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หลักฐานการขอวีซ่านักเรียน  มีดงันี้  ***เอกสารทุกอย่างต้องเป็นภาษาองักฤษ โดยแปลจากบริษทัทีมี่ตรารบัรองหรือจากเขต 
 ใบสมคัรวีซ่านกัเรียนท่ีกรอกรายละเอียด พรอ้มตดิรูปถ่ายเรียบรอ้ยแลว้ โดยทาง NZ Study จดัเตรียมให ้ 

 Statement of Purpose จดหมายแนะน าตวัเองและชีแ้จงเหตผุลท่ีจะไปนิวซีแลนด ์  
 รูปถ่ายคมชดั หนา้ตรงขนาด 2 นิว้ 3 รูป ท่ีเหมือนกนั และอายไุมเ่กิน 6 เดือน  
 (พืน้สีฟ้า/ไม่ใส่แว่นและหมวกหรือคอนแทคเลนสสี์(หรือบิ๊กอาย)/ไม่ยิม้/ใส่ชุดสุภาพ/ไม่ลายดอก) ห้ามพืน้หลังสีขาว** 

 หนงัสือเดนิทางตวัจรงิ (Passport) และส าเนา พรอ้มเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 1 ชดุ  
 ส  าเนาประวตักิารเดนิทางในหนงัสือเดนิทาง (Passport) เลม่เก่า (ท่ีมีประวตักิารเดนิทางก่อนหนา้นี)้ 
 ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น และหนงัสือเดนิทาง (ถา้มี) ของบดิามารดา หรือผูป้กครอง และผูส้นบัสนนุทางการเงิน 
 หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ, นามสกลุ (ถา้มีการเปล่ียนช่ือ – สกลุ) ของผูท่ี้มีการเปล่ียนช่ือ พรอ้มส าเนาหนงัสือเดนิทางเลม่เก่าท่ีมีช่ือเก่า 
 ส  าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น ของนกัเรียน พรอ้มเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 1 ชดุ 
 หนงัสือตอบรบัการเขา้เรียน (Offer of Place) ท่ีระบหุลกัสตูร, ระยะเวลาเรียน   โดยทาง NZ Study จดัเตรียมให ้
 ใบเสรจ็รบัเงินจากทางโรงเรียน  โดยทาง NZ Study จดัเตรียมให ้ 
 หนงัสือรบัรองเรื่องท่ีพกัในนิวซีแลนด ์ โดยทาง NZ Study จดัเตรียมให ้
 เอกสารทางการเงินของนกัเรียนและ/หรือผูส้นบัสนุนทางการเงิน  
  1. ใบรบัรองสถานภาพดา้นการเงิน (Financial Undertaking for a student)  ใหเ้จา้ของบญัชีธนาคารเซ็นช่ือ 
  โดยทาง NZ Study จดัเตรียมแบบฟอร์มให ้ 
  2. Bank Statement จากทางธนาคารยอ้นหลงั 6 เดือนของตนเองหรือของผูส้นบัสนนุทางการเงินแก่นกัเรียน   ท่ีแสดงใหเ้ห็น 
    วา่ผูส้นบัสนนุทางการเงินสามารถดแูลค่าใชจ้่ายของนักเรียนได  ้
  3. หนงัสือรบัรองบญัชีเงินฝากจากทางธนาคาร(ต้องระบุยอดคงเหลือเป็นสกุลNZDและเป็นเลขบัญชีธนาคารเดยีวกัน 
  กับ Statementย้อนหลัง6เดอืน) 
 (ในกรณีไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของธรุกิจ) เอกสารรบัรองเงินเดือน และ/หรือ หนงัสือรบัรองขา้ราชการ ของผูป้กครอง /ผูส้นบัสนนุทางการเงิน ซึ่ง  
 ระบถุึงรายไดต้อ่ปี (รวมโบนสั) ต  าแหน่ง และอายกุารท างาน จดหมายนีจ้ะตอ้งออกโดยผูมี้อ  านาจ หรือฝ่ายบุคคลของบรษัิท/หน่วยงาน/  
 หา้งรา้นเท่านัน้ 
 (ในกรณีประกอบธรุกิจสว่นตวั) ส  าเนาหนงัสือรบัรองบรษัิท ท่ีมีช่ือของผูป้กครอง / ผูส้นบัสนนุทางการเงินของนกัเรียน หรือหลกัฐานการ 
 จดทะเบียนท่ีสามารถพิสจูนไ์ดว้า่เป็นเจา้ของกิจการ   
 (ในกรณีประกอบธรุกิจสว่นตวั) หลกัฐานการเงินของบรษัิท ซึ่งไดแ้ก่บญัชีเงินฝากของกิจการ/บรษัิท/หา้งรา้น 
 หลกัฐานการจองตั๋วเครื่องบนิ หรือตั๋วเครื่องบนิ ไป-กลบั   โดยสามารถใหท้าง NZ Study จองใหไ้ด ้
 ใบรบัรองสถานะนกัเรียน และใบแจง้ผลการเรียนและการเขา้เรียน จากสถานศกึษาท่ีก าลงัศกึษาอยู่ หรือเพิง่จบการศกึษา(Transcript) 
 ใบรบัรองการท างานของนกัเรียน    ใบผา่นทหาร (สด.8) (ถา้มี) 
 (กรณีนกัเรียนอายไมถ่ึง 16 ปี) หนงัสือรบัรองจากบดิาและมารดา ระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางโดยล าพงัได ้ 
และจะเป็นผูส้นบัสนนุทางการเงิน  โดยทาง NZ Study มแีบบฟอร์มให ้
 กรณีเรียนตัง้แต ่6 เดือนขึน้ไป ตอ้งย่ืนใบตรวจเอ็กซเรยจ์ากโรงพยาบาลท่ีไดร้บัการยอมรบัจากสถานทตูเท่านัน้  
 ** กรุณาน ารูปถ่าย 1 ใบ  + หนงัสือเดนิทาง Passport  ตวัจรงิ ไปดว้ย 
 *** ก่อนไปตรวจสุขภาพ  กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ นะคะ  และเม่ือตรวจแล้วต้องยืน่วีซ่าภายใน 3 เดือน 
 *** นักเรียนมัธยมศึกษาทีก่ลับมาต่อวีซ่าเพือ่กลับไปเรียนต่อ หลังจากตรวจครัง้แรกแล้วภายใน 3 ปีไม่ต้องตรวจใหม่ 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่า 7300 บาท และ คา่ VAC 800 บาท **Update July 2019 
      โดยสถานทตูฯ เป็นผูเ้รียกเก็บ และจะไมมี่การคืนค่าวีซ่าไมว่่ากรณีใดๆ **  
** หมายเหต ุ รายละเอยีดตา่งๆ สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่ทมีงาน NZ Study  02-3060832-33  หรอื  081-8204627 
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หลักฐานการขอวีซ่านักเรียน เพิ่มเติม  
 

 ใบตรวจร่างกายและเอ็กซเรย ์ กรณีเรียนตัง้แต ่6 เดือนขึน้ไป  (Update 25/11/2557)  คา่ตรวจประมาณ 2,000 –4,000  บาท 
** กรุณาตรวจสอบวันเวลาปิด-เปิดและค่าตรวจทีแ่น่นอนจากแต่ละโรงพยาบาลอีกคร้ัง เพราะอาจมีการเปล่ียนแปลง 
   รวมทั้งสอบถามถึงการอดอาหารก่อนตรวจหรือไม่ 
จากโรงพยาบาลท่ีไดร้บัการยอมรบัจากสถานฑตูนิวซีแลนดเ์ท่านัน้  ซึ่งไดแ้ก่  

  (ส  าหรบั จงัหวดักรุงเทพฯ) 
1. บางกอกเนิสซิ่งโฮม (BNH)    โทร. 0-2686-2700, 0-2632-0577 

9/1, Convent Road, Silom Bangkok 10500 
2. โรงพยาบาลกรุงเทพ     โทร. 0-2310-3000 

2 Soi Soon Vichai 7, New Phetchburi Road, Bangkok 10310  
3. International Organization for Migration (IOM)   โทร. 0-2234-7950-55 
   8th Floor, Kasemkij Building 120 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500  
 

(ส  าหรบั จงัหวดัเชียงใหม)่ 
1. โรงพยาบาลเชียงใหมร่าม    โทร.  0-5392-0300 

8 Boonruangrit Road, A. Muang, Chiangmai 50200  
 

(ส  าหรบั จงัหวดัอดุรธานี) 
1. โรงพยาบาลเอกอดุร     โทร.  0-4234-2555 

555/5 Posri Road, Amphur Muang, Udonthani 41000  
(ส  าหรบั จงัหวดัภเูก็ต) 

1. โรงพยาบาลกรุงเทพ Wellness Center, Bangkok Hospital Phuket โทร. 0-7625-4421 
2/1 Hongyok –utis Road, Taladyai, Muang, Phuket 83000  

 
 ส าหรับผู้ทีศ่กึษาทีป่ระเทศนิวซีแลนดม์าแล้ว 2 ปี เม่ือขึน้ปีที ่3 ต้องยืน่หลักฐานดังนี้ 

 

(ส  าหรบัผูส้มคัรวีซ่า / นกัเรียนท่ีอายเุกิน 17 ปี) หนังสอืรับรองความประพฤต ิท่ีมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน 
การขอประวตัอิาชญากรรม ขอไดท่ี้กองบงัคบัการอ านวยการ กองบญัชาการต ารวจสนัตบิาล  

ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิเขตปทมุวนั โทร. 02-2052168 - 9   ** ใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ ควรไปขอล่วงหนา้ 

เปิดท าการ วนัจนัทร ์– ศกุร ์เวลา 8.30 – 16.30 น.   
 

หลกัฐานท่ีใชใ้นการขอ  
1. ส าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport)   6.    หลกัฐานการสมรส (กรณีแตง่งาน และจดทะเบียนสมรส) 
2. ส าเนาทะเบียนบา้น     7.    ใบผ่านทหาร (สด.9 หรือ 43) 
3. ส าเนาบตัรประชาชน     8.    ใบ Offer Of Place จากโรงเรียนในนิวซีแลนด ์  
4. รูปถ่าย (ไปถ่ายรูปท่ีกองทะเบียนฯ ดว้ยตนเอง)  9.   ส  าเนาวีซ่าเก่า และ วีซ่าปัจจบุนั 
5. หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ / นามสกลุ (ถา้มี) 

 
 

** หลกัฐานทัง้หมดใชต้วัถ่ายเอกสาร  แตต่อ้งน าตวัจรงิไปดว้ย กรณีเจา้หนา้ท่ีอาจขอตรวจสอบ 
    หาก Passport ตวัจรงิอยู่ท่ีสถานฑตู (ก าลงัขอวีซ่า) สามารถน าเฉพาะชดุถ่ายเอกสารไปได ้และแจง้กบัทางเจา้หนา้ท่ี 
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หนังสือรับรองความประพฤติ -  กรณีนักเรียนอยู่ที่นิวซีแลนด ์  
 

 

หากนกัเรยีนอยูท่ี่นิวซีแลนดแ์ละตอ้งการตอ่วีซา่ อาย ุ17 ปีขึน้ไป และยงัเคยขอ/ยื่น หนงัสอืรบัรองความประพฤติ 
ไปจากเมืองไทย จะตอ้งใชเ้อกสารดงันี ้
 

1. พิมพล์ายนิว้มือท่ีไปรษณียใ์นนิวซีแลนด ์แลว้สง่กลบัมาพรอ้มเอกสารตา่งๆ ดา้นลา่ง 
2. รูปถ่าย สี 2 นิว้ 2 ใบ 
3. ส าเนาหนงัสอืเดินทาง  Passport 
4. ส าเนาวีซา่เก่า และ วีซา่ปัจจบุนั 
5. ส าเนาบตัรประชาชน 
6. ส าเนาทะเบียนบา้น 
7. รายละเอียดพอ่แม่ ช่ือ-สกลุ 
8. ใบเปลี่ยนช่ือ – สกลุ (ถา้มี) 
9. หลกัฐานการสมรส (กรณีแตง่งาน และจดทะเบียนสมรส)  
10. เอกสารการเรยีนท่ีนิวซีแลนด ์(Offer Of Place) 
11. ใบผา่นทหาร (สด.9 หรอื 43) 
12. ใบมอบอ านาจ 
 

 
ใหญ้าติพี่นอ้งไปขอแทนได ้โดยน าเอกสารขา้งตน้ไป 
ถา้เป็นคนอ่ืนๆ ไม่จ  าเป็นตอ้งมีใบมอบอ านาจ สามารถกระท าการแทนไดเ้ช่นกนั แต่ตอ้งทราบรายละเอียดพอ่แม ่
 
สามารถขอไดท่ี้ กองบงัคบัการอ านวยการ กองบญัชาการต ารวจสนัติบาล ส  านกังานต ารวจแหง่ชาติ เขตปทมุวนั 
โทร. 02-2052168 - 9       
เปิดท าการ วนัจนัทร ์– ศกุร ์เวลา 8.30 – 16.30 น.   

  
 

 หมายเหต ุ ** กรุณาตรวจสอบรายการเอกสารทีต่อ้งใช ้ 
และขัน้ตอนการขอหนงัสอืรบัรองความประพฤตกิบัทางส านกังานต ารวจแห่งชาตอิีกครัง้ค่ะ 
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