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   เอกสารของผู้สมัคร 

1. หนงัสอืเดินทาง พร้อมส าเนา 2 ชดุ ต้องมีอายมุากกวา่ 6 เดือน และหนงัสอืเดินทางเลม่เกา่ทกุเลม่ (ถ้าม)ี 

2. กรอกแบบฟอร์มข้อมลูผู้สมคัรเพื่อใช้เป็นข้อมลูในการกรอกฟอร์ม Online (ใช้แบบฟอร์มของ CETA) 

3. บตัรประชาชนตวัจริง พร้อมส าเนา 

4. สตูิบตัรตวัจริง พร้อมส าเนา 

5. ทะเบียนบ้านตวัจริง พร้อมส าเนา 

6. ใบเปลีย่นช่ือ – สกลุ (ถ้าม)ี ตวัจริงพร้อมส าเนา 

7. หนงัสอืรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ (ตวัจริง) 

8. ใบตอบรับจากสถาบนัการศกึษาที่จะไปเรียน (CAS)  
 

   เอกสารของบดิาและมารดาของผู้สมัคร (กรณีผู้สมัครอายุต ่ากว่า 18 ปี) 

1. ส ำเนำหน้ำแรกหนงัสอืเดินทำง (Passport) ของบิดำและมำรดำ 

2. ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน  ของบดิำมำรดำ  
3. ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ - สกลุ ของบิดำมำรดำ (ถ้ำม)ี 
4. ส ำเนำทะเบยีนสมรส หรือ ส ำเนำทะเบียนหยำ่ และ ส ำเนำเอกสำรกำรมีอ ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผู้ เดียว กรณีบิดำมำรดำหยำ่ขำด หรือ ส ำเนำ

ใบมรณบตัร กรณีบดิำหรือมำรดำเสยีชีวติ หรือ เอกสำรกำรรับรองบตุรบญุธรรม/แจ้งวำ่บตุรอยูใ่นควำมดแูลของใคร พร้อมส ำเนำ 
5. หนงัสอืยินยอมจากผู้ปกครอง (ถ้าผู้สมคัรอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) (ใช้แบบฟอร์มของ CETA) 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการย่ืนวีซ่า  

      1.  แบบฟอร์มขอวีซา่ออนไลน์ที่พิมพ์ออกมาพร้อมลงลายมือช่ือ 

       2. ใบนดัยื่นวีซา่ หลงัจากกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และช าระคา่ธรรมเนียมวีซา่เรียบร้อยแล้ว ต้องพิมพ์ใบนดัยื่นออกมาด้วย  

แล้วน าไปยื่นพร้อมเอกสารอื่นๆในวนัท่ีไปยื่นเอกสาร 

       3. เอกสารผลตรวจสขุภาพ จาก IOM (Health Certificate) (อา่นข้อมลูเพิม่เตมิได้ในหน้าถดัไป) 

 

 

หลักฐานประกอบการขอวีซ่านักเรียนสหราชอาณาจักร Tier 4 (Child) Student 
Visa 
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เอกสารทางด้านการเงนิ 
    

1. บญัชีที่ใช้ยื่นประกอบการขอวีซ่านกัเรียน จะต้องบญัชีออมทรัพย์หรือฝากประจ าที่สามารถเบิกถอนเงินสดได้ทนัที และมียอดคงเหลอืใน

บญัชีค านวณจากค่าเทอม 1 ปี ในส่วนท่ียงัไม่ได้ช าระตามที่ระบุใน CAS และยอดเงินนีต้้องคงอยู่ในบัญชีมาไม่น้อยกว่า 28 วนั โดย

เจ้าของบญัชีจะต้องเป็นช่ือผู้สมคัรหรือคณุพอ่คณุแม ่หรือผู้ปกครองที่มีอ านาจตามกฎหมายเทา่นัน้ โดยเอกสารที่ใช้ยื่นมีดงันี ้ 

- สมุดบัญชตีัวจริง หรือ Bank Statement  จากธนาคาร อพัเดตรายการเคลือ่นไหวย้อนหลงัอยา่งน้อย 28 วนั  

- Bank Guarantee Letter ที่ออกโดยธนาคารเจ้าของบญัชี ที่ออกให้ไมเ่กิน 1 เดือน โดยจะต้องระบยุอดเงินที่ค านวณเป็นเงินปอนด์สเต

อริง และระบวุา่ยอดเงินนีค้งอยูใ่นบญัชีมาแล้วมากกวา่ 28 วนั 

**ทางสถานทตูไม่รับพจิารณาบญัชีที่เป็นหลกัทรัพย์ หน่วยลงทุน ฉลากออมสนิ หุ้น โฉนดที่ดิน หรือหลกัทรัพย์อื่นๆที่ไม่ใช่

เงนิสดในรูปแบบของเงนิฝาก 

2.  หนงัสอืรับรองการท างาน ของเจ้าของบญัชี โดยระบตุ าแหนง่, วนัเร่ิมท างาน, อตัราเงินเดือน และระยะเวลาวนัลาที่พกัร้อน (ถ้า

ท างานแล้ว) โดยขอเป็นภาษาองักฤษ หรือ ถ้ามีกิจการเป็นของตวัเอง ให้ใช้ส าเนาหนงัสอืรับรองบริษัท คดัไมเ่กิน 3 เดือน พร้อม

ประทบัตราบริษัทและลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามบริษัท 

3. คา่ธรรมเนียมวีซา่ช าระเป็น บตัรเครดิตวซีา่หรือมาสเตอร์การ์ด  

 

หมายเหตุ 

ผู้สมคัรจะต้องยื่นเอกสารและสแกนลายนิว้มือที่ศนูย์ยื่นวซีา่ อาคารเทรนดี ้ซอยสขุมุวิท 13 ด้วยตวัเอง 

 เอกสารทีเ่ป็นส าเนาทกุฉบบัจะต้องมีลายมือช่ือของเจ้าของเอกสาร และควรเตรียมเอกสารตวัจริงไปด้วยในวนัที่ไปยื่นใบสมคัร 

 ผู้สมคัรสามารถยื่นขอวซีา่เร่งดว่นได้ ซึง่มคีา่ใช้จ่ายเพิม่เติมประมาณ 8,464 บาท โดยวีซา่จะได้ในระยะเวลา 3-5 วนัท าการ ผู้สมคัร
สามารถแจ้งความจ านงค์ได้ตอนทีย่ื่นใบสมคัร พร้อมช าระคา่บริการเป็นเงินสดที่หน้าเคาน์เตอร์  

 ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ตามปกตคิือ 15 วนัท าการ ยกเว้นในช่วงที่มีผู้สมคัรวีซา่จ านวนมาก อาจใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่นาน
กวา่ปกต ิ

 ทางสถานทตูอาจจะเก็บเอกสารตวัจริงบางอยา่งไว้และจะคืนให้พร้อมกนัตอนทีว่ีซา่ผา่นเรียบร้อยแล้ว  

 เอกสารทกุอยา่งทีเ่ป็นภาษาไทย ต้องน าไปแปลเป็นภาษาองักฤษ โดยผู้ที่มใีบอนญุาติการแปลเอกสาร 

 ในกรณีที่ผู้สมคัร อาย ุ16-17 ปี ทางสถานทตูอาจมีการเรียกสมัภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาขอวซีา่ 
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ข้อก าหนดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ จาก IOM (Health Certificate)  
 
ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะเดนิทางจากประเทศไทยมาสหราชอาณาจักร ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อก าหนดใน
การตรวจหาเชือ้วัณโรค (TB)ได้จากหน้านี ้ โดยจะอธิบายว่าท่านจะได้รับการตรวจอย่างไร รวมถงึท่านจะต้องปฏิบัตตินอย่างไร
หากว่าตรวจพบว่าท่านตดิเชือ้วัณโรค 

หากทา่นมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปสหราชอาณาจกัรเป็นระยะเวลา เกินกวา่ 6 เดือน ทา่นจ าเป็นที่จะต้องตรวจหาวา่ทา่นติดเชือ้วณัโรคหรือไม่ 
ก่อนที่ทา่นจะยื่นค าร้องขอวซีา่ หากทา่นปฏิเสธการตรวจหาเชือ้วณัโรคค าร้องขอวีซา่ของทา่นจะถกูปฎิเสธ  

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ 
คา่ใช้จา่ยในการตรวจเชือ้วณัโรคคอื 3,300 บาทตอ่ทา่น 

การท านัดหมายเพื่อตรวจ 
ทา่นจะต้องได้รับการตรวจจากคลนีิคที่ได้รับการรับรองตามราย ละเอียดที่ให้ไว้ตามด้านลา่งนี ้ทา่นสามารถติดตอ่นดัหมายทางโทรศพัท์ได้ที่ 
องค์กรนานาชาตเิพื่อการย้ายถ่ินฐาน (International Organisation for Migration (IOM)) ตามที่อยูด้่านลา่งนี ้

องค์กรนานาชาตเิพื่อการย้ายถิ่นฐาน (International Organisation for Migration (IOM)) 
อาคารเกษมกิจ ชัน้8 
120 ถนนสลีม บางรัก  
กรุงเทพมหานคร10500 
โทร +66 2 234 7950-5 
โทรสาร +66 2 234 7956 
อีเมล์: bkk.tbdp.uk@iom.int  

IOM เปิดให้บริการวนัจนัทร์ - ศกุร์ เวลา 8:00 - 17:00น. (ยกเว้นวนัหยดุของ IOM) 

 
เมื่อได้ลงทะเบยีนกบั IOM เรียบร้อยแล้ว ทา่นจะต้องเข้ารับการเอ็กซ์เรย์ที่โรงพยาบาลดงัรายช่ือด้านลา่งนี ้
 
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
124 ถนน สลีม บางรัก กรุงเทพ 10550 
 
โรงพยาบาลพญาไท 2  
943 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพ 10400 
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หลงัจากนัน้ทา่นต้องน าผลเอก็ซ์เรย์กลบัมาที่ส านกังาน IOM เพื่อวเิคราะห์ผล 

หากผลตรวจยนืยนัว่าท่านมิได้ติดเชือ้วัณโรค 

หากผลตรวจแสดงวา่ทา่นไมไ่ด้ติดเชือ้วณัโรค IOM จะออกหนงัสอืรับรองให้ โดยทา่นจะต้องน ามายื่นพร้อมกบัค าร้องขอวซีา่ของทา่น หนงัสอื
รับรองดงักลา่วจะมีอายใุช้งาน 6 เดือน ทา่นควรจะน าหนงัสอืรับรองฉบบันีใ้สก่ระเป๋าถือติดตวัเมื่อทา่นเดินทางเข้า สหราชอาณาจกัรด้วย หากทา่น
ไมป่ฏิบตัิตามที่กลา่วมานี ้อาจท าให้การเดินทางเข้าสหราชอาณาจกัรของทา่นลา่ช้า ทัง้นีเ้ราขอแนะน าให้ทา่นน าผลเอ็กซ์เรย์ปอดตดิตวัไปด้วย 
เพราะอาจเป็นประโยชน์หากวา่ทา่นต้องพบแพทย์ในขณะทีเ่ดินทางอยูใ่นสหราช อาณาจกัร 

หากผลตรวจยนืยนัว่าท่านตดิเชือ้วณัโรค 

หากผลเอก็ซ์เรย์ที่ออกมา แสดงให้เห็นวา่มีการตดิเชือ้ ทางคลนีิกจะตรวจเพิ่มเตมิวา่ทา่นติดเชือ้วณัโรคหรือไม ่โดยทา่นจะต้องเดินทางไปที่คลนีิก
เป็นเวลา 3 วนัตดิตอ่กนัเพื่อท าการตรวจเพิ่มเตมิ 

หากพบวา่ทา่นตดิเชือ้วณัโรค ทาง IOM จะไมอ่อกหนงัสอืรับรองให้ทา่น และทา่นจะไมส่ามารถยื่นค าร้องขอวีซา่ได้ จนกวา่ทา่นจะได้รับการรักษา
ให้หายขาด ทาง IOM จะแนะน าวธีิการรักษาให้แก่ทา่น โดยทัว่ไปจะใช้เวลาในการรักษาทัง้หมดประมาณ 6 เดือน ซึง่หลงัจากที่ทา่นหายจากการตดิ
เชือ้แล้ว ทา่นจะต้องจา่ยคา่ธรรมเนียมเพื่อขอตรวจเชือ้วณัโรคซ า้อกีครัง้ หากวา่ผลตรวจแสดงวา่ทา่นไมต่ิดเชือ้วณัโรคแล้ว ทาง IOM จะออกหนงัสอื
รับรองให้ทา่น และทา่นจะสามารถยื่นค าร้องขอวซีา่ได้ตามปกติ 
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