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   เอกสารของผู้สมัคร (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. หนงัสือเดนิทางท่ีเหลืออายใุช้งานครอบคลมุระยะเวลาท่ีนกัเรียนจะอยูท่ี่ประเทศแคนาดาพร้อมส าเนา 1 ชดุ 
2. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ “Application for a Study Permit – IMM1294”  
3. กรอกแบบฟอร์ม  “Family Composition Information – IMM5645” ดาวโหลดได้จาก 

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5645E.pdf 
4. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ “Schedule 1 – application for Temporary resident Visa - IMM5257”จาก 

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257E.pdf 
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไมเ่กิน 6 เดือน ขนาด 1.37x1.77 นิว้ จ านวน 3 ใบ พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ 
6. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่า จา่ยเป็นแคชเชียร์เช็คหรือแบงค์ดราฟท์เท่านัน้ (ไมรั่บเป็นเงินสดหรือเช็คสว่นตวั) 

สัง่จา่ย “Embassy of Canada” 1 ใบ จ านวน 4,200 บาท และ 
สัง่จา่ย “VFS (Thailand) LID.” 1 ใบ จ านวน 673 บาท 

7. ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาสตูบิตัร 
8. หนงัสือตอบรับฉบบัจริง จากสถานศกึษาในประเทศแคนาดา พร้อมส าเนา 1 ชดุ โดยระบ ุ

     • ช่ือเตม็ และท่ีอยูข่องนกัเรียน 
     • วนัเดือนปีเกิดของนกัเรียน 
     • หลกัสตูรท่ีลงทะเบียน 
     • วนัเร่ิมเรียนและวนัสิน้สดุหลกัสตูร 

9. ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความประสงค์จะศกึษาตอ่ท่ี มณฑลควิเบค (Quebec) ต้องย่ืน “Certificated d’ acceptation” 
(Quebec Certificate of Acceptance or CAQ) ท่ีออกให้โดย กระทรวงวฒันธรรมและตรวจคนเข้าเมืองของ
มณฑลควิเบค (Ministere des Communautes Culturelles et de l’Immigration du Quebec or MCCI) 

10. หลกัฐานการศกึษาลา่สดุตวัจริงพร้อมส าเนา ได้แก่ ทรานสคริปต์ ประกาศนียบตัร หรือปริญญาบตัร 

 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียนประเทศแคนาดา (Student Permits) 
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หลักฐานด้านการเงนิ  

o Bank statement และสมดุเงินฝากสะสมทรัพย์หรือประจ าของผู้สนบัสนนุด้านการเงิน 
- บญัชีมีการเปิดใช้งานเกิน 12 เดือน และมียอดเงินเข้าออกอยา่งสม ่าเสมอ 
- ยอดเงินคงเหลือลา่สดุ มีจ านวนเพียงพอครอบคลมุคา่ใช้จา่ยและคา่ด ารงชีพของนกัเรียน 

o จดหมายรับรองจากธนาคาร 
o เอกสารการเงินอ่ืนๆ ท่ีชว่ยสนบัสนนุการย่ืนขอวีซา่ 
o จดหมายรับรองงานของผู้สนบัสนนุการเงิน ท่ีระบ ุต าแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาในการท างาน 
o กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั ใช้ใบจดทะเบียนการค้าของธุรกิจของผู้สนบัสนนุด้านการเงิน  
o กรณีได้รับทนุ หลกัฐานแสดงการได้รับทนุการศกึษาท่ีระบจุ านวนเงิน ลกัษณะของทนุและเง่ือนไขของการได้รับทนุ 
o หลกัฐานแสดงการท างานของผู้ปกครองท่ีการเงินให้นกัเรียน 
o นกัเรียนท่ีมีความประสงค์ศกึษาตอ่มากกวา่ 6 เดือนต้องตรวจสขุภาพ (Medical Examination) โดยหลงัจากย่ืน

สมคัรวีซา่แล้ว ทางสถานทตูจะมีเอกสารและรายละเอียดให้ไปตรวจสขุภาพจากโรงพยาบาลท่ีก าหนดไว้ 

นักเรียนที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ต้องย่ืนเอกสารและกรอกแบบฟอร์มเพิ่มเตมิดงันี ้

o กรอกและลงลายเซ็นในแบบฟอร์ม “Custodianship declaration (IMM 5646)” ทัง้ 2 หน้า โดยต้องมีลายเซ็นผู้ปกครอง
และการ์เดีย้น และลายเซ็นรับรองจาก Notary 

นักเรียนที่มีอายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ต้องย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิดงันี ้ 

o ใบ “ Police Clearance Certificate ” โดยต้องย่ืนค าร้องขอตรวจสอบประวตัิอาชญากรรมท่ีส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ
ซึง่ใช้เวลาประมาณ 15 วนั 
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การย่ืนขอใบรับรองความประพฤตจิากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

1. บตัรประชาชนตวัจริง พร้อมส าเนา 1 ชดุ 
2. หนงัสือเดนิทางตวัจริง พร้อมส าเนา 1 ชดุ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชดุ 
4. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือนามสกลุ (ถ้ามี) 1 ชดุ 
5. ใบค าร้องจากเอเจนต์เพ่ือขอใบรับรองความประพฤติ 

หมายเหตุ 
- เอกสารทีเ่ป็นส าเนาจะต้องเซ็นช่ือพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
- ไมต้่องใช้รูปถา่ย เพราะทางส านกังานต ารวจแหง่ชาติจะเป็นผู้ถา่ยรูปให้เอง 
- ไมเ่สยีคา่ใช้จา่ยใดๆ 

ขัน้ตอนการสมัครวีซ่านักเรียนประเทศแคนาดา 

1. ย่ืนแบบค าขอวีซา่พร้อมลายเซ็นต์ท่ีสมบรูณ์, ใบตรวจรายการ, แบบให้ความยินยอมวีเอฟเอส, พาสปอร์ต, รูปถ่าย, 

เอกสารประกอบตา่งๆ ตามรายการเช็คลิสต์, เช็คหรือตัว๋แลกเงินส าหรับคา่ธรรมเนียมวีซ่าและตัว๋แลกเงินส าหรับ

คา่ธรรมเนียมบริการวีเอฟเอส ท่ีศนูย์รับย่ืนค าร้องขอวีซา่ประเทศแคนาดา อาคาร เดอะ เทรนดี ้เลขท่ี 10/198-201 ชัน้ 

28 ซอยสขุมุวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ ฯ 10110 

2. ผู้สมคัรจะได้รับอีเมลแจ้งถึงหมายเลขตดิตามสถานภาพค าขอภายใน 2 วนัท าการหลงัจากท่ีทางศนูย์ได้รับเอกสารและ

ด าเนินการเข้าระบบเป็นท่ีเรียบร้อยเม่ือผ่านขัน้ตอนการตรวจสอบเอกสารและการสมัภาษณ์แล้ว เจ้าหน้าท่ี 

Immigration จะให้เอกสารการตรวจสขุภาพ (medical form) พร้อมข้อมลูของแพทย์ท่ีสถานทตูฯ รับรอง และก าหนดไว้ 

ซึง่นกัเรียน/นกัศกึษาควรตดิตอ่เพ่ือรับการตรวจสขุภาพทนัที  

3. เม่ือสถานทตูฯ ได้รับผลการตรวจสขุภาพท่ีผา่นการพิจารณาและรับรองแล้ว เจ้าหน้าท่ี  Immigration จะแจ้งให้นกัเรียน 

น าเอาหนงัสือเดนิทางมาติดสตกิเกอร์วีซา่ ส าหรับใช้ในการเดนิทางเข้าแคนาดา พร้อมทัง้ ออกจดหมายก ากบัส าหรับ

ให้ย่ืนตอ่เจ้าหน้าท่ี  Immigration ท่ีสนามบนิในแคนาดาเม่ือไปถึง และเจ้าหน้าท่ีจะออกวีซา่นกัเรียนให้ ณ ท่ีนัน้ 

ระยะเวลาพจิารณาวีซ่า 

- สถานทตูใช้เวลาในการด าเนินการพิจารณาวีซา่นกัเรียน ประมาณ 50 วนัท าการไมร่วมวนัเสาร์ อาทิตย์ และวนัหยดุนกัขตั

ฤกษ์  
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