท่าน รวมทั้งในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง อ่ืน ๆ เก่ียวกบัรายละเอียดส่วนตวั 
เช่น เปล่ียนหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ / บญัชีธนาคาร เป็นตน้ กรุณาส่งส าเนาเอกสารดงักล่าวให้ สนร. และจะตอ้งรีบ
แจง้ให ้สนร. ทราบโดยเร็วท่ีสุด  

4. เม่ือเดินทางถึงมหาวิทยาลยั เม่ือท่านเร่ิมการลงทะเบียน ต้องใช้จดหมายรับรองการเป็น นทร. ที่ได้รับจาก สนร. 
เท่านั้น ให้เจ้าหน้าทีม่หาวทิยาลยัทราบ ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อประสานกบัทางมหาวิทยาลยัในเร่ืองต่าง ๆ 
รวมทั้งการจ่ายค่าเล่าเรียนใหท่้านได ้ 

5. นักเรียนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบติัตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของนกัเรียนทุนรัฐบาลท่ีมีอยูแ่ลว้หรือจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ (ศึกษาระเบียบขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ 
ของนกัเรียนทุนรัฐบาล และทุนอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นความดูแลของ สนร. ท่ีควรทราบจากคู่มือ นทร. ท่ีไดรั้บจากส านกังาน 
ก.พ. หรือจากเวบ็ไซต ์www.oeauk.net ) 

6. กรณีท่ีท่านตอ้งส่งเอกสารใด ๆ ถึง สนร. ทางไปรษณีย ์ก่อนส่ง ขอให้ส าเนาหลกัฐานไว ้เพื่อใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูล 
กรณีเกิดการสูญหาย หรือล่าชา้ทางไปรษณีย ์ท่านจะไดส่้งส าเนาเอกสารนั้นให ้สนร. ได ้ 

ขา้พเจา้ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ...........................................................................................................................................  
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) .............................................................................................................................................  
นกัเรียน ( ) ทุนรัฐบาล ( ) ขา้ราชการลาศึกษา ( ) พนกังานภาครัฐ สงักดั .............................................................................. 
ประจ าปี .................. ตามความตอ้งการของ .....................................................................................................................  
ไดรั้บทราบขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้แลว้ และจะปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  

ลงช่ือ 
(...........................................................) 
วนัท่ี .............................................. 

 
เม่ือกรอกสมบูรณ์แล้ว กรุณาส่งมาท่ี Office of Educational Affairs, The Royal Thai Embassy 28 Princes Gate, London SW7 1PT 

ข้อควรทราบ นทร. เมษายน 2559 
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SCHOLARSHIP STUDENT  

NAME  (THAI) ........................................................................................................................................................... ................. 
 (ENGLISH) .................................................................................................... ........................................................................ 
 Date of Birth..............................................................................  Place of Birth................................................................ 
 Email.........................................................................................  Mobile Number…………………………………………... 

PASSPORT 
  

Number…………………………………  Issued on………………………………  Expires on……………………………. 
  UK VISA Issue Number……………………………………….. Expires on………………………………………………....... 
  Departure Date from Thailand………………………………... Date on Arrival……………………………………………… 

PLACE AND COURSE OF STUDY IN UK……………………………………………………………………………………………………………………. 
SUBJECT……………………………………………………………………………..………………………………………………………….......................... 
Address in UK...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
          …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
PREVIOUS EDUCATION 

Places of Study 
Dates 

(from – to) 
Level attained Result / GPA 

     
     

     
FATHER'S NAME  
 (THAI) ............................................................................... 

 MOTHER'S NAME 
 (THAI)   ………………………………………………………… 

          (ENGLISH) ...............................................................................           (ENGLISH)      ……………………………………………………….. 
ADDRESS (THAI) 

 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

 ADDRESS  (THAI) 
                   

  ……………………………………………………….. 
  ……………………………………………………….. 

 (ENGLISH) …………………………………………………………
………………………………………………………… 

               (ENGLISH)   ……………………………………………………….. 
  ……………………………………………………….. 

 Occupation..........................................................................................  Occupation............................................................................................... 
 Tel No……………………………………………………………………….  Tel No…………………………………………………………………………... 
 Email....................................................................................................  Email......................................................................................................... 

GUARANTOR'S 
NAME  

 (THAI) ............................................................................................................................. ..................................................... 
 (ENGLISH) ............................................................................................................................. ..................................................... 

ADDRESS  (THAI)   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (ENGLISH)    …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Tel No………………………………………………….. Occupation............................................................................................... 
  Email............................................................................................................................................................................................. 
REMARKS………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

 
 

 

           FILE NO: 
SCHOLARSHIP: 


