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File: conference: June2013 

แบบค ำร้องขออนุมัตไิปเข้ำร่วมกำรประชุมทำงวิชำกำร/เสนอผลงำน ด้วยทุนรัฐบำล/ทุนอ่ืนๆ 

ระหวา่งวนัท่ี....................... ถงึวนัท่ี ......................... โดย (ช่ือองค์กร) ..................................................................................................... 
ในหวัข้อเร่ือง ................................................................................................................................................................................. 

ทัง้นี ้ข้าพเจ้าต้องการขอเงินสนบัสนนุรายละเอียดคา่ใช้จ่ายแจกแจงในหน้าถดัไป 

ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ ข้ำพเจ้ำจะต้องได้รับเอกสำรแจ้งค ำอนุมัติวงเงนิสนับสนุนจำก สนร. ก่อนก ำหนดกำรเดนิทำง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  (ลงช่ือ)   ......................................................... 
ข้อพจิำรณำ  (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่) ได้รับเอกสารครบเม่ือวนัท่ี ...................................... 

☐ นทร. ยงัไม่เคยเข้าร่วมประชมุทางวชิาการ TSAC มาก่อน 

☐ นทร. เข้าร่วมเสนอผลงาน / ก าลงัศกึษาในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกบัหวัข้อการประชมุ 

☐ นทร. ได้รับอนมุตัใิห้ขยายเวลาศกึษาด้วยทนุรัฐบาล ถงึวนัท่ี ..................................... 

☐ เหน็สมควรอนมุตั ิโดยสนบัสนนุคา่ใช้จ่าย ดงันี ้  

คา่เดนิทางในวงเงิน .................................................................. 

คา่ท่ีพกั ในวงเงิน ...................................................................... 

คา่ลงทะเบียน  ......................................................................... 

☐ เหน็สมควรสนบัสนนุ (แต ่นทร. ได้รับทนุท่ีไม่อยู่ในอ านาจการพิจารณาของ สนร.) 

ลงวนัท่ี......................... เจ้าหน้าท่ี ............................................ 

 
   ☐  อนมุตั ิ           
☐  ไม่อยู่ในอ านาจของ สนร.  
        ขอให้ ศกศ. พิจารณา  

 
 
 

............................................................. 
(นางสาวธนิดา เตชะโชควิวฒัน์) 
อคัรราชทตู (ฝ่ายการศกึษา) 

ประจ าสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงลอนดอน 

 

ที่ 55003/     (เจ้าหน้าท่ี)  
ถึง ส านกังาน ก.พ. 
☐ เพ่ือโปรดทราบ  
☐เพ่ือโปรดพจิารณาและแจ้งให้ สนร. ทราบด้วยจะขอบคณุยิ่ง 
    ส านกังานผู้ดแูลนกัเรียนในประเทศองักฤษ 

ที่อยู ่    .............................................................................. 
..............................................................................  

Email    ................................................................... 
Phone   ................................................................... 
Date    ................................................................... 

เร่ือง ขออนมุตัไิปเข้าร่วมการประชมุทางวชิาการ 

เรียน อคัรราชทตู (ฝ่ายการศกึษา) ประจ าสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงลอนดอน  

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ............................................................................................................. ......................................... 
ช่ือ-นามสกลุ ภาษาองักฤษ ............................................................................................................................. ......................... 
วนั เดือน ปีเกิด ................................ ข้าราชการ/พนกังานสงักดั .................................................................................................................. 
Passport No......................................... Expiry Date............................... Visa No................................ Expiry Date............................... 

นกัเรียนทนุ   ☐ ก.วทิย์                ☐ สกอ.                ☐ ก.พ.                ☐ ก.สาธารณสขุ                ☐ ก. ตา่งประเทศ              ☐ พสวท.   

กรณีทนุอ่ืนๆ โปรดระบ ุ........................................................................................................................................................................ 

ปัจจบุนัก าลงัศกึษาระดบั ........................................... วชิา ................................................................................................................ 

ณ สถาบนั .................................................................... .......................  โดยเร่ิมศกึษาระดบันีเ้ม่ือ (เดือน/ปี)............................................. 

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขออนุมัตเิดนิทำงไปประชุมทำงวชิำกำร  ☐ ณ ประเทศ ............................................................................... 

mailto:scholars@oeauk.net


   

OEA ID No. ................................ 

 Scholarship Students Section: Tel 0207 856 9470, Email scholars@oeauk.net   Page 2 of 2 

Office of Educational Affairs, The Royal Thai Embassy, 28 Prince’s Gate, London, SW7 1PT. Tel: 020 7584 4538,     Fax: 020 7823 9896,   Email: info@oeauk.net 

 
 

File: conference: June2013 

 
 

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ................................................................................................... ........................................................... 
ช่ือ-นามสกลุ ภาษาองักฤษ ............................................................................................................................. ................................. 

อนึง่ เน่ืองจากการไปประชมุและสมัมนาทางวชิาการครัง้นี ้   
☐ ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการขอ Visa              
☐ จ าเป็นต้องด าเนินการขอ Visa 
              ☐ ขอความอนเุคราะห์ออกหนงัสือรับรองสถานภาพการเป็นนกัเรียนทนุรัฐบาลเพ่ือจะไปขอวีซ่า (ส าหรับผู้ ถือหนงัสือเดินทางราชการ

และประสงค์จะขอหนงัสือน าเพ่ือขอวีซา่เข้าประเทศฝร่ังเศสและสเปน กรุณาตดิตอ่สถานเอกอคัรราชฑตูไทย ณ กรุงลอนดอน) 

ทัง้นี ้ข้าพเจ้าได้เตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา ดงันี ้(สนร. จะสามารถพิจารณาได้ก็ตอ่เมื่อได้รับเอกสารครบเทา่นัน้) 
         ☐ เอกสารตอบรับหรือหนงัสอืเชิญ จากสถาบนัหรือองค์กรที่จดัการประชมุ  
         ☐ รายละเอียดหวัข้อการศกึษางานวิจยั / วิทยานิพนธ์ 

         ☐ หนงัสอืรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนบัสนนุให้ไปงานประชมุสมัมนานี ้
         ☐ หนงัสอืรับรองสถานภาพการเป็นนกัศกึษาจากมหาวิทยาลยั 

         ☐ รายละเอียดคา่เดินทางเปรียบเทียบ 3 แหง่ (ในอตัราประหยดั) 
         ☐ รายละเอียดคา่ลงทะเบียนพร้อมก าหนดการการประชมุ หรือ Schedule 

(กำรขออนุมัตกิำรประชุมวชิำกำรต้องใช้เอกสำรฉบับจริงในกำรพจิำรณำ เม่ือกรอกสมบูรณ์แล้ว  กรุณำส่งมำท่ี Office of Educational 

Affairs, The Royal Thai Embassy, 28 Prince's Gate, London SW7 1PT) 

เหตผุลความจ าเป็นในการเข้าร่วมประชมุและประโยชน์ในเชิงวิชาการท่ีคาดวา่จะได้รับจากการประชมุ 

............................................................................................................................. ........................................................................................

......................................................................... ................................................................................................................................ ............

.................................................................................................................... .................................................................................................

............................................................................................................................................................ .........................................................

.......................................................................... ............................................................................................................................. .............. 
กรุณากรอกรายละเอียด พร้อมสกุลเงนิและไฮไลท์รายการท่ีเลือกแล้ววา่เหมาะสมที่สดุ (ราคารวม TAX และ VAT แล้ว) 

คา่ลงทะเบียนในการประชมุและสมัมนาทางวชิาการ .....................................  (สกลุเงิน ........................) 

ตวัเลือก คา่เดนิทาง แหล่งข้อมลู 

1   

2   

3   

** หมำยเหตุ 

- คา่ท่ีพกั (ห้องคู)่ จะเบิกได้ตามท่ีจ่ายจริง คืนละไม่เกิน 50 ฟรังก์สวิส (สามารถเบิกได้ 2 คืน) 

- นทร. สามารถเบกิคา่เดนิทางได้เฉพาะคา่เดนิทางระหว่างประเทศเทา่นัน้ 

นทร. จะมีสทิธิขออนมุตัขิอคา่สนบัสนนุประชมุวิชาการ TSAC 2017 ก็ตอ่เม่ือเข้าหลกัเกณฑ์ทัง้หมด ดงันี ้

1. ต้องเป็นผู้ ท่ีก าลงัศกึษาในระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศในภาคพืน้ยโุรป 

2. ต้องเป็นผู้ ท่ีได้รับคดัเลือกให้เข้าร่วมเสนอผลงาน หรือก าลงัศกึษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อหลกั รวมทัง้ต้องระบเุหตผุลความจ าเป็นในการเข้าร่วมประชมุและ

ประโยชน์ในเชิงวิชาการท่ีคาดว่าจะได้รับ 

3. ไม่เคยเข้าร่วมประชมุวิชา TSAC มาก่อน 
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