
 

 

 

NEW ZEALAND / Student’s Visa 

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อขอวีซ่านักเรียน มีดังนี ้

 

- ใบสมคัรวีซา่นกัเรียนท่ีได้กรอกรายละเอียด พร้อมติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว และเซ็นช่ือในหน้าท่ี 9 

- คา่วีซา่นกัเรียนรวมคา่ธรรมเนียม VAC ยื่นขอวซีา่ 8,650 บาท *ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง* 

(จะไม่มีการคืนคา่วีซา่ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ โดยเรียกเก็บจากสถานฑตูนิวซีแลนด์) 

1.) หนงัสอืเดินทางตวัจริง (Passport) พร้อมส าเนา 3 ฉบบั ท่ีมีอายเุหลอืมากกวา่ 6 เดือน 

2.) ส าเนาบตัรประชาชน ทะเบียนบ้าน หลกัฐานการเปลีย่นช่ือ – นามสกลุ (ถ้ามี) ของนกัเรียน 

 อยา่งละ 2 ฉบบั 

3.) ใบสติูบตัรของนกัเรียน Birth Certificate ภาษาไทย - องักฤษ จ านวน 2 ฉบบั  

4.) ใบรับรองการเป็นนกัเรียน และ Transcripts การเรียนย้อนหลงั 2 ปี จ านวน 2 ฉบบั 

5.) ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาPassport ส าเนาทะเบียนสมรสของผู้ปกครอง  

ส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นช่ือ – นามสกลุ จ านวนคนละ 2 ฉบบั  

6.) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 4.5 x 3.5 เซนติเมตร 3 รูป ท่ีเหมือนกนัของนกัเรียน และอายไุม่เกิน 6 เดือน 

7.) หนงัสอืตอบรับการเข้าเรียนจากโรงเรียนท่ีระบุหลกัสตูร ระยะเวลาเรียน วนัเปิดเทอม 

 และวนัสดุท้ายของการเรียน / Offer of Place. 

8.) หนงัสอืรับรองเร่ืองท่ีพกัในประเทศนิวซีแลนด์ ( Homestay ) และหลกัฐานการจองตัว๋เคร่ืองบิน  

9.) จดหมายรับรองการเงินของผู้ค า้ประกนั (Bank letter) จ านวน 1 ฉบบั 

10.) ใบรับรองสถานภาพทางการเงิน "Financial Undertaking for a Student" ท่ีกรอกเรียบร้อยแล้ว  

และให้เจ้าของบญัชีธนาคารเซ็นช่ือในหน้าท่ี 2 

11.) ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝาก / Bank Statement ของผู้สนบัสนนุทางการเงิน (ผู้ปกครอง) ย้อนหลงั 6 
เดือน ท่ีแสดงให้เห็นวา่ผู้ค า้ประกนั สามารถดแูลคา่ใช้จ่ายของผู้สมคัรได้ 

12.) จดหมายรับรองสถานภาพการท างานของผู้สนบัสนนุทางการเงิน ระบุถึงรายได้ตอ่ปี (รวมโบนสั) 
ต าแหนง่ และอายกุารท างาน โดยจดหมายนีจ้ะต้องออกโดยผู้ มีอ านาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/
หนว่ยงานเทา่นัน้  
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* ถ้าหากผู้ค า้ประกนัเป็นเจ้าของกิจการ/บริษัท/ห้างร้าน จะต้องมีหนงัสอืรับรองบริษัท  

หรือหลกัฐานการจดทะเบียนท่ีสามารถพิสจูน์ได้วา่เป็นเจ้าของกิจการ/บริษัท/ห้างร้านนัน้ๆ 

**ถ้าเด็กอายตุ ่ากวา่ 17 ปีต้องเดินทางโดยล าพงั หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา 

จะต้องมีหนงัสอืยินยอมจากบิดาและมารดาระบวุา่อนญุาตให้บุตรเดินทางได้ 

***ส าหรับผู้สมคัรท่ีอายเุกิน 17 ปี และได้ศกึษาท่ีประเทศนิวซีแลนด์มาแล้ว 2 ปี  

เม่ือขึน้ปีท่ีสามจะต้องยื่นรายงานการตรวจสอบประวติัอาชญากรรมที่มีอายไุม่เกิน 6 เดือน 

โดยสามารถขอได้ท่ี กองบงัคบัการอ านวยการ กองบญัชาการต ารวจสนัติบาล  

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ เขตปทมุวนั  โทร. 02-2052168 – 9 

****ส าหรับนกัเรียนท่ีไปศกึษาตัง้แต ่6 เดือนขึน้ไป หรือ กรณีศกึษาตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป จะต้องยื่นใบ
ตรวจร่างกาย และเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลท่ีได้รับการยอมรับจากสถานฑตูเทา่นัน้  

การเตรียมตัวส าหรับไปตรวจสุขภาพส าหรับท าวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ที่โรงพยาบาล   
- อาหารท่ีต้องงดก่อนไปตรวจสขุภาพ : ชา กาแฟ ของหวานทกุชนิด  
( ทานอาหารและน า้ได้ปกติ ) 
- ผู้ตรวจจะต้องน าพลาสปอตตวัจริง และใบ Offer ของทางโรงเรียนไปด้วย 
- ถ้าผู้ตรวจใสแ่วน่หรือคอนแท็กเลนส์ *กรุณาแจ้งก่อน 
- ถ้าผู้ตรวจมีอายตุ ่ากวา่ 18 ปี ต้องมีคณุพ่อและคณุแม่ไปด้วย  
- ถ้าผู้ตรวจมียาท่ีทานเป็นประจ า ให้น ามาด้วย  
- ถ้าผู้ตรวจเป็นผู้หญิงต้องไม่มีประจ าเดือน และหมดไปแล้วอย่างน้อย 5 วนั  
เวลา :  
= วนัจนัทร์-ศกุร์ : 7.00-14.00 น.  
*** 14.30 น. ( คิวสดุท้าย )  
= วนัเสาร์-อาทิตย์ : 7.00-11.00 น.   
หมายเหต ุ: ก่อนการตรวจกรุณาโทรไปนดักบัทางโรงพยาบาล ลว่งหน้าอย่างน้อย 5-7 วนั  
( ข้อมลู เวลา อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ รบกวนผู้ตรวจโทรเช็คกบัโรงพยาบาลก่อนค่ะ ) 
 
  

 



 

 

 

 
โรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานฑูตเท่านัน้ ได้แก่ 

(ส าหรับ กรุงเทพฯ) 

1. บางกอกเนิสซิ่งโฮม (BNH)  

9/1, Convent Road, Silom Bangkok 10500 

โทร. 0-2686-2700, 0-2632-0577 

2. โรงพยาบาลกรุงเทพ 

2 Soi Soon Vichai 7, New Phetchburi Road, Bangkok 10310  

โทร. 0-2310-3000 

3. International Organization for Migration (IOM) 

8th Floor, Kasemkij Building 120 Silom Road, Bangrak, Bangkok 1050 

โทร. 0-2234-7950-55 

(ส าหรับ จงัหวดัเชียงใหม่) 

1. โรงพยาบาลเชียงใหมร่าม 

8 Boonruangrit Road, A. Muang, Chiangmai 50200 

โทร.  0-5392-0300 

 (ส าหรับ จงัหวดัอุดรธานี) 

1. โรงพยาบาลเอกอดุร  

555/5 Posri Road, Amphur Muang, Udonthani 41000 

โทร.  0-4234-2555 

(ส าหรับ จงัหวดัภเูก็ต) 

1. โรงพยาบาลกรุงเทพ Wellness Center, Bangkok Hospital Phuket  

2/1 Hongyok –utis Road, Taladyai, Muang, Phuket 83000  

โทร. 0-7625-4421 

ใบตรวจร่างกายต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และต้องใช้แบบฟอร์มจากแผนกวีซ่าสถานทูตนิวซีแลนด์  

 


