
 

 

12th Floor, Home Place Building, 283/65 Sukhumvit 55 (Thonglor Rd.), North Klongton, Wattana, Bangkok 10110 

Tel. +66 2 712 5300 (Auto)  Fax. +66 2 712 5309  Email: study@ceta.co.th 

 

 

 

   เอกสารของผู้สมัคร 

1. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิว้ จ านวน 4 รูป  (ต้องเป็นรูปถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน) 
2. หนงัสือเดนิทาง (Passport) เลม่จริง  ท่ีมีอายอุยา่งน้อย 6 เดือนและส าเนาหนงัสือเดนิทางเลม่เก่า (ถ้ามี)  
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาสตูบิตัร  
4. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ/สกลุ (ถ้ามี)  
5. กรอกแบบฟอร์มสมคัรวีซา่นกัเรียน (INZ 1012) ลงลายเซ็น Section H หน้า 11 ทัง้นกัเรียนและผู้ปกครอง 
6. เอกสารการศกึษาหรือผลการเรียนลา่สดุ (Transcript) ฉบบัภาษาองักฤษ 
7. หนงัสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศกึษา : ระบหุลกัสตูร คา่เรียน ระยะเวลาเรียน  
8. หนงัสือรับรองเร่ืองท่ีพกัในประเทศนิวซีแลนด์ (ถ้ามี) 
9. คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่นกัเรียน เป็นจ านวนเงิน 8,550 บาท  ช าระดดยเงินสด 
10. หลกัฐานการศกึษาหรือการท างาน (ถ้าท างานแล้ว) ฉบบัภาษาองักฤษตวัจริง 

 
 

   เอกสารของบดิาและมารดาของผู้สมัคร (กรณีผู้สมัครอายุต ่ากว่า 18 ปี) 

1. ส าเนาหน้าหนงัสือเดนิทาง (Passport) ของบดิาและมารดา 

2. ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  ของบดิามารดา  

3. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - สกลุ ของบดิามารดา (ถ้ามี) 

4. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ส าเนาทะเบียนหยา่ และ ส าเนาเอกสารการมีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พียงผู้ เดียว กรณีบดิา

มารดาหยา่ขาด 

5. หรือ ส าเนาใบมรณบตัร กรณีบดิาหรือมารดาเสียชีวิต หรือ ส าเนาการรับรองบตุรบญุธรรม/แจ้งวา่บตุรอยูใ่นความดแูล

ของใคร  

 

 

 

 

หลักฐานประกอบการขอวีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์ 
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เอกสารของผู้รับรองด้านการเงนิให้นักเรียน  
(อาจเป็นบิดา/ มารดา/ ญาตทิางสายเลือดกับนักเรียน และต้องเป็นเจ้าของ Statement ด้วย) 

    

1. สถานภาพทางการเงิน 

- หลกัฐานทางการเงินท่ีแสดงว่ามีเงินเพียงพอในการจา่ยคา่เรียนรวมทัง้คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆอีกปีละ $15,000  รวมถึงคา่
ตัว๋เคร่ืองบนิ ซึง่หลกัฐานนีค้วรอยูใ่นรูปของหนงัสือรับรองการเงินตวัจริง และส าเนารายการเคล่ือนไหวย้อนหลงั 6 
เดือน   

- สปอนเซอร์ลงลายเซ็นใน Section D หน้า 4 ของแบบฟอร์มรับรองสถานภาพทางการเงิน (INZ 1014) 

- หนงัสือรับรองการท างานของผู้ปกครอง หรือของผู้ ท่ีรับผิดชอบสนบัสนนุด้านการเงินของนกัเรียน โดยเอกสาร
ดงักลา่ว ควรระบรุายได้ตอ่ปี (รวมโบนสั) ระยะเวลาการท างาน และต าแหนง่ อีกทัง้ต้องมีหวัจดหมายบริษัท ตรา
ประทบับริษัท และลายมือช่ือของเจ้าของบริษัท หรือของผู้ มีอ านาจลงนามจากแผนกทรัพยากรบคุคล หรือหาก
ผู้สนบัสนนุด้านการเงินของนกัเรียนประกอบธุรกิจสว่นตวั จะต้องย่ืนใบจดทะเบียนบริษัท  แสดงความเป็นเจ้าของ 
รวมถึงหนงัสือรับรองการเงินของบริษัทด้วย 

2. (ในกรณีอายตุ ่ากว่า 16 ปี) ต้องมีหนงัสืออนญุาตให้บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากผู้ปกครอง 

- เดก็อายตุ ่ากว่า 16 ปี  จะต้องย่ืนหนงัสืออนญุาตเดนิทางจากผู้ปกครองทัง้สองคน พร้อมย่ืนส าเนาพาสปอร์ต / 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  และทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครองมาประกอบด้วย  สามารถท าได้โดยตดิตอ่ 
ส านกังานเขต หรืออ าเภอ ท่ีผู้ปกครองสงักดัอยู่ตามทะเบียนบ้าน 

- ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ สกลุของบดิามารดา (ถ้ามี)พร้อมตวัจริง 

3. ข้อก าหนดด้านประวตัอิาชญากรรม  
- ผู้สมคัรท่ีมีอาย ุ17 ปีขึน้ไปและตัง้ใจจะอยูใ่นประเทศนิวซีแลนด์มากกว่า 24 เดือนจะต้องย่ืนประวตักิารตรวจ

อาชญากรรม (Police clearance certificate) จากประเทศท่ีพ านกั และประเทศท่ีท่านเคยอาศยัเกินกวา่ 5 ปีตัง้แต่
ทา่นมีอายคุรบ 17 ปี 

 

หมายเหตุ 

 น าเอกสารตวัจริงทกุอยา่งมาย่ืนประกอบการพิจารณาในวนัท่ีท าวีซา่พร้อมส าเนาเอกสารเซ็นต์รับรองส าเนาถกูต้อง
ดดยลายเซ็นต์ต้องเหมือนกบัหนงัสือเดนิทางของเจ้าของเอกสาร 

 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่จะไมไ่ด้รับคืน แม้วา่วีซา่จะไมไ่ด้รับการอนมุตัิ  

 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า 14-30 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีย่ืนเอกสารครบถ้วนและตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว 
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การตรวจสุขภาพ     
(ถ้าเคยตรวจแล้วไม่เกิน 3 ปี สามารถใช้ผลเดมิได้  และต้องตรวจก่อนยื่นวีซ่า) 

 

 กรอกฟอร์มเอ็กซ์เรย์  (INZ1096) http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/4F0B1B69-EDAF-4BF5-
B973-566D39BF52D3/0/INZ1096.pdf  

 หญิงตัง้ครรภ์ และเดก็ท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 11 ปีไมจ่ าเป็นต้องย่ืนใบเอ็กซ์เรย์ 
 ใบเอ็กซ์เรย์ควรมีอายไุมเ่กิน 3 เดือน ณ วนัท่ีย่ืนใบสมคัร และต้องกรอกดดยแพทย์ท่ีทางส านกังานฯรับรอง (INZ Panel 

doctor) 
 

รายช่ือสถานพยาบาลที่มีแพทย์ที่ได้รับการแต่งตัง้โดยทางส านักงานฯมีดังต่อไปนี ้

- กรุงเทพฯ ดกลดบลดอ็กเตอร์ (Global Doctor) สีลมและอดศก, ดรงพยาบาลบางกอกเนิสซิ่งดฮม (Bangkok Nursing 
Home Hospital), ดรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์, ดรงพยาบาลสมิตเิวช สขุมุวิท 49 

- เชียงใหม่ สถานบริการสขุภาพพิเศษ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่(Special Medical Service Centre) 
- ขอนแก่น ดรงพยาบาลศรีนครินทร์, ดรงพยาบาลขอนแก่นราม 

  

สิ่งท่ีต้องเตรียมไปประกอบการตรวจสุขภาพ 

- รูปถ่าย 2 นิว้ 2 รูป 
- หนงัสือเดนิทางตวัจริง 
- คา่ตรวจสขุภาพประมาณ 2500 บาท 
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