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หลักฐานการขอวีซ่านักเรียน  มีดังนี้   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารของตัวนักเรียน / ผู้เดนิทาง 
 ใบสมคัรวีซ่านกัเรียน ท่ีลงช่ือตามต าแหน่งที่ระบไุว้  
 Statement of Purpose จดหมายแนะน าตวัเองและชีแ้จงเหตผุลท่ีจะไปนิวซีแลนด์   
 รูปถ่ายคมชดั หน้าตรงขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป ที่เหมือนกนั และอายไุม่เกิน 6 เดือน 
(พืน้หลังสีฟ้า/ไม่ใส่แว่น และหมวก หรือคอนแทคเลนส์สี (หรือบิก๊อาย)//ไม่ยิม้/ใส่ชุดสุภาพ/ไม่ลายดอก) 
 หนงัสือเดนิทางเล่มปัจจบุนัตวัจริง (Passport) และส าเนา พร้อมเซน็รับรองส าเนาถกูต้อง 1 ชดุ  
 หนงัสือเดนิทาง (Passport) เล่มเก่า (ท่ีมีประวตัิการเดนิทางก่อนหน้านี)้ 
 ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน ของนกัเรียน พร้อมเซน็รับรองส าเนาถกูต้อง 1 ชดุ 
 ส าเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 
 ใบรับรองสถานะนกัเรียน และใบแจ้งผลการเรียนและการเข้าเรียน จากสถานศกึษาที่ก าลงัศกึษาอยู่ หรือเพิ่งจบการศกึษา  
 ใบรับรองการท างานของนกัเรียน    ใบผ่านทหาร (สด.8) (ถ้ามี) 
 หนงัสือรับรองเร่ืองที่พกัในนิวซีแลนด์  (กรณีท่ีจดัหาท่ีพกัเอง) 
 หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ, นามสกลุ (ถ้ามีการเปล่ียนช่ือ – สกลุ) 
หลกัฐานการจองตัว๋เคร่ืองบนิ หรือตัว๋เคร่ืองบนิ ไป-กลบั   โดยสามารถให้ทาง NZ Study จองให้ได้ 
 (กรณีนกัเรียนอายไม่ถงึ 16 ปี) หนงัสือรับรองจากบดิาและมารดา ระบวุา่ให้บตุรเดนิทางโดยล าพงัได้  โดยทาง NZ Study มีแบบฟอร์มให้ 
 กรณีเรียนตัง้แต ่6 เดือนขึน้ไป ต้องย่ืนใบตรวจเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลท่ีได้รับการยอมรับจากสถานทตูเท่านัน้  
 ** กรุณาน ารูปถ่าย 1 ใบ  + หนงัสือเดนิทาง Passport  ตวัจริง ไปด้วย 
 *** ก่อนไปตรวจสุขภาพ  กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ นะคะ  และเม่ือตรวจแล้วต้องย่ืนวีซ่าภายใน 3 เดือน 
 *** นักเรียนมัธยมศกึษาท่ีกลับมาต่อวีซ่าเพ่ือกลับไปเรียนต่อ หลังจากตรวจคร้ังแรกแล้วภายใน 3 ปีไม่ต้องตรวจใหม่ 
 

 
 
 

เอกสารของบิดามารดา คู่สมรส และผู้สนับสนุนทางการเงนิ 
 ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน และหนงัสือเดนิทาง (ถ้ามี) ของบดิามารดา คูส่มรส (ถ้ามี) และผู้สนบัสนนุทางการเงิน 
 ทะเบียนสมรส / ทะเบยีนหย่าของผู้ปกครอง ((ในกรณีหย่าร้าง) ต้องมีระบผุู้ มีอ านาจผู้ดแูลบุตร) 
 เอกสารทางการเงนิของนักเรียนและ/หรือผู้สนับสนุนทางการเงนิ  
  1. ใบรับรองสถานภาพด้านการเงิน (Financial Undertaking for a student)  ให้เจ้าของบญัชีธนาคารเซน็ช่ือ  
 โดยทาง NZ Study จดัเตรียมแบบฟอร์มให ้ 

 2. Bank Statement จากทางธนาคารย้อนหลงั 6 เดือนของตนเองหรือของผู้สนบัสนนุทางการเงินแก่นกัเรียน   ท่ีแสดงให้เหน็ว่าผู้สนบัสนนุ
ทางการเงินสามารถดแูลคา่ใช้จ่ายของนกัเรียนได้ 
 3. หนงัสือรับรองบญัชีเงินฝากจากทางธนาคาร (ต้องระบุยอดคงเหลือเป็นสกุลNZD และเป็นเลขบัญชีธนาคารเดียวกันกับ 
Statement ย้อนหลัง 6เดือน) 

 เอกสารการงานของผู้สนับสนุนทางการเงนิ  
 (ในกรณีไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจ) เอกสารรับรองเงินเดือน และ/หรือ หนงัสือรับรองข้าราชการ ของผู้ปกครอง /ผู้สนบัสนนุทางการเงิน ซึง่ ระบุ
ถงึรายได้ตอ่ปี (รวมโบนสั) ต าแหน่ง และอายกุารท างาน จดหมายนีจ้ะต้องออกโดยผู้ มีอ านาจ หรือฝ่ายบคุคลของบริษัท/หน่วยงาน/ห้างร้าน
เทา่นัน้ 
 (ในกรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั) ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัท ท่ีมีช่ือของผู้ปกครอง / ผู้สนบัสนนุทางการเงินของนกัเรียน หรือหลกัฐานการจด
ทะเบียนท่ีสามารถพิสจูน์ได้วา่เป็นเจ้าของกิจการ   

 
 

 
 
 

 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่นกัเรียน 11,000 บาท **Update August 2022 โดยสถานทตูฯ เป็นผู้ เรียกเก็บ และจะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ  
** หมายเหตุ  รายละเอียดต่างๆ สามารถตดิต่อได้ท่ี ทีมงาน NZ Study  02-3060832-33  หรือ  081-8204627 

 
 

***เอกสารทุกอย่างต้องเป็นภาษาอังกฤษ โดยแปลจากบรษิัทที่มีตรารับรอง หรือขอตัวจริงจากเขต*** 
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  05/08/2022 

หลักฐานการขอวีซ่านักเรียน เพิ่มเตมิ  
 

 ใบตรวจร่างกายและเอก็ซเรย์  กรณีเรียนตัง้แต ่6 เดือนขึน้ไป  (Update 25/11/2557)   
** กรุณาตรวจสอบวนัเวลาปิด-เปิดและคา่ตรวจที่แนน่อนจากแตล่ะโรงพยาบาลอีกครัง้ เพราะอาจมีการเปลีย่นแปลง 
   รวมทัง้สอบถามถึงการอดอาหารก่อนตรวจหรือไม ่
จากโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานฑตูนวิซีแลนด์เทา่นัน้  ซึง่ได้แก่  

  (ส าหรับ จงัหวดักรุงเทพฯ) 
1. บางกอกเนิสซิง่โฮม (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 าหรับ จงัหวดัเชียงใหม)่ 
1. โรงพยาบาลเชียงใหมร่าม    โทร.  0-5392-0300 

8 Boonruangrit Road, A. Muang, Chiangmai 50200  
 

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

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

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

 
 ส าหรับผู้ที่ศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์มาแล้ว 2 ปี เมื่อขึน้ปีที่  3 ต้องยื่นหลกัฐานดังนี ้

 

(ส าหรับผู้สมคัรวซีา่ / นกัเรียนท่ีอายเุกิน 17 ปี) หนังสือรับรองความประพฤติ ที่มีอายไุมเ่กิน 6 เดอืน 
การขอประวตัิอาชญากรรม ขอได้ที่กองบงัคบัการอ านวยการ กองบญัชาการต ารวจสนัติบาล  

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

เปิดท าการ วนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.   
 

หลกัฐานท่ีใช้ในการขอ  
1. ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport)   6.    หลกัฐานการสมรส (กรณีแตง่งาน และจดทะเบยีนสมรส) 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบตัรประชาชน  7.    ใบผา่นทหาร (สด.9 หรือ 43) 
3. รูปถ่าย (ไปถา่ยรูปที่กองทะเบยีนฯ ด้วยตนเอง)  8.    ใบ Offer Of Place จากโรงเรียนในนิวซีแลนด์  
4. ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ / นามสกลุ (ถ้าม)ี   9.   ส าเนาวซีา่เก่า และ วซีา่ปัจจบุนั 
5. หนงัสอืยินยอมให้บตุรเดินทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขต/ที่วา่การอ าเภอ(กรณีนกัเรียนอายตุ า่กวา่20ปี) 

 
 

** หลกัฐานทัง้หมดใช้ตวัถา่ยเอกสาร  แตต้่องน าตวัจริงไปด้วย กรณีเจ้าหน้าที่อาจขอตรวจสอบ 
    หาก Passport ตวัจริงอยูท่ี่สถานฑตู (ก าลงัขอวีซา่) สามารถน าเฉพาะชดุถา่ยเอกสารไปได้ และแจ้งกบัทางเจ้าหน้าที่ 
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หนังสือรับรองความประพฤต ิ-  กรณีนักเรียนอยู่ท่ีนิวซีแลนด์   
 
 

หากนกัเรียนอยูท่ี่นิวซีแลนด์และต้องการตอ่วีซา่ อาย ุ17 ปีขึน้ไป และยงัเคยขอ/ย่ืน หนงัสือรับรองความประพฤติ 
ไปจากเมืองไทย จะต้องใช้เอกสารดงันี ้
 

1. พิมพ์ลายนิว้มือท่ีไปรษณีย์ในนิวซีแลนด์ แล้วสง่กลบัมาพร้อมเอกสารตา่งๆ ด้านลา่ง 
2. รูปถ่าย สี 2 นิว้ 2 ใบ 
3. ส าเนาหนงัสือเดนิทาง  Passport 
4. ส าเนาวีซา่เก่า และ วีซ่าปัจจบุนั 
5. ส าเนาบตัรประชาชน 
6. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
7. รายละเอียดพอ่แม่ ช่ือ-สกลุ 
8. ใบเปล่ียนช่ือ – สกลุ (ถ้ามี) 
9. หลกัฐานการสมรส (กรณีแตง่งาน และจดทะเบียนสมรส)  
10. เอกสารการเรียนท่ีนิวซีแลนด์ (Offer Of Place) 
11. ใบผา่นทหาร (สด.9 หรือ 43) 
12. ใบมอบอ านาจ 
13. หนงัสอืยินยอมให้บตุรเดินทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขต/ที่วา่การอ าเภอ(กรณีนกัเรียนอายตุ า่กวา่20ปี) 

 
ให้ญาตพ่ีิน้องไปขอแทนได้ โดยน าเอกสารข้างต้นไป 
ถ้าเป็นคนอ่ืนๆ ไมจ่ าเป็นต้องมีใบมอบอ านาจ สามารถกระท าการแทนได้เชน่กนั แตต้่องทราบรายละเอียดพ่อแม่ 
 
สามารถขอได้ท่ี กองบงัคบัการอ านวยการ กองบญัชาการต ารวจสนัติบาล ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิเขตปทมุวนั 
โทร. 02-2052168 - 9       
เปิดท าการ วนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.   

  
 

 หมายเหต ุ ** กรุณาตรวจสอบรายการเอกสารที่ต้องใช้  
และขัน้ตอนการขอหนงัสือรับรองความประพฤติกบัทางส านกังานต ารวจแห่งชาติอีกครั้งค่ะ 
 
 

 
 


