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ข้อมลู
สหราชอาณาจกัร

     สหราชอาณาจกัรเป�นประเทศเกาะที�ตั�งอยู่นอกชายฝ�� งตะวันตกเฉียงเหนือของแผ่นดินใหญ่

ของยุโรป สหราชอาณาจกัรประกอบด้วยเกาะบรเิตนใหญ่ทั�งหมด ซึ�งประกอบด้วยอังกฤษ เวลส์

และสกอตแลนด์ รวมถึงส่วนเหนือของเกาะไอรแ์ลนด์ 

     หมู่เกาะอังกฤษ ประกอบด้วย เกาะบรเิตนใหญ่ เกาะไอรแ์ลนด์ และหมู่เกาะขนาดเล็กรอบ ๆ

ประเทศอยู่ระหว่างตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลเหนือ 
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ข้ อมู ล ทั� ว ไป

เ มื อ ง สําคัญ

ภาคกลางของประเทศอังกฤษ

    ภูมิภาคที�รูจ้กักันในชื�อ The Midlands มีเมืองที�ใหญ่

เป�นอันดับสองของประเทศคือเบอรมิ์งแฮมตั�งอยู่ และ

มีสถาบันการศึกษาที�มีชื�อเสียงอย่างอ๊อกซ์ฟอรด์และ

เคมบรดิจ์
ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ 

    เมืองในเขตตะวันตกเฉียงใต้ได้แก่ เมืองดอว์เซต เดวอน

และคอรน์วอล เป�นเมืองตากอากาศที�มีชื�อเสียงของ

ประเทศอังกฤษ มีเมืองหลักที�สาํคัญ เช่น บารธ์ และ  

 บรสิทอล

กรุงลอนดอน 

    เมืองหลวงของประเทศอังกฤษและเมืองที�ใหญ่ที�สุดของ

สหราชอาณาจกัร ได้ชื�อว่าเป� นนครที�มีความหลากหลาย

ด้านเชื�อชาติและวัฒนธรรมมากที�สุดในโลก เป�นศูนย์รวมที�

สาํคัญของประวัติศาสตรแ์ละอาคารบ้านเรอืนที�สวยงาม

เป�นเอกลักษณ์ แหล่งแฟชั�น โรงละคร และอาหาร 

      สหราชอาณาจกัรประกอบด้วยสี�ส่วนใหญ่ ๆ ซึ�ง

บางครั�งเรยีกในภาษาไทยว่า “ประเทศ” หรอื “แคว้น” 

ซึ�งสหราชอาณาจกัร แบ่งออกเป�น 4 แคว้นใหญ่ ได้แก่
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ข้ อมู ล ทั� ว ไป

สก็อตแลนด์
    ดินแดนที�อยู่เหนือสุดของประเทศสหราชอาณาจกัร เมือง

หลวงของสก็อตแลนด์คือ เอดินเบอระ

 เวลส์
 เวลส์มีอุทยานแห่งชาติสามแห่งครอบคลุมพื�นที�กว่ารอ้ยละ

20 ของประเทศ คือ Snowdonia, Pembrokeshire Coast

และ Brecon Beacons และได้รบัฉายาว่าเป�นประเทศที�มี

ทิวทัศน์งดงามมากที�สุดแห่งหนึ�งด้วย พื�นที�ส่วนมากเป�น

ภูเขาสูง สลับกับชายหาด มีคารด์ิฟเป�นเมืองหลวงและเมือง

ประวัติศาสตร ์

ไอร์แลนด์เหนือ

     ไอรแ์ลนด์เหนือมีชื�อเสียงเรื�องความเป�นมิตรของผู้คน

และความงดงามทางธรรมชาติ มีเมืองหลวงคือเบลฟาสท์
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ภมูอิากาศของสหราชอาณาจกัร

 ฤดหูนาว (Winter): 
ระหว่างเดอืนธนัวาคม – กมุภาพนัธ์

 ฤดใูบไมผ้ล ิ(Spring):
 ระหวา่งเดอืนมีนาคม – พฤษภาคม

      เนื�องจากประเทศองักฤษจดัเป�นประเทศที�เป�นหมูเ่กาะ จงึมอีากาศเปลี�ยนแปลงมากและมฝีนตก 
สภาพภูมิอากาศทางตอนเหนือของประเทศองักฤษจะมอีากาศหนาวมากกวา่ทางองักฤษตอนใต ้ชว่งเดอืน
กุมภาพันธถึ์งเดอืนกรกฎาคม อุณหภูมิเฉลี�ยต�าสดุจะอยูใ่นช่วงเดือนมกราคม 1-4 องศาเซลเซยีส และมี
อุณหภูมิสูงสดุในชว่งเดอืนกรกฎาคม 18 องศาเซลเซยีส

 ฤดรูอ้น (Summer): 
ระหวา่งเดอืนมถุินายน – สงิหาคม

 ฤดใูบไม้รว่ง (Autumn):  
ระหว่างเดอืนกนัยายน – พฤศจกิายน
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หลักเกณฑ์ค่าใช้จา่ย ของนักเรยีนทุนรฐับาลค้นหาเพิ�มเติมได้ที�

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/gs_expense_scholarship_guide_61.pdf
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คา่เลา่เรยีน

ปรญิญาตรี
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์£9,000 - £10,800
คณะวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรม £10,200 -£13,800
คณะวชิาทางคลนิิก £23,000 -£26,000

ปรญิญาโทขึ�นไป
£11,000 - £32,000 ตอ่การเรยีนแบบในหอ้งเรยีน
£12,000 -£27,200 ตอ่การเรยีนแบบใชห้อ้งแลบ็
คา่เทอมตา่งกนัไปตามมหาวทิยาลยัและจะสงูกวา่สาํหรบันักศกึษา MBA
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UNIVERSITY OF OXFORD1.
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE2.
IMPERIAL COLLEGE LONDON3.

UCL (UNIVERSITY COLLEGE
LONDON)4.

01

THE UNIVERSITY OF MANCHESTER6.
KING’S COLLEGE LONDON
(KCL)7.
LONDON SCHOOL OF
ECONOMICS AND POLITICAL
SCIENCE (LSE)

8.
UNIVERSITY OF BRISTOL9.

10อันดับ
มหาวิทยาลัย

ชื� อดั ง
ของอั งกฤษ

 

5. 10.UNIVERSITY OF EDINBURGH THE UNIVERSITY OF
WARWICK

https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/top-universities-uk-2021
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https://www.topuniversities.com/universities/harvard-university
https://www.topuniversities.com/universities/stanford-university
https://www.topuniversities.com/universities/massachusetts-institute-technology-mit
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https://www.topuniversities.com/universities/kings-college-london
https://www.topuniversities.com/universities/princeton-university
https://www.topuniversities.com/universities/new-york-university-nyu
https://www.topuniversities.com/universities/yale-university
https://www.topuniversities.com/universities/university-pennsylvania
https://www.topuniversities.com/universities/harvard-university


      ภาคการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับในประเทศอังกฤษ เริ�มต้นภาคแรกในราวเดือนกันยายน หรอืต้นเดือน

ตุลาคมของป�หนึ�ง และสิ�นสุดราวปลายเดือน มิถุนายนหรอืต้นเดือนกรกฎาคมของป�ถัดไป ซึ�งแบ่งออกเป�น 3 ภาคคือ   

ภาคต้น Autumn Term  ตั�งแต่ปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนธันวาคม 

ภาคกลาง Spring Term ตั�งแต่กลางเดือนมกราคมถึงปลายเดือนมีนาคม 

ภาคปลาย Summer Term ตั�งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม 
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ภาคการศึกษา
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source: https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/rabb-kar-suksa-prathes-xangkvs/radab-prathm-suksa-preparatory-school

https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/rabb-kar-suksa-prathes-xangkvs/radab-prathm-suksa-preparatory-school


               ระดับ                                                                ประเภท                                                                          อายุ

ระยะเวลาศึกษา 6 ป�  เรยีกว่า Year 3 – Year 8

 ในบางโรงเรยีนเรยีก Year 7, Year 8 เป�น Form 1, Form 2

 ประถมศึกษา (Preparatory School)       ระยะเวลาศึกษา 2 ป�  เรยีกว่า Year 1 – Year 2
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ระบบการศึกษา

      * การศึกษาในระดับนี� เน้นให้เด็กมีความสามารถในการปรบัตัว และพัฒนาความคิดตามวัย กับสอนให้เด็กมีทักษะ

ทางการเขียนและตัวเลข และเพื�อการเตรยีมตัวสอบ Common Entrance Examination (CEE) เพื�อศึกษาต่อระดับ

มัธยมศึกษาต่อไป

ระดับประถมศึกษา

5 – 7 ป�

8 – 13 ป�

ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School)

       นักเรยีนอายุ 13 ป� ขึ�นไป และเรยีน ได้จนถึงอายุ 18 – 19 ป�  รวมระยะเวลาศึกษา 5 ป�  เรยีกว่า Year 9 – Year 13 

 (หรอื Form 3 – Form 6 (Year 12 – 13) สาํหรบัโรงเรยีนที�เรยีกระดับชั�นเป�น Form)

     การขึ�นชั�นเรยีนทั�งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป�นการขึ�นชั�นเรยีนต่อไปได้ โดยอัตโนมัติ ไปจนถึงอายุ 16 ป�

ทางกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตรข์องอังกฤษ จะกาํหนดให้มีการทดสอบความรูค้วามสามารถของเด็ก โดยคณะ

กรรมการอิสระ ซึ�งผลการทดสอบดังกล่าว จะถูกนําไปใช้พิจารณาเรื�องการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป 

การสอบนี�มี 2 ระดับ โดยจะสอบประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ของทุกป�  คือ



การสอบ                                                                                    รายละเอียด

เป�นการสอบเพื�อวัดความรูค้วามสามารถทางวิชาการของเด็กที�มีอายุตั�งแต่ 18 ป�   

 ขึ�นไป มีวิชาให้เลือกกว่า 50 วิชา ส่วนใหญ่นักศึกษาในเป�นการสอบเพื�อวัดความรู้

ความสามารถทางวิชาการของเด็กที�มีอายุตั�งแต่ 18 ป�  ขึ�นไป มีวิชาให้เลือกกว่า    

 50 วิชา ส่วนใหญ่นักศึกษาในระดับ A Level จะลงเรยีนเพียง 2-4 วิชา เพื�อที�จะได้

ศึกษาแต่ละวิชาอย่างลึกซึ�งวิชาที�นักศึกษาเลือกเรยีนมักจะเกี�ยวข้องกับหลักสูตรหรอื

สาขาที�ต้องการศึกษาต่อในระดับปรญิญาตร ีผลการสอบ A Level มี 5 ระดับ คื    

 อ A, B, C, D, E แต่ Grade ที�ได้ทั�ง 5 ถือว่าสอบผ่านทั�งหมด มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่

พิจารณารบัผู้มีผลการสอบในระดับ C ขึ�นไป บางแห่งอาจรบัเฉพาะผู้ที�ได้คะแนน

ระดับ A และ B

คุณสมบัติขั�นต�าของการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ส่วนใหญ่จะพิจารณาจาก

ผลการสอบทั�ง 2 ระดับ ดังนี�

       วิชา GCSE 3 วิชา และ GCE “A” Level 2 วิชา หรอื

       วิชา GCSE 1 วิชา และ GCE “A” Level 3 วิชา

GCSE (General Certificate of Secondary Education) การสอบระดับนี� จะสอบ

เมื�อเด็กมีอายุประมาณ 16 ป�  ขึ�นไป นักเรยีนเลือกสอบประมาณ 6-10 วิชา เช่น

วิทยาศาสตร ์ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ ศิลป ฯลฯ

และผลการสอบจะแบ่งเป�น 7 ระดับ คือ Grade A, B, C, D, E, F, G ผู้ที�สอบได้  

 Grade C ขึ�นไปจงึจะถือว่าสอบผ่าน นักเรยีนที�สอบ GCSE ได้แล้ว (อย่างน้อย 5

วิชา) หากจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจะต้องศึกษาต่ออีกประมาณ 2 ป�  ในระดับ         

A Level (Advanced Level)

ระบบการศึกษา

GCSE 

(General Certificate of Secondary Education)

A Level (Advanced Level)
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หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับเมื�ออายุ 16 ป�  นักเรยีนสามารถเลือกที�จะไม่ศึกษาต่อ หรอืจะศึกษาต่อในระดับสูงขึ�นไปได้



ประเภท                                                                                                             รายละเอียด 

เป�นวุฒิการศึกษาสายอาชีพและการฝ�กปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะ โดยผู้ว่าจา้งสหภาพแร

งงงานและผู้เชี�ยวชาญในสาขาอาชีพนั�นๆ เป�นผู้กําหนดมาตรฐานการศึกษา การ

ศึกษาในระดับนี�แบ่งเป�น 5 ระดับ คือ NVQ1, NVQ2, NVQ3, NVQ4, NVQ5 แต่ละ

ระดับจะยึดตามความสามารถเป�นหลัก ไม่มีการกําหนดระยะเวลาตายตัวในการเรยีน

NVQ (National Vocational Qualification)

  – GNVQ Foundation (ระดับพื�นฐาน) หลักสูตร 1 ป�  รบัจากผู้ที�อายุ 16 ป�  ไม่ต้องมี

คุณวุฒิใดๆ

– GNVQ Intermediate หลักสูตร 2 ป�  ต่อจาก GNVQ Foundation

– GNVQ Advanced หลักสูตร 2 ป�  เทียบเท่า A-Level ผู้ที�สําเรจ็หลักสูตรนี�สามารถ

สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้

– GNVQ 4 หลักสูตร 2 ป�  เทียบเท่าหลักสูตรป�ที� 1 ของระดับ ปรญิญาตร ีจงึสามารถ

เข้าศึกษาต่อปรญิญาตรขีองมหาวิทยาลัยได้ โดยใช้เวลาอีก 2 ป�

ระบบการศึกษา

GNVQ (General National Vocational

Qualification )เป�นการศึกษากึ�งสายอาชีพ 

คือ เรยีนทั�งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

 มี 4 ระดับ ดังนี�

14

ระดับอาชีวศึกษา

      เป�นการศึกษาที�จดัขึ�นเพื�อให้นักเรยีนที�มีอายุ 16 ป� ขึ�นไป ซึ�งไม่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา หรอืผู้ที�ไม่มีคุณวุฒิ GCSE แต่ประสงค์จะมีคุณวุฒิทาง

วิชาชีพต่างๆ เพื�อใช้ในการประกอบอาชีพ   เดิมหลักสูตรอาชีวศึกษาของอังกฤษ มี 3 ระดับ คือ First Diploma, National Diploma และ HND (Higher

National Diploma) แต่ป� จจุบัน คุณวุฒิวิชาชีพ มี 2 ประเภท คือ



ระบบการศึกษา
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การศึกษาต่อระดับปรญิญา

   การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ�งส่วนใหญ่เป�นมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนของรฐั การศึกษาระดับอุดมศึกษา สามารถแบ่งออกได้ ดังนี�

ปรญิญาตร ี

ในอังกฤษ เวลส์ และไอรแ์ลนด์เหนือ

– หลักสูตรทั�วไป 3 ป�  ผู้สําเรจ็การศึกษา จะได้รบัปรญิญา BA (ศิลปศาสตรบัณฑิต) BBA (บรหิารธุรกิจบัณฑิต) BEd (ศึกษาศาสตรบ์ัณฑิต)  BSc (วิทยาศาสตรบ์ัณฑิต)

LLB (นิติศาสตรบ์ัณฑิต) เป�นต้น

– หลักสูตรบางสาขาใช้เวลาศึกษามากกว่า 3 ป�  เช่น วิศวกรรมศาสตร ์(4 ป� ) สถาป�ตยกรรมศาสตร ์(5ป� ) ทันตแพทย์ศาสตร ์(5ป� ) สัตวแพทย์ศาสตร ์(5ป� ) 

แพทย์ศาสตร ์(6ป� )

    ในสก๊อตแลนด์ มี 2 หลักสูตร คือ Ordinary Degree (3ป� ) และ Honours Degree (4ป� ) โดยเรยีนเพิ�มจาก Ordinary degree อีก 1 ป�

    นอกจากนี� มหาวิทยาลัยหลายแห่งยังเป� ดหลักสูตรการศึกษาที�หลากหลายออกไปอีก ดังนี�

 ระดับ                           หลักสูตร                                                        รายละเอียด 

ปรญิญาตรี เป�นการเรยีนรว่มตั�งแต่ 2 สาขาวิชาขึ�นไป อาจเป�นสาขาวิชาที�ใกล้เคียงกัน เช่น

เศรษฐศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์หรอือาจเป�นสาขาที�ไม่ใกล้เคียงกันแต่ยังเกี�ยวข้องกัน

ในทางหนึ�งทางใด เช่น คอมพิวเตอรก์ับจติวิทยา ทั�งนี� กําหนดน�าหนักการเรยีนใน

แต่ละสาขาวิชา เท่ากัน

Joint Honours Degree

Sandwich Courses

Combined Degree มีปรญิญารว่ม โดยการเรยีนแต่ละสาขาวิชา ไม่จาํเป�นต้องมีน�าหนักการเรยีนเท่ากัน

เป�นการเรยีนโดยรวมเวลาฝ�กงานกับเวลาเรยีนเข้าด้วยกัน เช่น การฝ�กงานด้าน

อุตสาหกรรม การค้า การบรหิารธุรกิจ หรอือาชีพอื�นๆ จงึต้องใช้ระยะเวลาศึกษานาน

กว่าปกติ (3 ป� ) เป�น 4 ป�  การฝ�กงานอาจเป�นช่วงเดียว คือ เป�นเวลา 1 ป�  หรอื 2 ช่วงๆ

ละ 6 เดือน หากเป�น 2 ช่วง เรยีกว่า หลักสูตร Thin-sandwich หลักสูตรทั�ง 2

ประเภทนี� นักศึกษาต้องกลับมาเรยีนที� มหาวิทยาลัยในป�สุดท้ายก่อนสําเรจ็การศึกษา

    สําหรบัผู้ที�มีผลการเรยีนระดับปรญิญาตรไีม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานการเข้าศึกษา ปรญิญาโทของมหาวิทยาลัย หรอืผู้ที�เปลี�ยนสาขาวิชาเรยีน มหาวิทยาลัย

ส่วนใหญ่จะรบัให้เข้าศึกษาหลักสูตร Post-Graduate Certificate/Diploma ระยะเวลา 9 เดือน ถึง 1 ป� ก่อน แล้วจงึรบัเข้าเรยีนต่อหลักสูตรปรญิญาโท



หลักสูตร                                                      รายละเอียด 

ระยะเวลาศึกษา 1 ป�

นักศึกษาสามารถเลือกเรยีนเฉพาะด้านได้ โดยอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที�ปรกึษา หรอืผู้ทรง

คุณวุฒิในสาขาวิชานั�นๆ วิธีการเรยีนการสอนแบ่งเป�น 2 ส่วนคือ ในครึ�งป� แรกของหลักสูตร

เป�นการบรรยายในชั�นเรยีน การสัมมนาการติวกลุ่มย่อย หรอืการทํางาน ในห้องทดลอง หลังจาก

นั�นอีกครึ�งป� จะเป�นการทํางานศึกษาวิจยัชิ�นใหญ่หรอืที�วิทยานิพนธ์ ปรญิญาที�ได้รบั เป�นระดับ

ปรญิญาโท อาทิ MSc., MA, MBA เป�นต้น

ระบบการศึกษา

 ประเภทหลักสูตรเข้าชั�นเรยีน

(Taught Course)

หลักสูตรการค้นคว้าวิจยั

(Research Course)

ใช้เวลาศึกษา 3 ป�  โดยการทําวิจยัและเขียนวิทยานิพนธ์ ในป� แรกของปรญิญาเอก เป�นการ

ศึกษาวิจยัเพื�อให้มีความรูค้วามสามารถเข้ามาตรฐานการเรยีนปรญิญาเอก เรยีกว่าระดับ

M.Phil เมื�อมีผลงานและความรูค้วามสามารถตาม มาตรฐานจงึปรบัให้เข้าศึกษาในระดับ

ปรญิญาเอก Ph.D ป�ที� 2 (ไม่ใช่ Ph.D ป�  1) ซึ�งผลงานไม่ถึง มาตรฐานปรญิญาเอกจะไม่ได้ผ่าน

ศึกษาต่อจนสําเรจ็หลักสูตร Ph.D. แต่จะได้รบัวุฒิ M.Phil ซึ�งอาจเทียบเท่าเพียงระดับปรญิญา

โท แต่ผู้ที�ได้เรยีนครบจนสําเรจ็หลักสูตร Ph.D ก็จะได้รบัวุฒิ Ph.D แต่ไม่ได้วุฒิ M.Phil เพียง

อย่างใดอย่างหนึ�ง

16

หลักสูตรระดับสูงกว่าปรญิญาตร ี(Higher degree) แบ่งได้ 2 ประเภท

New Route to Ph.D
เป�นอีกทางเลือกของการศึกษาในระดับปรญิญาเอก ในประเทศอังกฤษ ใช้เวลาเรยีน 4 ป�

โดย 30-40% ของหลักสูตรจะเป�นการเรยีนแบบ Taught Course และอีก 60-70% จะ

เป�นการวิจยั
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สถานกงสุลกิตติมศักดิ�

1. Royal Thai Consulate in HULL, England
  Address: Priory Court, Saxonway, Priory Park West,
Hessle HULL HU13 9PB 
   Tel. 0148 2581 668 Fax: 0148 2628 877
   Email: enquiries@thaiconsul-uk.com 
  Website: www.thaiconsul-uk.com
 
2. Royal Thai Consulate in LIVERPOOL, England
  Address: 35, Lord Street, Liverpool, L2 9SQ 
   Tel: 0151 2550 504 Fax: 0151 2551 070
   Website: www.royalthaiconsul.com
 
3. Royal Thai Consulate in GLASGOW, Scotland
   Address: 4, Woodside Place, Charing Cross,
Glasgow G3 7QF
   Tel: 0141 353 5090 Fax: 0141 3322 928
 
4. Royal Thai Consulate in CARDIFF, Wales
   Address: 9, Mount Stuart Square, Cardiff, CF10
5EE
   Tel: 02920-465-777 Fax: 02920-473-000 
   Email: enquiries@thaiconsulatewales.org.uk 
  Website:
http://thaiconsulatewales.org.uk/index.htm
 
5. Royal Thai Consulate in GIBRALTAR (Overseas
Territory, Near Spain)
   Mr. Mark Porral
  Address: c/o Merkur Management Ltd., Suite 6
Watergardens 4, PO Box 642, Gibraltar GX11 1AA
   Work: 00-350-20071851  Mobile: 00-350-
56000417
 
6. Royal Thai Consulate in DUBLIN, Ireland
   Address: Unit 43 Parkwest, O'Casey Avenue,
Nangor Road, Dublin 12, Ireland
  Tel: 00-353-016436468 Fax: 00-353-16233233
   Website: www.thaiconsulateireland.com
 

British Embassy Bangkok 
สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ
ตั�งอยู่ใน: AIA Sathorn Tower
ที�อยู:่ AIA Sathorn Tower, Floor 12 A 11/1 ถนนสาทรใต้
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เวลาทําการ: 
เป�ด 24 ชั�วโมง
โทรศัพท:์ 02 305 8333

Royal Thai Embassy, London
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
Royal Thai Embassy, 29-30 Queen's Gate, London,
SW7 5JB
โทรศัพท:์0207 589 2944
โทรสาร: 0207 823 7492
 csinfo@thaiembassyuk.org.uk
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https://london.thaiembassy.org/th/page/81958-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C?menu=5d6636cd15e39c3bd0007306
http://www.thaiconsul-uk.com/
http://www.royalthaiconsul.com/
http://www.thaiconsulatewales.org.uk/index.htm
http://www.thaiconsulateireland.com/
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enTH982TH982&sxsrf=APq-WBvQ6HTTf-KDs8c9CWs_EJzntAsXHg:1645675760030&q=AIA+Sathorn+Tower&ludocid=9334645035725551199&gsas=1&lsig=AB86z5UmnhhhQDAVorZp04FUD5ll&sa=X&ved=2ahUKEwj08N34u5f2AhVG63MBHUODDiMQ8G0oAHoECDEQAQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enTH982TH982&sxsrf=APq-WBvQ6HTTf-KDs8c9CWs_EJzntAsXHg:1645675760030&q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&ludocid=11329682716991519335&sa=X&ved=2ahUKEwj08N34u5f2AhVG63MBHUODDiMQ6BN6BAgvEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enTH982TH982&sxsrf=APq-WBvQ6HTTf-KDs8c9CWs_EJzntAsXHg:1645675760030&q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87&ludocid=11329682716991519335&sa=X&ved=2ahUKEwj08N34u5f2AhVG63MBHUODDiMQ6BN6BAgoEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enTH982TH982&sxsrf=APq-WBvQ6HTTf-KDs8c9CWs_EJzntAsXHg:1645675760030&q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=11329682716991519335&sa=X&ved=2ahUKEwj08N34u5f2AhVG63MBHUODDiMQ6BN6BAgtEAI
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwdyrENwjAQBVDRwhzUuZzRGWeEbGEnVmq6tAgkJgBEi9KARAHV9zZ_FJS8-q031VDVqgfpBpNVs5XRSdaQ-y5G3ScXUyNj6F2qs3nbafDRfGvEm7gRP-JB3IlCXIkP8SUuxJGYiBfLaQ7lvJznH_avNks&q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&rlz=1C1CHBD_enTH982TH982&oq=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%91%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B1&aqs=chrome.1.69i57j46i10i175i199j0i10l7.16118j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enTH982TH982&sxsrf=APq-WBvQ6HTTf-KDs8c9CWs_EJzntAsXHg:1645675760030&q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=11329682716991519335&sa=X&ved=2ahUKEwj08N34u5f2AhVG63MBHUODDiMQ6BN6BAgtEAI


แหล่งข้อมูลที�น่าสนใจ

British Council 
 https://www.britishcouncil.or.th

http://www.educationuk.org/thailand
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http://oeauk.net/london/

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.britishcouncil.or.thna%2F%3Ffbclid%3DIwAR2xQnTLGmyascILGxR8hfZCiwryesXD9JaU7kUaok5gbX33j9VMVAiTNzU&h=AT1LB3_WFTq9fgEbJizQEWasmAhpCMWwOERZ0CaxZNm5oHZmu8NZLfrZ0fpEYSoJDQ30-ggkF7OZImKGcyj1hZffWWdTVTtM9MD4mOeNy0ragYAV0w5ZXtQNE4o-_gOFyoMQBg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.educationuk.org%2Fthailand%3Ffbclid%3DIwAR35wzZotmDW_hNub6onRT2opybILB9f_wZOK7oS3vukoG9BT2pqOccnTSk&h=AT1LB3_WFTq9fgEbJizQEWasmAhpCMWwOERZ0CaxZNm5oHZmu8NZLfrZ0fpEYSoJDQ30-ggkF7OZImKGcyj1hZffWWdTVTtM9MD4mOeNy0ragYAV0w5ZXtQNE4o-_gOFyoMQBg

