เอกสารขอวีซ่า
กรณีใช้หลักฐานทางการเงินของตัวเอง
1. พาสปอร์ตตัวจริง
2. Tier 4 visa form (กรอกออนไลน์ให้เรียบร้อยก่อนไปยื่นเอกสารขอวีซ่า)
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/student-visas
3. เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ของนักศึกษาที่มีเงินจานวน GBP29,205 อยู่ในบัญชีมาไม่น้อย
กว่า 28 วั น ท าการก่ อนการยื่นขอวีซ่ า แนะน าให้ใช้บั ญ ชีเงิน ฝากออมทรัพ ย์ และควรเป็ น ยอดเงินที่ ไม่
เคลื่อนไหว ทั้งนี้ควรเตรียมเงินเผื่อสาหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ยื่นขอวีซ่าด้วย (ตัว
จริงและสาเนา)
4. รูปถ่ายสี ขนาดตามที่สถานฑูตอังกฤษกาหนด สามารถดูรายละเอียดได้ที่
https://www.gov.uk/photos-for-passports
5. สาเนาบัตรประชาชน (ต้องแปล)
6. สาเนาทะเบียนบ้าน (ต้องแปล)
7. ใบสูติบัตร (นาไปเผื่อเรียก และต้องแปล)
8. CAS letter จาก มหาวิทยาลัยแห่งเมืองน๊อตติ้งแฮม (จะได้รับหลังจากโครงการฯ ส่งเกรดทั้ง 5 เทอม)
9. ใบเกรดตัวจริง และหนังสือรับรองจากธรรมศาสตร์ (โครงการฯเตรียมให้และจะประกาศให้มารับ)
10. ผล IELTS ฉบับจริง
11. ผลตรวจวัณโรคจาก IOM (ผลตรวจมีอายุ 6 เดือน ควรคานวนผลตรวจให้มีอายุครอบคลุมวันเดินทางเข้า
ประเทศอังกฤษ)
12. เอกสารที่อยู่ ณ ประเทศอังกฤษ เช่น สาเนาสัญญาการเช่าหอพัก
13. กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล ต้องมีใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุลไปด้วย (แปล)
14. นักศึกษาทุกคนต้องซื้อประกันสุขภาพสาหรับการไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ โดยการซื้อประกันสุขภาพ
จะอยู่ในส่ วนของขั้น ตอนการสมั ครขอวีซ่ าออนไลน์ ค่าใช้ จ่ ายอยู่ที่ ป ระมาณ GBP150 ต่ อปี (ราคาอาจ
เปลี่ยนแปลง)
หมายเหตุ * นักศึกษาต้องนาเอกสารทั้งตัวจริงและสาเนาไปยื่นให้ทาง VFS ในวันที่ยื่นเอกสารขอวีซ่า
** เอกสารทางการเงินที่ใช้ยื่นประกอบการขอวีซ่า ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น บัญชีกองทุนรวม บัญชี
กองทุนตราสารหนี้ หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล หรือ โฉนดที่ดิน ไม่สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการ
พิจารณาขอวีซ่าได้
*** การยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษนั้น ต้อ งยื่นผ่านศูนย์รับคาร้องขอวีซ่า VFS Global เท่านั้น
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.vfsglobal.co.uk/thailand/thai/
**** เงินในบัญชีธนาคารสาหรับการขอวีซ่าคานวนจาก ค่าใช้จ่ายนอกกรุง London เดือนละ GBP1,015X 9
เดือน = GBP 9,135 รวมกับค่าเทอมปีแรก GBP20,070 รวมทั้งสิ้น GBP 29,205

กรณีใช้หลักฐานทางการเงินของพ่อแม่ (ของพ่อ แม่เท่านั้นห้ามใช้ของญาติเด็ดขาด)
1. พาสปอร์ตตัวจริง
2. Tier 4 visa form (กรอกออนไลน์ให้เรียบร้อยก่อนไปยื่นเอกสารขอวีซ่า)
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/student-visas
3. เอกสารทางการเงินของพ่อหรือแม่ ของนักศึกษาที่มีเงินจานวน GBP29,205 อยู่ในบัญชีมาไม่น้อยกว่า 28
วันทาการก่อนการยื่นขอวีซ่า แนะนาให้ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และควรเป็นยอดเงินที่ไม่เคลื่อนไหว ทั้งนี้
ควรเตรียมเงินเผื่อสาหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ยื่นขอวีซ่าด้วย (ตัวจริงและสาเนา)
4. รูปถ่ายสี ขนาดตามที่สถาฑูตอังกฤษกาหนด สามารถดูรายละเอียดได้ที่
https://www.gov.uk/photos-for-passports
5. สาเนาบัตรประชาชน ของตัวเอง และ ของพ่อ หรือ แม่ ที่เป็นเจ้าของบัญชี (ต้องแปล)
6. สาเนาทะเบียนบ้าน ของตัวเอง และ ของพ่อ หรือแม่ ที่เป็นเจ้าของบัญชี (ต้องแปล)
7. ใบสูติบัตร (กรณีนี้ใช้แน่นอน และต้องแปล)
8. CAS letter จาก มหาวิทยาลัยแห่งเมืองน๊อตติ้งแฮม (จะได้รับหลังจากโครงการฯ ส่งเกรดทั้ง 5 เทอม)
9. ใบเกรดตัวจริง และหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการฯเตรียมให้และจะประกาศให้มา
รับ)
10. ผล IELTS ฉบับจริง
11. ผลตรวจวัณโรคจาก IOM (ผลตรวจมีอายุ 6 เดือน ควรคานวนผลตรวจให้มีอายุครอบคลุมวันเดินทางเข้า
ประเทศอังกฤษ)
12. เอกสารที่อยู่ ณ ประเทศอังกฤษ เช่น สาเนาสัญญาการเช่าหอพัก
13. กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล ต้องมีใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุลไปด้วย ทั้งของตัวเอง และ พ่อ
หรือแม่ที่เป็นเจ้าของบัญชี (แปล)
14. จดหมายยินยอมให้ใช้เงินในบัญชีเพื่ อการศึกษา ลงนามโดยเจ้าของบัญชี เป็น จดหมายภาษาอังกฤษ น.ศ.
ต้องเขียนเอง โดยระบุว่าใครเป็นเจ้าของบัญชี มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ น.ศ. และระบุว่ายินยอมให้ใช้เงินใน
บัญชีเพื่อการศึกษาของ น.ศ. คนนั้นๆ)
15. นักศึกษาทุกคนต้องซื้อประกันสุขภาพสาหรับการไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ โดยการซื้อประกันสุขภาพ
จะอยู่ในส่ วนของขั้น ตอนการสมั ครขอวีซ่ าออนไลน์ ค่าใช้ จ่ ายอยู่ที่ ป ระมาณ GBP150 ต่ อปี (ราคาอาจ
เปลี่ยนแปลง)
หมายเหตุ * นักศึกษาต้องนาเอกสารทั้งตัวจริงและสาเนาไปยื่นให้ทาง VFS ในวันที่ยื่นเอกสารขอวีซ่า
** เอกสารทางการเงินที่ใช้ยื่นประกอบการขอวีซ่า ต้องเป็นบัญ ชีออมทรัพย์เท่านั้น บัญ ชีกองทุนรวม บัญ ชี
กองทุนตราสารหนี้ หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล หรือ โฉนดที่ดิน ไม่สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณา
ขอวีซ่าได้
*** การยื่นเอกสารเพื่ อขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษนั้น ต้องยื่นผ่านศูนย์รับคาร้องขอวีซ่า VFS Global เท่านั้น
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.vfsglobal.co.uk/thailand/thai/
**** เงินในบัญชี ธนาคารสาหรับการขอวีซ่าคานวนจาก ค่าใช้จ่ายนอกกรุง London เดือนละ GBP1,015X 9
เดือน = GBP 9,135 รวมกับค่าเทอมปีแรก GBP20,070 รวมทั้งสิ้น GBP 29,205

