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การสมัครวีซ่านักเรียน 
 
วีซ่านกัเรียนเป็นวีซ่าส าหรับบคุคลท่ีประสงค์จะศกึษาตอ่ในประเทศออสเตรเลีย ตัง้แต่หลกัสตูรระดบั: 

 หลกัสตูรภาษาองักฤษระยะสัน้ (ประเภท 570) 

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา (ประเภท  571) 

 สาขาวิชาชีพและการฝึกอบรม (ประเภท 572) 

 ระดบัอดุมศกึษา  (ประเภท 573) 

 ระดบับณัทติศกึษา (ประเภท 574) 

 หลกัสตูรปรับพืน้ฐานหรือการศกึษาอ่ืนๆท่ีไม่มีใบรับรองวฒุ ิ(ประเภท 575)  
 

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า   
คา่ธรรมเนียมในการสมคัรขอวีซา่ประเภทนี ้ผู้สมคัรไม่สามารถขอรับคืนคา่ธรรมเนียมได้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ได้รับการอนมุตั ิหรือในกรณี
ท่ีผู้สมคัรต้องการยกเลิกใบสมคัรภายหลงั โปรดตรวจสอบคา่ธรรมเนียมของผู้สมคัร ได้ท่ี  
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Fees 
 
ข้าพเจ้าจะย่ืนใบสมัครขอวีซ่าได้อย่างไร? 
ผู้สมคัรควรย่ืนใบสมคัรของทา่นท่ี      ส านกังานเพ่ือการย่ืนขอวีซา่ของออสเตรเลีย  (AVAC)  

   ชัน้ 28, อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ สขุมุวทิ ซอย 13  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110  (ใกล้รถไฟฟ้าสถานี นานา ทางออกหมายเลข 3) 

                          ทา่นสามารถอ่านข้อมลูเพิ่มเตมิได้จาก www.vfs-au.net  
 
สิ่งส าคัญที่ควรทราบในการย่ืนใบสมัครขอวีซ่า 
ผู้สมคัรจะต้องให้ข้อมลูโดยครบถ้วนเก่ียวกบัข้อมลูของการขอวีช่าในอดีต การปิดบงัข้อมลูใดๆอาจมีผลให้ทา่นไม่ได้รับการอนมุตัิวีซ่า โปรด
ทราบถงึความส าคญัของการย่ืนใบสมคัรขอวีซา่ท่ีสมบูรณ์ ชึง่หมายถงึการให้ข้อมลูตา่งๆพร้อมเอกสารท่ีจะช่วยเจ้าหน้าท่ี ในการ
พิจารณาใบสมคัรของทา่น  ผู้สมคัรควรย่ืนเอกสารให้สมบรูณ์มากท่ีสดุพร้อมใบสมคัรเพราะเจ้าหน้าท่ีอาจจะพิจารณาจากเอกสาร
ตามที่ย่ืนไว้เบือ้งต้นเทา่นัน้  ในกรณีท่ีต้องมีการสมัภาษณ์ ผู้สมคัรจะได้รับแจ้งถงึวนัและเวลาภายหลงัการพิจารณาในเบือ้งต้น 

 
เอกสารอะไรบ้างที่ผู้สมัครควรเตรียม? 
ภายหลงัการย่ืนใบสมคัร ผู้สมคัรอาจได้รับการตดิตอ่จากเจ้าหน้าท่ีเพ่ือขอเอกสารเพิม่เตมิ หรือ สอบถามข้อมลูอ่ืนๆ เก่ียวกบัสถานภาพ
ส่วนตวัของทา่น รายการเอกสารท่ีจ าเป็นตอ่การพิจารณาท่ีระบไุว้ตอ่ไปนีเ้ป็นเพียงรายการหลกัเทา่นัน้ ผู้สมคัรต้องย่ืนส าเนาเอกสารท่ีได้รับ
รองส าเนาถกูต้องแล้ว ยกเว้นสมุดุเงินฝากท่ีจะต้องย่ืนตวัจริง  ทา่นสามารถท าการรับรองส าเนาถกูต้องได้ท่ีส านกังานเพ่ือการย่ืนขอวีซ่าของ
ออสเตรเลีย (AVAC)  หรือรับรองส าเนาจากท่ีวา่การอ าเภอ ในกรณีท่ีเอกสารต้นบบบัไม่ใช่ภาษาองักฤษ  ผู้สมคัรจะต้องแนบเอกสารบบบัแปล

http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Fees
http://www.vfs.co.th/
ICOM
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เป็นภาษาองักฤษด้วย ทา่นสามารถย่ืนเอกสารตวัจริงและส าเนาเอกสารท่ีชดัเจน 1 ชดุ ซึง่เจ้าหน้าท่ีจะคืนเอกสารต้นบบบัให้แก่ทา่นหลงัจาก
ท าการรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว  
 
ใครเป็นผู้ท าการพจิารณาใบสมัครของท่าน และระยะเวลาการด าเนินงาน 
การพิจารณาใบสมคัรขึน้อยู่กบัประเภทตา่งๆของวีซา่นกัเรียน การพิจารณาใบสมคัรอาจล่าช้าในกรณีท่ีเอกสารประกอบการ
พิจารณาไม่สมบรูณ์ หรือในกรณีท่ีผู้สมคัรมีประวตัขิองการประพฤตมิิชอบ หรือการประกอบอาชญากรรม หรือ เอกสารสิทธิการ
ปกครองบตุรผู้ เยาว์ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีจ าต้องตรวจสขุภาพเพิ่มเติม หากการพิจารณาจะต้องใช้เวลานานกว่าท่ีส านกังานเพ่ือ
การย่ืนขอวีซา่ของออสเตรเลีย (AVAC) ได้แจ้งไว้เม่ือทา่นย่ืนใบสมคัร ผู้สมคัรจะได้รับการแจ้งถงึสาเหตขุองการล่าช้า  
 
ท่านต้องการให้บุคคลอ่ืนตดิต่อกับทางสถานทูตในนามของท่านได้หรือไม่? 
กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของประเทศออสเตรเลีย เป็นข้อก าหนดให้แผนกวีซ่าไม่สามารถตอบค าถามจากบคุคลที่ไม่ได้รับ
มอบอ านาจจากผู้สมคัร รวมถงึผู้ ท่ีให้การสนบัสนนุ (สปอนเซอร์) ใบสมคัรของทา่นด้วย หากทา่นต้องการแตง่ตัง้ให้บคุคลอ่ืนตดิตอ่
รับทราบข้อมลูเก่ียวกบัใบสมคัรของทา่น ผู้สมคัรจะต้องระบกุารมอบอ านาจโดยลงนามให้แก่บคุคลนัน้ในแบบฟอร์มใบสมคัรขอวีซา่
โดยใช้ http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Usin/Getting-help-to-apply-for-a-visa  
ในกรณีที่ไม่มีแบบฟอร์ม 956  เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆเก่ียวกับใบสมัครของท่านแก่บุคคลอ่ืนซึ่งรวมถงึ
บุคคลในครอบครัวและผู้สนับสนุน (สปอนเซอร์) ของท่านด้วย  
 
นโยบายตราประทับอนุมัติวีซ่าของประเทศออสเตรเลีย 
ทา่นไม่จ าเป็นต้องมีตราประทบัวีซ่าในหนงัสือเดนิทางในการเดนิทางเข้าประเทศออสเตรเลีย ข้อมลูรวมถงึรายละเอียดของวีซา่และ
หมายเลข (visa grant number)  ท่ีได้รับการอนมุตัขิองท่านรวมถงึเง่ือนไขตา่งๆของวีซ่า จะระบไุว้ในจดหมายแจ้งอนมุตัิวีซ่า ทา่น
สามารถตรวจสอบรายละเอียดของวีซ่าท่านได้ผ่านทางระบบบริการตรวจสอบรายละเอียดของวีซา่ (Visa Entitlement Verification 
Online - VEVO) ไม่วา่ทา่นจะย่ืนใบสมคัรทางอินเตอร์เน็ต หรือได้สมคัรเป็นเอกสารโดยตรง  ทา่นสามารถใช้บริการ VEVO ได้โดย
ทางเว็บไซต์    http://www.border.gov.au/Trav/Stud และคลิกที่ลิงค์ของ VEVO. 
หากทา่นได้ท าการลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการ VEVO แล้ว ทา่นสามารถใช้รหสัผ่านท่ีได้รับ หรือใช้หมายเลข TRN  (Transaction 
Reference Number) ของใบสมคัรแทนได้ 
ทา่นสามารถอนญุาตใิห้ผู้ อ่ืนเช่น นายจ้าง หรือตวัแทน ตรวจอ่านข้อมลูวีซา่ของท่านได้โดยทางระบบ VEVO ได้เช่นกนั 
 
สิ่งส าคัญควรทราบ 

 โปรดอย่าย่ืนเอกสารตวัจริงที่ไม่ได้ระบกุารขอไว้นอกจากจะได้รับการขอเพิ่มเตมิจากเจ้าหน้าท่ี ท่านควรย่ืนส าเนาท่ีได้
รับรองส าเนาถกูต้องเท่านัน้ 

 โปรดอย่าจอง/ซือ้ตัว๋เคร่ืองบนิโดยสาร ก่อนได้รับการแจ้งอนมุตัิวีซ่าจากสถานทตู ทางแผนกวีซ่าไม่สามารถรับผิดชอบ หรือ 
          อ านวยความสะดวกในการอนมุตัวีิซ่าให้ทา่นเดนิทางอนัเน่ืองจากการท่ีท่านได้ท าการซือหรือจองตัว๋เคร่ืองบนิไว้ล่วงหน้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Usin/Getting-help-to-apply-for-a-visa
http://www.border.gov.au/Trav/Stud
http://www.border.gov.au/vevo
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รายการเอกสารประกอบการพิจารณา 
 

ภายหลงัการย่ืนใบสมคัร ผู้สมคัรอาจได้รับการตดิตอ่จากเจ้าหน้าท่ีเพ่ือขอเอกสารหรือ สอบถามข้อมลูอ่ืนๆเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของท่าน
รวมถงึเอกสารท่ีจ าเป็นตอ่การพิจารณท่ีระบไุว้ตอ่ไปนี ้ซึง่เป็นเพียงรายการหลกัเทา่นัน้ ผู้สมคัรอาจได้รับการขอให้ย่ืนเอกสารอ่ืนๆเพิ่มเตมิใน
บางกรณี  
 
โปรดแนบรายการเอกสารนีใ้ว้บนใบสมัครของท่านพร้อมระบุรายการ 

  แบบฟอร์ม Form 157A -  กรอกเป็นภาษาองักฤษ และลงนามโดยผู้สมคัร (รวมบคุคลในครอบครัวท่ีได้รวมไว้ใบสมคัรท่ีมีอาย ุ
  18 ปีขึน้ไป ) 
  คา่ธรรมเนียมการขอวีซ่า (ท่ีไม่สามารถขอรับคืนในภายหลงัได้) – อ่านรายละเอียดจากคา่ธรรมเนียมเบือ้งต้น   
  รูปถ่ายปัจจบุนัขนาดท่ีใช้ท าหนงัสือเดนิทาง 1 รูปของผู้สมคัรทกุท่านท่ีใด้ระบไุว้ในใบสมคัร 
  หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของผู้สมคัรทกุท่าน (หน้าท่ีแสดงรายละเอียดของผู้สมคัรและหน้าท่ีแสดงประวตัิการเดินทาง 
ทัง้หมด) และหนงัสือเดินทางต้องมีอายุครอบคลมุระยะเวลาทัง้หมดท่ีจะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย  หรือต้องมีอายุใช้การได้อีก 
6 เดือน  

 บตัรประชาชนไทย (ส าหรับบุคคลสญัชาติไทย) ทะเบียนบ้าน และ/หรือใบสตูบิตัรของผู้สมคัร 

 เอกสารราชการยืนยนัความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สมคัรกบัสมาชิกครอบครัวทกุคนท่ีระบรุวมในใบสมคัร เช่น ทะเบียนสมรส 

 สตูบิตัร ทะเบียนบ้าน เป็นต้น 
 เอกสารแสดงการรับราชการทหาร และ/หรือ รับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร ในกรณีท่ีได้รับราชการทหารมาก่อน  
 เอกสารตอบรับจากทางสถาบนัการศกึษา (Confirmation of Enrolment - COE) 
 สมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายคุรบ 5 ปี แตน้่อยกว่า 18 ปี ท่ีจะติดตามผู้สมคัรไปประเทศออสเตรเลียจะต้องย่ืนเอกสารท่ี
แสดงวา่มีการตอบรับการเขาัศกึษาในประประเทศออสเตรเลียเช่นกนั (Confirmation of Enrolment – COE) 

 
การตรวจสุขภาพ 

 ผลการตรวจสขุภาพและเอกซ์เรย์ของผู้ขอวีซา่หลกั และของบคุคลในครอบครัวทกุคนท่ีระบรุวมอยู่ในใบสมคัร ทางกระทรวง
ได้มีการใช้ระบบการตรวจและบนัทกึผลแบบอีเล็คโทรนิค (E-Health) ทา่นต้องน าจดหมายด าเนินการตรวจสขุภาพไปพร้อม
กบัท่านในวนัท่ีทา่นเข้ารับการตรวจสขุภาพ ทัง้นีท้่านสามารถรับจดหมายด าเนินการตรวจสขุภาพได้ 2 ทาง คือ รับจดหมาย
ตรวจสขุภาพภายหลงัการย่ืนใบสมคัร โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ดแูลใบสมคัรของทา่นจะจดัส่งจดหมายตรวจสขุภาพให้ทา่น หรือ 
ทา่นสามารถขอจดหมายตรวจสขุภาพก่อนการย่ืนใบสมคัรจากเว็บไซต์
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Heal/meeting-the-health-requirement/health-examinations/my-health-
declarations ทัง้นีท้่านต้องกรอกหมายเลขของจดหมายตรวจสขุภาพ (HAP ID) ในแบบฟอร์ม 157A ภายใต้หวัข้อ Health 
Declaration ณ วนัท่ีท่านส่งแบบฟอร์มใบสมคัร หรือ แนบจดหมายตรวจสขุภาพพร้อมกบัใบสมคัรของทา่น ณ วนัท่ีทา่น
สมคัรวีซา่ 

ทา่นต้องท าการตรวจสขุภาพกบักบัโรงพยาบาลและแพทย์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้เพ่ือการน าส่งผลการตรวจทางอีเล็คโทรนิคของ
สถานทตูออสเตรเลียเทา่นัน้ท่านสามารถตรวจดรูายนามแพทย์และโรงพยาบาลได้ท่ีเวบ็ไซด์
http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/thailand 

 
ผู้สมคัรต้องแสดงหลกัฐานการจ่ายค่าประกนัสขุภาพนกัเรียน Overseas Student Health Cover (OSHC) ของผู้สมคัรและ
ส่วนของบคุคลอ่ืนๆท่ีได้ระบรุวมไว้ในใบสมคัรต้องจ่ายด้วยตามรายละเอียดนี ้Overseas Visitors Health Cover(OVHC) 

 
 
 

http://www.border.gov.au/Forms/Documents/157a.pdf
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Heal/meeting-the-health-requirement/health-examinations/my-health-declarations
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Heal/meeting-the-health-requirement/health-examinations/my-health-declarations
http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/thailand
http://www.health.gov.au/internet/main/Publishing.nsf/Content/Overseas+Student+Health+Cover+FAQ-1
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/health-privatehealth-consumers-ovc.htm
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ข้อก าหนดด้านการเงิน 
 หลกัฐานซึง่แสดงวา่ ทา่นมีทนุทรัพย์ส่วนตวัท่ีเพียงพอ  หรือสามารถหาทนุทรัพย์เพียงพอท่ีจะครอบคลมุค่าใช้จ่ายของตวัท่าน
เอง (และสมาชิกในครอบครัว แม้ไม่มีจดุประสงค์จะเดนิทางไปอาศยัอยู่ในประเทศออสเตรเลียพร้อมกบัทา่น) ในระยะเวลา 12 
เดือนแรกของการศกึษาและอยู่อาศยัในประเทศออสเตรเลีย 
ผู้สมคัรยงัต้องแสดงหลกัฐานว่าท่านมีทนุทรัพย์ส่วนตวัท่ีเพียงพอเพ่ือครอบคลมุคา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนี ้

คา่ใช้จ่าย ตอ่บคุคล/ตอ่ปี 
ทนุทรัพย์ท่ีต้องแสดง 
(ดอลลาร์ออสเตรเลีย) 

คา่ใช้จ่ายในการเดนิทาง
ไปประเทศออสเตรเลีย / 
กลบัภมูิล าเนา 

ผู้สมคัร 
ตัว๋เคร่ืองบนิส าหรับการเดนิทางออกจาก
ประเทศออสเตรเลีย 

สมาชิกในครอบครัว 
ตัว๋เคร่ืองบนิส าหรับการเดนิทางออกจาก
ประเทศออสเตรเลีย 

คา่เล่าเรียน 
ผู้สมคัร คา่เล่าเรียนเรียน 

เดก็อายรุะหวา่ง 5-18 ปี  
หรือ อยู่ในวยัศกึษาเล่าเรียน 

8,000 ดอลลาร์ตอ่ปี 

คา่ครองชีพ 

ผู้สมคัร 18,610 ดอลลาร์ตอ่ปี 

คูส่มรส 6,515 ดอลลาร์ตอ่ปี 
บตุรคนแรก 3,720 ดอลลาร์ตอ่ปี 
บตุรคนตอ่ไป 2,790 ดอลลาร์ตอ่ปี 

 
การแสดงหลกัฐานด้านการเงินเพ่ือครอบคลมุคา่ใช้จ่ายนีจ้ะเป็นในรูปแบบใดก็ได้  ยกเว้นทรัพย์สินท่ีไม่ใช่เงินสดหรือไม่สามารถ
น ามาใช้จ่ายได้ อาทเิช่น ใบหุ้น พนัธบตัรรัฐบาล อสงัหาริมทรัพย์  การแสดงหลกัทรัพย์เพ่ือให้พิจารณาจะกระท าได้ในกรณีท่ี
หลกัทรัพย์นัน้ได้ผนัแปรเป็นหลกัฐานด้านการเงินในรูปแบบท่ีใช้เป็นการวางมดัจ าหรือค า้ประกนัการกู้ ยืม ผู้สมัครที่แสดงสมุดเงินฝาก
ธนาคารเป็นหลักฐานการเงินจะต้องย่ืนสมุดเงนิฝากตัวจริงและส าเนา ทัง้นีท่้านจะได้รับสมุดเงนิฝากตัวจริงคืนพร้อมกับ
จดหมายแจ้งผลวีซ่า 
 

 หลกัฐานตามกฎหมายแสดงถงึท่ีมาของรายได้ของผู้สมคัรหรือสปอนเซอร์ เช่น สลิปเงินเดือน งบดลุ/ภาษีประจ าปีของบริษัท 
หลกัฐานการขายทรัพย์สินท่ีถกูต้อง 

 หากทา่นได้รับการสนบัสนนุด้านการเงินจากผู้ อ่ืน จะต้องแสดงการรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษร (ไม่วา่เป็นภาษาองักฤษ หรือ 
แปลเป็นภาษาองักฤษ) พร้อมเอกสารแสดงตนของผู้สนบัสนนุ เช่น บตัรประชาชน หรือหนงัสือเดนิทาง (หมายเลขตดิตอ่ ท่ีอยู่
อาศยั โทรศพัท์) เป็นต้น 

 
ผู้สมัครท่ีอายุต ่าว่า 18  ปี 
เอกสารยินยอมให้เดนิทาง 

 เอกสารจากท่ีว่าการอ าเภอเป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบกุารยินยอมให้ผู้ เยาว์เดนิทางจากบดิามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมาย 
ท่ีไม่ได้เดินทางด้วย หรือ 

 บดิามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายผู้ปกครองท่ีมิได้เดนิทางพร้อมบตุร ลงนามการยินยอมโดยใช้แบบฟอร์ม Form 1229 
(ใบอนญุาตยินยอมให้บตุรผู้ เยาว์เดินทาง) โดยลงช่ือตอ่หน้าเจ้าหน้าท่ี ณ ส านกังานเพ่ือการย่ืนขอวีซ่าออสเตรเลีย  

 ในบางกรณี อาจต้องมีเอกสารดงัต่อไปนี:้ 

 ป.ค.14 ซึง่แจ้งสถานะภาพของผู้ปกครองของผู้สมคัรเพ่ือการยืนยนัสิทธิในการปกครองผู้ เยาว์ หรือ 

 หากผู้ปกครองได้ท าการหย่าร้าง ให้แนบส าเนารับรองบนัทกึการหย่า ใบหย่า หรือ 

 บนัทกึค าสัง่จากศาลแปล่ียนแปลงสิทธิการปกครอง 

http://www.border.gov.au/Forms/Documents/1229.pdf
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หากต้องการอยู่อาศยักบับิดา/มารดา หรือผู้ ได้รับสิทธิปกครองในประเทศออสเตรเลีย จะต้องแสดงเอกสารความสมัพนัธ์ หรือ
การสมคัรวีซ่าผู้ปกครองเพ่ือดแูลนกัเรียนตามเวลาท่ีก าหนดเรียนหรือจนกว่าผู้สมคัรจะพ้นจากการเป็นผู้ เยาว์คือมีอาย ุ18 ปีขึน้อยู่กบั
วา่ระยะเวลาใดจะสิน้สดุก่อนกนั ในกรณีนีจ้ะต้องกรอกแบบฟอร์ม Form 157N (Nomination of a Student Guardian) หรือ 
 
ในกรณีท่ีจะพกัอาศยักบัญาตใินออสเตรเลียโดยผู้ปกครองได้ยินยอม จะต้องแนบเอกสารทางราชการท่ีแสดงความสมัพนัธ์, หลกัฐาน
วา่ญาต/ิผู้ปกครองนีมี้อายคุรบ 21 ปีบริบรูณ์ มีใบรับรองการสอบประวตัจิากแผนกสนัติบาลของกรมต ารวจ และเอกสารท่ีแสดงวา่ได้
อยู่ในประเทศออสเตรเลียอย่างถกูต้องตามกฏหมายตลอดระยะเวลาท่ีผู้สมคัรจะศกึษาอยู่ในออสเตรเลีย หรือจนกวา่จะพ้นจากการ
เป็นผู้ เยาว์คือมีอาย ุ18 ปี ขึน้อยู่กบัวา่ระยะเวลาใดจะสิน้สดุก่อนกนั  พร้อมกรอกแบบฟอร์ม  Form 157N (Nomination of a 
Student Guardian)  
 

 ใบรับรองการสอบประวตัขิองญาติท่ีอยู่ในประเทศออสเตรเลียนี ้จะต้องขอจากจากแผนกสนัตบิาลของกรมต ารวจจากทกุ
ประเทศท่ีบคุคลนัน้ได้พ านกัอาศยัอยู่เป็นระยะเวลารวมตัง้แต ่12 เดือนขึน้ไปในช่วงเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา  โปรดศกึษา
รายละเอียดเพิ่มเตมิจาก  Character Requirements Penal Clearance Certificate โดยสามารถรับแบบฟอร์มเพ่ือขอ
ใบรับรองได้ท่ี ส านกังานเพ่ือการย่ืนขอวีซา่ของออสเตรเลีย (VFS-Thailand)  http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Char 

  เอกสารจากสถาบนัการศกึษาในออสเตรเลียรับรองวา่มีการจดัเตรียมสถานท่ีพ านกัและดแูลผู้สมคัร ตลอดระยะเวลาท่ี
ผู้สมคัรจะศกึษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย 

 

เอกสารรับรองการศกึษา 

 เอกสารรับรองผลการศกึษาท่ีผ่านมา เช่น ประกาศนียบตัร ของหลกัสตูรการฝึกอบรมตา่งๆ การศกึษาระดบัมธัยมปลายถงึ
ระดบัวทิยาลยั และรายละเอียดของวชิาการเรียน / Transcripts 

 หลกัฐานรับรองการงาน (กรณีท่ีได้ท างานมาก่อน) 
 
ทา่นสามารถสืบค้นข้อมลูเพิ่มเตมิได้ท่ี  www.border.gov.au  และท่ี   www.thailand.embassy.gov.au 
 

 
 

ปรับปรุงล่าสดุ 13 กรกฎาคม 2558 

http://www.border.gov.au/StudyinginAustralia/Documents/157n.pdf
http://www.border.gov.au/StudyinginAustralia/Documents/157n.pdf
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Char
http://www.border.gov.au/
http://www.thailand.embassy.gov.au/

