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วซีา่เพอืการศกึษา (ประเภท 500) 

ขอ้มูลและรายการเอกสารประกอบใบสมคัร  
(สําหรบัประเทศไทย และ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว) 
 

ผูส้มคัรขอวซีา่เพอืการศกึษาประเภท 500 

วซีา่ประเภทนีอนุญาตใหพ้ํานักในออสเตรเลยีเพอืเขา้ศกึษาเลา่เรยีนแบบเต็มหลกัสูตร ของสถาบนัทไีดร้บัการ
รบัรองจากกระทรวงศกึษาธกิาร 

ในการขอวซีา่ประเภทนีผูส้มคัรตอ้งมคีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี 

 ตอ้งไดร้บัการตอบรบัเขา้ศกึษาแบบเต็มเวลาของหลกัสตูรจากสถาบนัการศกึษาของประเทศออสเตรเลยี 
 ในกรณีทผีูส้มคัรมอีายนุอ้ยกว่า 18 ปี ไดม้กีารเตรยีมการเพอืใหก้ารดแูลอยา่งเหมาะสมขณะพํานักใน

ประเทศออสเตรเลยี  
สาํหรบัหลกัสตูรการศกึษาเลา่เรยีนในประเทศออสเตรเลยีนี ไดร้วมรปูแบบของหลกัสตูรการศกึษาไวใ้นหลาย
ดา้น ตงัแต ่หลกัสูตรเรยีนภาษาองักฤษ ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา หลกัสูตรสาขาวชิาชพีและการ
ฝึกอบรม ระดบัอดุมศกึษา ระดบับนัทติศกึษา หรอืหลกัสูตรปรบัพนืฐาน และการศกึษาประเภทอนืๆ ทไีม่ไดร้บั
การเทยีบระดบัวฒุอิยา่งเป็นทางการ  
ผูส้มคัรตอ้งทาํการลงทะเบยีนกบัสถาบนัการศกึษาของหลกัสตูรทไีดร้บัการลงทะเบยีนรบัรองสาํหรบันักเรยีน 
นักศกึษาตา่งชาต ิOverseas for Overseas Students (CRICOS)  

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดจ้าก:  https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-
500 

กรณีทผูีส้มคัรตอ้งการรวมสมาชกิในครอบครวัเพอืตดิตามไวใ้นใบสมคัรเดยีวกนั 

ผูส้มคัรสามารถรวมบุคคลในครอบครวัในใบสมคัรเดยีวกนั หรอืสมาชกิในครอบครวัสมคัรขอวซีา่เพอืตดิตามใน
ภายหลงั โดยผูส้มคัรหลกัตอ้งแจง้รายละเอยีดบุคคลเหลา่นีไวใ้นใบสมคัรแตต่น้ หรอืเป็นสมาชกิของครอบครวั 
ภายหลงัการอนุมตัวิซีา่แลว้ (อาทเิชน่ บุตรทใีหก้าํเนิดหลงัการอนุมตัวิซีา่)  

ผูส้มคัรตอ้งมทีนุทรพัยส์ว่นตวัทเีพยีงพอ  หรอืสามารถแสดงทนุทรพัยเ์พยีงพอทจีะครอบคลมุคา่ใชจ้า่ยของ
ตนเองและสมาชกิในครอบครวัทไีดพ้ํานักอยูใ่นประเทศออสเตรเลยีแลว้ รวมถงึสมาชกิในครอบครวัทรีวมไวใ้นใบ
สมคัรภายหลงั   

การสมคัรขอวซีา่ 

ผูส้มคัรตอ้งทาํการยนืใบสมคัรขอวซีา่โดยระบบออนไลนผ์่านทาง ImmiAccount ซงึสามารถเขา้สูร่ะบบไดท้เีวป้
ไซด ์https://online.immi.gov.au/lusc/login. 
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การยนืใบสมคัรขอวซีา่ออนไลนผ์่านทาง ImmiAccount ผูส้มคัรจะตอ้งยนืใบสมคัรพรอ้มกบัแนบเอกสารทใีช ้
ประกอบการพจิารณาโดยถา่ยโอนขอ้มูล (upload) เอกสารทงัหมดสมคัรผ่านทางระบบในเวลาเดยีวกนั  

การตรวจเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์คุคล (Biometrics collection) 

ผูส้มคัรทสีมคัรขอวซีา่จากประเทศไทย แทบทกุสญัชาต ิจาํเป็นตอ้งใหข้อ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคลของตนเอง (โดย
การถา่ยภาพใบหนา้ และพมิพล์ายนิวมอื) เพอืใชป้ระกอบการพจิารณาใบสมคัร 

การตรวจเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคลนี ทาํทสีาํนักงานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC) สาํนักงานใน
กรงุเทพฯ หรอืสาขาในจงัหวดัเชยีงใหม ่ในการนีผูส้มคัรตอ้งนําหนังสอืเดนิทางตวัจรงิมาดว้ย 

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดท้:ี https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-
requirements/biometrics. 

 

กรงุเทพฯ เชยีงใหม ่

 
ชนั 28, อาคารเดอะเทรนด ีออฟฟิศ  
สุขมุวทิ ซอย 13แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110  

(ใกลร้ถไฟฟ้าสถานี นานา ทางออกเลข 3) 
โทรศพัท:์ 02 118 7100 
อเีมล: info.auth@vfshelpline.com 

 

 
เลขท ี191, ชนั 6B, อาคารศริพิานิช  
ถนนหว้ยแกว้ ตาํบลสุเทพ อําเภอเมอืง  
เชยีงใหม่ 50200 

(ตรงขา้ม เมญ่าชอ็ปปิงเซน็เตอร ์เชยีงใหม่) 

โทรศพัท:์ 02 118 7100 
อเีมล: info.auth@vfshelpline.com 

 
 
อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดท้:ี www.vfsglobal.com/Australia/Thailand 

 

ค่าใชจ้า่ยในการสมคัร 

คา่ธรรมเนียมในการยนืใบสมคัรเพอืขอวซีา่นี ผูส้มคัรไม่สามารถขอคนืไดใ้นกรณีทใีบสมคัรขอวซีา่ไม่ไดร้บัการ
อนุมตั ิรวมถงึกรณีทผีูส้มคัรขอยกเลกิการสมคัรดว้ยเหตุใดกต็ามในภายหลงัจากทไีดท้าํการยนืใบสมคัรแลว้ 

นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมใบสมคัรขอวซีา่ทไีดถ้กูกาํหนดไวโ้ดยรฐับาลออสเตรเลยีแลว้ ผูส้มคัรตอ้งจา่ย
คา่ธรรมเนียมในการเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคลใหแ้กส่าํนักงานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC)  

ตรวจสอบคา่ธรรมเนียมวซีา่แตล่ะประเภทไดท้:ี https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-pricing-estimator 

คา่ธรรมเนียมของ VFS Global ในการเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคล: www.vfsglobal.com/Australia/Thailand 

ระยะเวลาการพจิารณาใบสมคัร 

ทางภาครวมของหน่วยงาน มกีารประกาศแจง้ระยะเวลาดาํเนินการพจิารณาใบสมคัรทมีกีารเปลยีนแปลงขอ้มูล
ทกุเดอืน เพอืเป็นขอ้มูลใหผู้ส้มคัรทราบโดยประมาณถงึระยะเวลาทใีชใ้นการพจิารณาใบสมคัร ทงันี ระยะเวลา
การพจิารณาใบสมคัรยงัขนึอยูปั่จจยัหลายประการ เชน่ ปรมิาณของใบสมคัรทไีดร้บัในชว่งฤดกูาลทอ่งเทยีว 
หรอืกรณีทผีูส้มคัรมปีระวตัทิซีบัซอ้น, หรอืยนืใบสมคัรทไีม่สมบูรณ ์ซงึระยะเวลาการพจิารณานีรวมทงัใบสมคัร
ยนืออนไลนแ์ละใบสมคัรทยีนืเป็นลายลกัษณอ์กัษร  
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สาํหรบัระยะเวลาการพจิารณาใบสมคัรในปัจจบุนั สามารถอา่นไดท้ ี
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times 

โปรดทราบวา่ทางสถานทตูไม่สามารถใหข้อ้มูลสถานะใบสมคัรได ้หากยงัอยูใ่นกาํหนดเวลาของการพจิารณาใบ
สมคัรทไีดม้กีารประกาศไว ้  

ผูส้มคัรไม่ควรดาํเนินการใดๆ เป็นการผูกมดัของกาํหนดเงอืนไขการเดนิทางกอ่นทจีะไดร้บัการแจง้อนุมตัวิซีา่
เป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางเจา้หนา้ทไีม่สามารถทาํการเรง่รดัการพจิารณาเพอือาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูส้มคัร
ทา่นใดทา่นหนึงเป็นกรณีพเิศษดว้ยเหตผุลทผีูส้มคัรไดท้าํการตกลงจา่ยคา่เดนิทางลว่งหนา้ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

การยนืเอกสารทรีบัรองสาํเนาถูกตอ้ง หรอืเอกสารฉบบัจรงิ 
โปรดอย่าจดัส่งเอกสารฉบบัจรงิ นอกจากจะไดร้บัการขอจากเจา้หนา้ทใีนบางกรณีเทา่นัน โปรดยนืสาํเนา
เอกสารทผีา่นการรบัรองสาํเนาถกูตอ้งเอกสารใด ๆ ทมีใิชภ่าษาองักฤษจะตอ้งยนืพรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษทแีปล
โดยสถาบนัการแปลทผีา่นการรบัรอง  

เอกสารทผีา่นการรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง คอื เอกสารทเีจา้หนา้ทจีากสถาบนัทไีดร้บัการรบัรองในประเทศทผีูส้มคัรอาศยั
อยูล่งลายมอืชอื หรอืประทบัตรารบัรองความถกูตอ้งของสาํเนาเอกสาร 

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิในการรบัรองการแปลเอกสารไดท้ ีhttps://immi.homeaffairs.gov.au/help-
support/applying-online-or-on-paper/on-paper/certified-copy 

การเปลยีนแปลงสถานะภาพภายหลงัการยนืใบสมคัร 
หากมกีารเปลยีนแปลงสถานะภาพของผูส้มคัรภายหลงัจากการยนืใบสมคัรแลว้ ผูส้มคัรตอ้งใชแ้บบฟอรม์ 1022 
Notification of Changes in Circumstances เพอืแจง้ใหเ้จา้หนา้ทสีถานทตูทราบถงึสถานะภาพใหมท่ไีด ้
เปลยีนแปลงไป  

สงิทชีว่ยใหก้ารพจิารณาใบสมคัรรวดเรว็ขนึ 

ผูส้มคัรควรตรวจสอบใหแ้น่ชดัวา่ไดย้นืใบสมคัรขอวซีา่ทสีมบูรณ ์พรอ้มแนบหลกัฐานประกอบการพจิารณาให ้
เพยีงพอสาํหรบัเจา้หนา้ท ีเพราะเจา้หนา้ทอีาจทาํการพจิารณาใบสมคัร จากขอ้มูลทผีูส้มคัรไดย้นืไวใ้นใบสมคัร
เทา่นัน โดยไม่มกีารขอเอกสารเพมิเตมิเพอืพจิารณา 
หมายเหต:ุ ผูส้มคัรไม่สามารถขอรบัเงนิคา่ธรรมเนียมการขอวซีา่(รวมถงึคา่บรกิารอนืใดทเีกดิขนึ) คนืไดใ้น
กรณีทใีบสมคัรขอวซีา่ไดร้บัการปฏเิสธ  

ขอ้กาํหนดใหท้ําการตรวจสขุภาพ 

ทางกระทรวงฯ ไดม้กีารใชร้ะบบการตรวจและบนัทกึผลสขุภาพแบบอเิล็กทรอนิกส ์(E-Health) โดยทวัไปการ
ตรวจสขุภาพจะพงึทาํภายหลงัจากการยนืใบสมคัรเทา่นัน โดยเจา้หนา้ทจีะจดัสง่จดหมายใหด้าํเนินการตรวจ
สขุภาพ (Health Assessment) ทางอเีมล (e-mail) โทรสาร หรอืทางไปรษณีย ์โดยจดหมายจะระบุรายละเอยีด
และเลขหมายเพอืการตรวจสขุภาพ ผูส้มคัรจะตอ้งนําจดหมายนีใหแ้พทยใ์ชเ้ป็นขอ้มูลในการนําสง่ผลการตรวจ
ทางอเิล็กทรอนิกส ์ 

ในการตรวจสขุภาพนี ผูส้มคัรตอ้งตดิตอ่แพทยแ์ละโรงพยาบาลทไีดร้บัการรบัรองจากแผนกวซีา่ของสถานทตู
ออสเตรเลยีกรงุเทพฯ เทา่นัน ผูส้มคัรสามารถอา่นขอ้มูลเพมิเตมิเกยีวกบัรายนามแพทยไ์ดจ้ากเว็ปไซดต์อ่ไปนี: 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/list 
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การตรวจประวตัอิาชญากรรม 

ในบางกรณีผูส้มคัรอาจไดร้บัการขอใหนํ้าสง่ใบรบัรองการสอบประวตัอิาชญากรรมจากสาํนักงานตาํรวจ
แห่งชาต ิหรอืหน่วยงานทบีงัคบัใชก้ฎหมายจากทกุประเทศทผีูส้มคัรไดเ้คยพํานักอาศยัเป็นระยะเวลารวมตงัแต ่
12 เดอืนขนึไป ภายในชว่งระยะเวลา10 ปีทผี่านมา  

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดจ้าก: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-
locations/list 

ในกรณีทผีูส้มคัรไดร้บัการขอใหนํ้าสง่ใบรบัรองการสอบประวตัอิาชญากรรมของกรมตาํรวจจากประเทศ
ออสเตรเลยี ผูส้มคัรตอ้งกรอกใบสมคัรของ Australian Federal Police (AFP) National Police Check 

application form แบบฟอรม์นีมใีหท้เีว็ปไซด:์ https://www.afp.gov.au/what-we-do/services/criminal-
records/national-police-checks 

วซีา่ของประเทศออสเตรเลยี 

ขอ้มูลของวซีา่สาํหรบัผูเ้ดนิทางไปยงัประเทศออสเตรเลยีเป็นแบบอเิล็กทรอนิกส ์กล่าวคอื หลกัฐานทแีสดงวา่
ผูส้มคัรไดร้บัการอนุมตัวิซีา่นัน จะไม่ถกูประทบัตดิตราลงในหนังสอืเดนิทาง แตร่ายละเอยีดของวซีา่จะถกูบนัทกึ
อยูใ่นระบบขอ้มูลโดยเชอืมโยงกบัเลขหมายรายละเอยีดจากหนังสอืเดนิทางของผูไ้ดร้บัการอนุมตัวิซีา่ 

เมอืผูส้มคัรไดร้บัการอนุมตัวิซีา่ของประเทศออสเตรเลยีเรยีบรอ้ยแลว้ จะไดร้บัจดหมายแจง้ผลวซีา่ซงึจะระบุ
รายละเอยีดเกยีวกบัเงอืนไขของวซีา่นัน อาทเิชน่ ระยะเวลาของวซีา่ และเงอืนไขการเดนิทางเขา้ประเทศ ผูส้มคัร
ควรเก็บรกัษาจดหมายดงักล่าวเพอืเป็นหลกัฐานประกอบการเดนิทาง และหลกัฐานดงักลา่วจะชว่ยในการ
ตรวจสอบสถานะวซีา่ผ่านทางระบบออนไลนใ์นเว็ปไซดข์องกระทรวงฯ ทเีรยีกว่า VEVO   

การใหบ้คุคลอนืตดิตอ่กบัทางสถานทตูในนามของผูส้มคัร 

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของประเทศออสเตรเลยี กาํหนดใหแ้ผนกวซีา่ไม่สามารถตอบคาํถามจาก
บุคคลทไีม่ไดร้บัมอบอาํนาจจากผูส้มคัร ซงึรวมถงึผูท้ใีหก้ารสนับสนุน (สปอนเซอร)์ ใบสมคัรดว้ย หากผูส้มคัร
ประสงคจ์ะแตง่ตงัใหบุ้คคลอนืตดิตอ่รบัทราบขอ้มูลเกยีวกบัใบสมคัรนัน ผูส้มคัรจะตอ้งระบุการมอบอาํนาจเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร   

การมอบอาํนาจเป็นลายลกัษณอ์กัษรภายหลงัจากการยนืใบสมคัรแลว้สามารถทาํไดโ้ดย 

 กรอกฟอรม์ 956 หรอื 956A ซงึตอ้งลงลายมอืชอื ทงัจากผูส้มคัรและผูท้รีบัการแตง่ตงัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
หรอื 

 แจง้เจา้หนา้ทเีป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยทางอเีมล ์หรอืจดหมาย ระบุรายละเอยีดของผูช้อืสกลุและทอียูข่องผูท้ ี
ไดร้บัการแตง่ตงั 

ขอ้มูลเพมิเตมิเพอืแตง่ตงับุคคลอนือา่นไดท้:ี https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-
with-your-application/overview 

ขอ้มูลเพมิเตมิเพอืแตง่ตงัเอเจนทอ์า่นไดท้:ี https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-
with-your-application/using-a-migration-agent 
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รายการเอกสารประกอบใบสมคัร: 
ในการสมคัรขอวซีา่ ผูส้มคัรจะตอ้งใหเ้อกสารทเีกยีวขอ้งเพอืประกอบการพจิารณา เอกสารบางชนิดอาจใชเ้วลาใน
การจดัหา ซงึผูส้มคัรตอ้งเตรยีมการใหพ้รอ้มนําสง่ ทางเจา้หนา้ทสีามารถทาํการพจิารณาโดยใชเ้ฉพาะเอกสารที
ไดนํ้าสง่มาแตเ่บอืงตน้เทา่นัน ฉะนันเพอืประโยชนข์องผูส้มคัรเอง ควรเตรยีมเอกสารใหพ้รอ้มพจิารณา 

รายการเอกสารทไีดร้ะบุไว ้รวมถงึ เอกสารสว่นตวั ขอ้มลูดา้นสขุภาพ  และประวตัอิาชญากรรม จาํเป็นในการ
ประกอบการพจิารณาใบสมคัร 

ในบางกรณีเจา้หนา้ทอีาจทาํการขอเอกสารหรอืขอขอ้มลูเพมิเตมิจากผูส้มคัรในภายหลงั 

เมอืยนืใบสมคัรออนไลน ์ผูส้มคัรควรตอ้งแนบเอกสารโดยถา่ยโอนขอ้มูล (upload) ทาง ImmiAccount กรณีที
ตอ้งการนําสง่เอกสารประกอบเพมิเตมิสามารถทาํโดยเขา้ไปในระบบ ImmiAccount ในหนา้ขอ้มลูเดมิของ
ผูส้มคัร จะมสีญัลกัษณ ์“แนบเอกสาร”ทางดา้นขวามอื ซงึผูส้มคัรสามารถกดเลอืก เพอืแนบเอกสารสง่เพมิเตมิ
ได ้โดยขนาดไฟลข์อ้มูลทจีดัสง่หา้มเกนิ 5 MB  

ขอ้มูลเพมิเตมิสาํหรบัการนําสง่เอกสารเพมิเตมิอา่นไดท้ ีhttps://immi.homeaffairs.gov.au/help-
support/applying-online-or-on-paper/online 

รายการเอกสาร   

 แบบฟอรม์ขอวซีา่ทางออนไลน ์ผ่านอนิเทอรเ์น็ต โดยกรอกเป็นภาษาองักฤษ  
 ชาํระคา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ทางออนไลน ์(ซงึจะไม่สามารถขอรบัคา่ธรรมเนียมคนืได)้ อา่นรายละเอยีด

ไดจ้ากรายการคา่ธรรมเนียมขา้งตน้   
 รปูถา่ยปัจจบุนัแบบใชท้าํหนังสอืเดนิทาง 1 รปู ของผูส้มคัรและ ของสมาชกิครอบครวัรายบุคคลทไีด ้

ยนืสมคัรรวมไวใ้นใบสมคัร  
 ถา่ยโอนขอ้มูล (upload) หนา้หนังสอืเดนิทางของผูส้มคัรทกุทา่น (หนา้ทแีสดงรายละเอยีดของผูส้มคัร

และหนา้ทแีสดงประวตักิารเดนิทาง ทงัหมด) หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุครอบคลมุระยะเวลาทงัหมดทจีะ
อยูใ่นประเทศออสเตรเลยี  หรอืตอ้งมอีายุใชก้ารไดอ้ยา่งนอ้ย 6 เดอืนขนึไป 

 เอกสารตอบรบัเป็นทางการจากทางสถาบนัการศกึษา (Confirmation of Enrolment - COE) 
สาํหรบัผูท้ยีนืสมคัรจากนอกประเทศออสเตรเลยี จดหมายตอบรบัจากสถาบนัศกึษาไม่สามารถใช ้
แทน COE ได ้

 สาํเนาบตัรประชาชน (สาํหรบับุคคลสญัชาตไิทย) และทะเบยีนบา้น และ/หรอืสตูบิตัร 
 หลกัฐานยนืยนัความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้มคัรกบัสมาชกิครอบครวัทกุคนทรีะบุรวมในใบสมคัร เชน่ 

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร เป็นตน้ 
 เอกสารแสดงการผ่านการเกณฑก์ารทหาร และ/หรอื รบัรองการพน้จากการรบัราชการทหาร (สาํหรบั

กรณีทเีกยีวขอ้ง) 
 ในกรณีทสีมาชกิในครอบครวัมอีายตุงัแต ่5 ปีขนึไป แตน่อ้ยกว่า 18 ปี ซงึจะตดิตามผูส้มคัรไป

ประเทศออสเตรเลยี จะตอ้งมเีอกสารตอบรบัเป็นทางการจากสถาบนัเพอืเขา้รบัการศกึษา (เชน่ 
จดหมายตอบรบัจากสถาบนัศกึษา)  

 สาํหรบัผูส้มคัรหลกัทอีายนุอ้ยกวา่ 18 ปีในวนัทสีมคัร ใหย้นืแบบฟอรม์ 157N แจง้ถงึการเตรยีม
สวสัดกิารเพอืดแูล หรอื เอกสารยนืยนัจากทางสถาบนัศกึษาวา่ไดม้สีวสัดกิารดแูลผูเ้ยาวเ์ตรยีมไว ้
อยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ (Confirmation of Appropriate Accommodation and Welfare)  

ขอ้กาํหนดดา้นสขุภาพ/ประกนัสขุภาพ 
 ผลตรวจสขุภาพและผลการฉายรงัส ี(x-ray)ของผูส้มคัรหลกั และของบุคคลในครอบครวัทกุคนทรีวมอยู่
ในใบสมคัรนัน   
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  หลกัฐานการชาํระคา่ประกนัสขุภาพนักเรยีน Overseas Student Health Cover (OSHC) ของ
ผูส้มคัรและหากมบีุคคลในครอบครวัทไีดร้วมไวใ้นใบสมคัร ใหแ้สดงหลกัฐานการชาํระคา่ประกนัสขุภาพ
ของผูต้ดิตาม Overseas Visitors Health Cover(OVHC)  คา่ประกนัสขุภาพของนักเรยีนนีอยา่ง
นอ้ยทสีดุตอ้งครอบคลุมระยะเวลาเรยีนทไีดก้าํหนดไวใ้น COE สาํหรบับุคคลในครอบครวันันตอ้ง
ครอบคลุมระยะเวลา 12 เดอืนแรก (หรอืเทา่กบัระยะเวลาเรยีน ถา้นอ้ยกวา่ 12 เดอืน). 

ขอ้กาํหนดดา้นทุนทรพัย ์

ผูส้มคัรทกุคนตอ้งมทีนุทรพัยท์สีามารถทาํการ เบกิจา่ยไดต้ามความเป็นจรงิทคีรอบคลุมคา่ใชจ้า่ยของตนเอง
และสมาชกิในครอบครวัทจีะเดนิทางพรอ้มผูส้มคัรหลกั ซงึตอ้งครอบคลมุระยะเวลาทงัหมดทจีะพํานักอาศยัอยูใ่น
ประเทศออสเตรเลยี 

ผูส้มคัรอาจตอ้งแสดงหลกัฐานทางดา้นทนุทรพัยพ์รอ้มกบัใบสมคัร โปรดอา่นขอ้มูลเพมิเตมิผ่านทางระบบ
รายการเอกสารทตีอ้งแสดงในเว็ปไซด ์: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/web-evidentiary-tool 

อยา่งไรก็ตามแมร้ะบบจะไม่แจง้ใหแ้สดงเอกสาร แตใ่นบางกรณีเจา้หนา้ทจีะทาํการขอเอกสารเพมิเตมิโดยตรง 

ผูส้มคัรหลกัทไีดร้บัทนุการศกึษาจากกระทรวงตา่งประเทศ และจากหน่วยราชการทหาร หากประสงคจ์ะนํา
สมาชกิครอบครวัตดิตาม ใหแ้สดงหลกัฐานทางทนุทรพัยท์จีะดแูลบุคคลในครอบครวั  

ผูส้มคัรทไีดร้บัการขอใหแ้สดงหลกัฐานดา้นทนุทรพัย ์จะตอ้งสามารถใหห้ลกัฐานทคีรอบคลุมดงัตอ่ไปนี 

 หลกัฐานแสดงทนุทรพัยท์เีพยีงพอตอ่การดาํรงชพีอยา่งนอ้ย 12 เดอืนและคา่ศกึษาเลา่เรยีนของทงั
ผูส้มคัรและผูต้ดิตาม หรอื 

 หลกัฐานแสดงวา่ผูส้มคัรมรีายไดต้อ่ปีตามทไีดก้าํหนดไว ้หรอื 
 จดหมายรบัรองการสนับสนุนจากกระทรวงตา่งประเทศ หรอืกระทรวงกลาโหม  

 
บุคคลในครอบครวัทสีมคัรตดิตามภายหลงั (Subsequent Entrants) คอืสมาชกิในครอบครวัทสีมคัรภาย
หลงัจากผูส้มคัรหลกัไดร้บัการอนุมตัวิซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งแสดงหลกัฐานวา่มทีนุทรพัยพ์อเพยีงดงัทกีลา่วไว ้
ขา้งตน้ 

หลกัฐานทุนทรพัยต์ามความเป็นจรงิ 

ผูส้มคัรและผูต้ดิตามในครอบครวัตอ้งสามารถแสดงหลกัฐานดา้นทนุทรพัยท์เีป็นจรงิ ไม่วา่จากผูส้มคัรเอง หรอื
จากผูม้สีทิธเิขา้ถงึทนุทรพัยนั์น ทุนทรพัยนั์นจะตอ้งสามารถทาํการเบกิ ถอนไดท้กุขณะท(ีนักเรยีน)ผูส้มคัรหรอื
บุคคลในครอบครวัตอ้งใชจ้่ายขณะอาศยัอยูใ่นประเทศออสเตรเลยี  

ในการพจิารณาถงึหลกัฐานทนุทรพัยท์แีสดงวา่สามารถทาํการเบกิจา่ยไดจ้รงินัน เจา้หนา้ทใีชห้ลกัเกณฑก์าร
พจิารณาดงัตอ่ไปนี 

 กรณีทมีบีุคคลสนับสนุน หรอืมธีรุกจิทใีชใ้นการสนับสนุน ใหแ้สดงหลกัฐานความสมัพนัธก์บับุคคลที
สนับสนุนนัน หรอืแสดงประวตักิารใหก้ารสนับสนุนนักเรยีนอนืๆในอดตี รวมถงึหลกัฐานระบุตวัตนของ
บุคคลทใีหก้ารสนับสนุนดา้นทนุทรพัย ์หรอืหลกัฐานวา่ธรุกจิทใีชใ้นการสนับสนุนนันยงัคงดาํเนินการ
อยู ่

 หากหลกัฐานทนุทรพัยค์อืเงนิฝากทมีไิดฝ้ากเป็นประจาํ (เชน่ เงนิเดอืน) และเป็นเงนิฝากกอ้นใหญ ่
โปรดใหค้าํอธบิายทมีาของทรพัยจ์าํนวนนัน  
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 หากผูส้มคัรทาํการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเพอืจา่ยคา่เรยีน หรอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในชวีติประจาํวนั (เชน่
เป็นคา่ทพีกัอาศยั) การรบัเงนิกูย้มืนันควรเป็นไปตามขอ้ตกลงททีาํขนึระหวา่ง สถาบนัการเงนิ 
สถาบนัการศกึษา และผูส้มคัร ถา้ผูส้มคัรไดร้บัเงนิกูย้มืนันกอ่นใบสมคัรขอวซีา่จะไดร้บัการพจิารณา ให ้
นําสง่หลกัฐานเอกสารการกูย้มืทแีสดงจาํนวนเงนิกูย้มืพรอ้มกบัใบสมคัร 

ขอ้มูลเพมิเตมิทรีะบุไวใ้นขอ้กาํหนดทางทนุทรพัย ์อา่นไดท้ ีhttps://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-
visa/visa-listing/student-500  

ขอ้กาํหนดดา้นภาษาองักฤษ 

ผูส้มคัรอาจตอ้งยนืหลกัฐานทไีดว้ดัระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษพรอ้มกบัใบสมคัร โปรดอา่นขอ้มลู
เพมิเตมิผ่านทางระบบรายการเอกสารทตีอ้งแสดง ทรีะบุในเว็ปไซด ์: 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/web-evidentiary-tool ในบางกรณีผูส้มคัรจะไม่จาํเป็นตอ้งใหห้ลกัฐาน
นีตามทอีธบิายไวด้า้นลา่ง 

หากแตผู่ส้มคัรทไีดร้บัการขอ แตไ่ม่สามารถใหห้ลกัฐานของผลการวดัมาตรฐานดา้นภาษาองักฤษนัน ใบสมคัร 
อาจไดร้บัการปฏเิสธได ้

ไดม้ขีอ้กาํหนดของผลสอบดว้ยคะแนนขนัตาํสดุในการยอมรบัในการวดัมาตรฐานดา้นภาษาองักฤษทหีน่วยงาน
ไดก้าํหนดไว ้

ขอ้กาํหนดดา้นภาษาองักฤษทไีดร้บัการยกเวน้ 

ในกรณีดงัต่อไปนีผูส้มคัรจะไม่ถกูขอใหนํ้าสง่ผลการวดัระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษ 

 ผูส้มคัรทเีขา้เรยีนเต็มเวลาหลกัสตูรหลกั รวมถงึนักศกึษาแลกเปลยีนระดบัมธัยมศกึษา ระดบับนัทติ
ศกึษาหลกัสตูรวจิยั หรอืหลกัสตูรภาษองักฤษเต็มรปูแบบ (ELICOS) หรอื ผูส้มคัรทไีดร้บัทนุการศกึษา
จากกระทรวงตา่งประเทศหรอืกระทรวงกลาโหม  

 เป็นผูท้ไีดร้บัการศกึษามาเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปีจากประเทศตา่งๆ ดงันี ออสเตรเลยี  องักฤษ อเมรกิา 
แคนาดา นิวซแีลนด ์อเมรกิาใต ้หรอื ไอรแ์ลนด ์

 เป็นผูถ้อืหนังสอืเดนิทาง และไดม้สีญัชาตติอ่ไปนี องักฤษ อเมรกิา แคนาดา นิวซแีลนด ์หรอืไอรแ์ลนด ์ 

 ภายใน 2 ปีทผี่านมากอ่นสมคัรวซีา่นักเรยีนนี ผูส้มคัรไดส้าํเรจ็การศกึษาในออสเตรเลยีทไีดใ้ช ้
ภาษาองักฤษในการศกึษา ไดร้บัประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย หรอืระดบัประกาศนียบตัรชนั 4 
(Certificate IV) หรอืสงูกวา่ในขณะทถีอืวซีา่นักเรยีนนัน 

ขอ้กาํหนดพจิารณาการเขา้ประเทศชวัคราว (GTE) 

เป็นขอ้กาํหนดสาํหรบัผูจ้ะเขา้พํานักชวัคราว ใชเ้ป็นมาตรฐานพจิารณาวา่โครงการนักศกึษาจากตา่งประเทศนี
จะดาํเนินไปตามหลกัเกณฑท์ไีดก้าํหนด ไม่ใชช่อ่งทางใหนั้กศกึษาตา่งชาตเิขา้พํานักอาศยัอยูใ่นประเทศ
ออสเตรเลยีเป็นระยะเวลายาวตอ่เนือง ดงันันผูส้มคัรวซีา่นักเรยีนจาํเป็นทจีะตอ้งแสดงหลกัฐานตา่งๆทมี ีใหผู้ ้
ตดัสนิใบสมคัรเชอืไดว้า่ผูส้มคัรประสงคจ์ะเขา้ศกึษาตอ่ และจะพํานักอยูเ่ป็นการชวัคราวเทา่นัน 

มาตรการของ GTE นีไดช้ว่ยในการคดัเลอืกผูส้มคัรทมีจีดุประสงคอ์นืแอบแฝง มุ่งหมายทจีะใชว้ซีา่นักเรยีนหาก
ไดร้บัการอนุมตัแิลว้ นอกเหนือจากการเพมิพูนความรูจ้ากการศกึษา มาตรการของ GTEมไิดม้จีดุประสงคท์จีะ
กดีกนัผูเ้ขา้รบัการศกึษาทภีายหลงัจากการสาํเรจ็ดา้นการเรยีน ไดเ้พมิพูนประสพการณท์าํงานในสายอาชพีที



 

วซีา่เพอืการศกึษา (ประเภท 500)  |  8
 

กรมแรงงานของประเทศออสเตรเลยีมคีวามตอ้งการ และเพอืสมคัรวซีา่ถาวรเพอืการใชช้วีติในประเทศ
ออสเตรเลยี 

มาตรการของ GTE นีมใีชส้าํหรบัผูส้มคัรวซีา่เพอืการศกึษาตอ่ทกุประเภท ผูส้มคัรจะตอ้งยนืเอกสารเป็นราย
ลกัษณอ์กัษรถงึขอ้กาํหนดของมาตรการ GTE ทรีะบุไว ้ 

ปัจจยัทคีวรคาํนึงถงึในการพจิารณา มาตรการของ GTE ไดร้ะบุไวใ้นประกาศของรฐัมนตรเีลขท ี69 และยงัรวม
รายการตอ่ไปนี 

 สถานการณข์องประเทศทตีนอาศยัอยู ่– เหตผุลทไีม่ประสงคจ์ะเขา้ศกึษาตอ่ในประเทศทตีนอาศยัอยู่
แมว้า่การศกึษาดา้นหลกัสตูรนัน ๆ มใีหศ้กึษาตอ่ในประเทศตนเองได ้และความสมัพนัธท์มีอียูใ่น
ประเทศตนเองอนัเป็นเหตทุจีะทาํใหผู้ส้มคัรจะกลบัสูบ่า้นเกดิเมอืงนอนภายหลงัจากทสีาํเรจ็การศกึษา
แลว้ และสถานภาพเกยีวเนืองถงึสภาวะในประเทศดา้นเศรษฐกจิ การเขา้รบัการเกณฑท์หาร 
การเมอืงและกรณีมเีหตคุวามไม่สงบดา้นการเมอืงในประเทศ 

 สถานการณท์อีาจเกดิขนึในประเทศออสเตรเลยี – ความสมัพนัธท์มีอียูใ่นประเทศออสเตรเลยีทอีาจ
ทาํใหต้อ้งการอยูต่อ่ในประเทศออสเตรเลยี ระดบัความรูด้า้นวชิาและสถาบนัการศกึษาทสีมคัรจะไป
ศกึษาตอ่ ประวตัแิละวฒุกิารศกึษา การเตรยีมการดาํเนินชวีติ และความมนัคงดา้นทุนทรพัย ์

 ความสาํคญัของหลกัสตูรต่ออนาคตผูข้องสมคัร – หลกัสตูรทไีดส้มคัรไวนั้นสอดคลอ้งกบัวฒุิ
การศกึษาทมีอียูแ่ละสมัพนัธก์บัประวตักิารทาํงานหรอืไม่ หรอืความเป็นไปไดท้จีะมผีูว้า่จา้งงานใน
ประเทศทมีถีนิอาศยัอยูเ่ดมิ หรอืประเทศอนืๆ เมอืสาํเรจ็ในหลกัสตูรการเรยีนนี  

 ประวตักิารเดนิทางของผูส้มคัร – ประวตัใิบสมคัรวซีา่ประเทศออสเตรเลยี หรอืประเทศอนืในอดตีที
รวมถงึการถกูปฏเิสธและเพกิถอนวซีา่ 

 กรณีทผีูส้มคัรเป็นผูเ้ยาว ์– วตัถปุระสงคข์องบดิา มารดา หรอื ผูป้กครองตามกฎหมาย หรอืคูค่รอง
ในการไปศกึษาทตีา่งประเทศ 

ผูส้มคัรควรอา่น ประกาศของรฐัมนตรเีลขท ี69 นีกอ่นทจีะดาํเนินการเขยีนตอบตอ่มาตรการของ GTE เป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร 

ผูส้มคัรควรใหข้อ้มูล พรอ้มหลกัฐานดงัตอ่ไปนี 

     หลกัฐานรบัรองการทาํงานปัจจบุนั หรอืลา่สดุ รวมถงึเอกสารการรบัเงนิเดอืน หรอืสญัญาวา่จา้ง 

 วฒุกิารศกึษา เชน่ สาํเนารบัรองถกูตอ้งของผลการเรยีนทกุวชิาทไีดเ้ขา้เรยีนจากสถาบนัการเรยีนที
ผ่านมา (academic transcripts) ใบประกาศนียบตัร ปรญิญาบตัร หรอืเอกสาร/จดหมายยนืยนัจาก
สถาบนัตา่งประเทศทไีดเ้ขา้รบัการเรยีนในอดตี 

 วฒุกิารศกึษาจากประเทศออสเตรเลยีทผี่านมา เชน่ สาํเนารบัรองถกูตอ้งของผลการเรยีนวชิาทไีด ้
เขา้เรยีนจากสถาบนัการเรยีนนันๆ  ใบประกาศนียบตัร ปรญิญาบตัร หรอืเอกสาร/จดหมายยนืยนั
จากสถาบนัในประเทศออสเตรเลยี 

 เอกสารยนืยนัความสมัพนัธท์มีกีบัประเทศทมีถีนิพํานักอาศยัอยู ่

 สภาพการณด์า้นเศรษฐกจิของประเทศทมีถีนิพํานักอาศยัอยู ่
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ทางเจา้หนา้ทจีะพจิารณาถงึสถานภาพของผูส้มคัร ประวตัขิองผูส้มคัรในการเดนิทางเขา้/ออกประเทศ กรณีที
เป็นผูเ้ยาวจ์ะพจิารณาถงึวตัถปุระสงคข์องของบดิา มารดา หรอื ผูป้กครองตามกฎหมาย หรอืคูค่รอง รวมถงึ
ปัจจยัอนื ๆทเีกยีวขอ้ง 

ผูส้มคัรควรใหข้อ้มูลรวมหลกัฐานตา่งๆ เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหม้ากทสีดุตามมาตรการ GTE ทีจะสรา้ง
องคป์ระกอบเป็นภาพโดยรวมของสถานภาพผูส้มคัร ทางเจา้หนา้ทสีามารถพจิารณาตดัสนิใบสมคัรจากขอ้มูลที
ไดใ้หม้าโดยไม่ตอ้งมกีารขอขอ้มูล หลกัฐานเพมิเตมิใดๆ 

ผูส้มคัรทมีอีายนุอ้ยกวา่ 18  ปี  

ในกรณีทผีูเ้ดนิทางรว่มเป็นผูเ้ยาว ์มอีายนุอ้ยกว่า 18 ปี และผูป้กครองตามสทิธโิดยชอบทางกฎหมายหรอื บดิา/
มารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึงมไิดเ้ดนิทางดว้ย จะตอ้งแนบเอกสารยนิยอมจากผูป้กครองทมีไิดเ้ดนิทางพรอ้มผูเ้ยาว ์
อนุญาตใหผู้เ้ยาวนั์นสมคัรขอวซีา่ และทงัยนิยอมใหเ้ดนิทางไปยงัประเทศออสเตรเลยีทงัชวัคราวและหรอืเป็นการ
ถาวรได ้ 

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดท้:ี https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1229.pdf. 

เอกสารเพมิเตมิของผูส้มคัรทมีอีายนุอ้ยกว่า 18  ปี   

 แบบฟอรม์ 1229 ลงนามโดยบดิาและ มารดา (หรอืจากผูถ้อืสทิธใินการดแูลผูเ้ยาว)์ และหลกัฐานการลง
นาม  (เชน่สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารอนืๆทมีลีายเซน็ประกอบเพอืยนืยนั)  

 ในกรณีทไีม่สามารถลงนามในแบบฟอรม์ 1229 โดยบดิา-มารดา (หรอืจากผูถ้อืสทิธใินตวัผูเ้ยาวโ์ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย) ใหแ้นบเอกสารดงัตอ่ไปนี 

o เอกสารแสดงถงึการไดส้ทิธใินการดแูล ปกครองผูเ้ยาว ์จากหน่วยงานราชการ ไทย / สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว เชน่  

          -    คาํสงัศาลจากประเทศไทยหรอืสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ทอีนุญาตใหผู้เ้ยาว ์
             เดนิทางได ้หรอื 

- สาํหรบัประเทศไทย แสดง ป.ค.14 ซงึระบุสถานะภาพของผูป้กครองของผูส้มคัรเพอืการ
ยนืยนัสทิธใินการปกครองผูเ้ยาว ์หรอื 

- ใบมรณะบตัร ของผูป้กครองฝ่ายใดฝ่ายหนึง หรอื 
- สาํเนารบัรองบนัทกึการหยา่ ใบหยา่ แสดงถงึสทิธใินการปกครองบุตรแตผู่เ้ดยีว 

สวสัดกิารเพอืใหก้ารดแูลผูส้มคัรทมีอีายนุอ้ยกวา่ 18 ปี 

ผูส้มคัรขอวซีา่ทมีอีายนุอ้ยกวา่ 18 ปี ตอ้งมกีารเตรยีมสวสัดกิารเพอืการดแูลผูเ้ยาว ์หรอื แจง้วา่ผูเ้ยาวนั์นจะมอีายคุรบ
18 ปีบรบิูรณ ์เมอืเดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยี 

ผูส้มคัรทจีะมอีายคุรบ 18 ปีบรบิูรณก์อ่นวนัเดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีนัน ไม่ตอ้งเตรยีมสวสัดกิารเพอืการดแูล  
ผูเ้ยาว ์แตต่อ้งยนืแบบฟอรม์ 157N Student guardianship arrangements และ ตอบคาํถาม ขอ้ 1 ถงึ 8 และลง
นามโดยผูป้กครองตามกฎหมาย 

หากผูส้มคัรมอีายนุอ้ยกวา่ 18 ปีเมอืเดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีนัน ตอ้งเตรยีมเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึงดงัตอ่ไปนี 

 แตง่ตงัผูป้กครอง ผูใ้หก้ารดูแล หรอืญาตพินีอ้งทมีอีายมุากกว่า 21 ปีขนึไปเป็นผูใ้หก้ารดแูล ผูใ้หก้าร
ดแูลนันตอ้งเป็นผูถ้อืสญัชาตอิอสเตรเลยี หรอืผูถ้อืวซีา่ใหพ้ํานักอาศยัในประเทศออสเตรเลยี ครอบคลมุ
กาํหนดระยะเวลาของวซีา่นักเรยีนของผูส้มคัร หรอืจนกวา่ผูส้มคัรจะมอีายคุรบ 18 ปีบรบิูรณ ์โดยกรอก
แบบบฟอรม์ 157N Student guardianship arrangements 
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 แสดงเอกสารวา่ผูป้กครอง ผูใ้หก้ารดแูล หรอืญาตพินีอ้งทมีอีายมุากกวา่ 21 ปีขนึไป จะเดนิทางรว่มกบั
ผูเ้ยาวโ์ดยสมคัรขอวซีา่เชน่กนัเพอืเป็นผูป้กครองนักเรยีนประเภท 590- Student Guardian visa โดย
บุคคลผูนี้ตอ้งสมคัรขอวซีา่โดยแนบฟอรม์ผูใ้หก้ารดแูลนักเรยีนผูเ้ยาว ์157N Student guardianship 

arrangements กบัใบสมคัรดว้ย 

 ใหส้ถาบนัการศกึษารบัทราบเพอือนุมตักิารดแูลผูเ้ยาว ์โดยทางสถาบนัจะออกเอกสารยนืยนัวา่ไดม้ี
สวสัดกิารดแูลผูเ้ยาวเ์ตรยีมไวอ้ยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ Confirmation of Appropriate Accommodation 

and Welfare (CAAW) ทางสถาบนัจะเป็นผูแ้จง้กลบัใหเ้จา้หนา้ททีราบถงึวนัเรมิตน้ จนวนัสนิสดุลง 

 หากผูส้มคัรเป็นนักเรยีนแลกเปลยีนระดบัมธัยมศกึษาใหย้นืแบบฟอรม์ Acceptance Advice of 

Secondary Exchange Student (AASES) 

วซีา่ผูป้กครองนักเรยีน Student Guardian Visa 

วซีา่นีอนุญาตใหพ้ํานักอาศยัในประเทศออสเตรเลยีเพอืทาํหนา้ทผีูป้กครองและใหก้ารดแูลผูเ้ยาว ์(ทมีอีายนุอ้ย
กวา่ 18 ปี) ทไีดร้บัอนุมตัวิซีา่นักเรยีนเพอืศกึษาตอ่ในประเทศออสเตรเลยี ขอ้มูลเพมิเตมิของผูท้มีคีณุสมบตัใิน
การสมคัรขอวซีา่ประเภทผูป้กครองนีอา่นไดท้แีบบฟอรม์157N  

ผูส้มคัรขอวซีา่ประเภทผูป้กครองนีจะตอ้ง 
 เป็นบดิา มารดา ผูป้กครองตามกฎหมายของเด็กนักเรยีน หรอืเป็นญาตพินีอ้ง 
 มหีลกัฐานทนุทรพัยเ์พยีงพอสาํหรบัตนเอง และนักเรยีนครอบคลมุระยะเวลาทพีํานักอาศยัในประเทศ

ออสเตรเลยี 
 สามารถใหท้พีกัอาศยัและการดแูลอนืๆ โดยไม่ทาํงาน 
 มอีายตุงัแต ่21 ปีบรบิูรณข์นึไป 
 ผ่านมาตรฐานของการตรวจสขุภาพ และสอบประวตัอิาชญากรรม 

ผูส้มคัรจะตอ้งยนืเอกสารตอ่ไปนี 
 กรอกแบบฟอรม์ 157N Student guardianship arrangements  
 หลกัฐานแสดงทนุทรพัย ์ทสีามารถ เบกิ จา่ยไดจ้รงิขณะทพีํานักอยูใ่นประเทศออสเตรเลยี 
 หลกัฐานการประกนัสขุภาพ (OVHC) ทพีอเพยีงครอบคลุมระยะเวลา 12 เดอืนแรกทจีะอาศยัอยูใ่น

ประเทศออสเตรเลยี 
 หลกัฐานยนืยนัตวัตน และความสมัพนัธร์ะหวา่งผูข้อวซีา่ผูป้กครองและนักเรยีนผูเ้ยาว ์
 หลกัฐานวา่ผูข้อวซีา่ผูป้กครองมเีจตจาํนงทจีะพํานักอาศยัในประเทศออสเตรเลยีเป็นการชวัคราว

เทา่นัน 
โปรดอา่นขอ้มูลในรายการเอกสารของผูส้มคัรวซีา่ผูป้กครองประเภท 590 ‘Student Guardian Subclass 590’ 
 

 

 

กระทรวงกจิการภายใน 

สถานเอกอคัรราชทูตออสเตรเลยี กรุงเทพฯ 

www.thailand.embassy.gov.au 

 


