12/04/2019

18. STUDENT VISA (LONG STAY – MORE THAN 90 DAYS)
Student wishing to pursue higher education, in an educational establishment organized,
recognized or subsidized by the public authorities (Art 58) or a private school (Art 9).
Required documents:
1)
2)

3)

National passport into which a visa can be affixed and which is valid for more than 15 months
Completed and signed national Belgian visa application form with 1 recent color photograph (5x3cm)
with white background glued
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
Copy of proof of payment of the contribution covering administrative costs.

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/news/Pages/Contribution%20covering%20administrative%20cost
s%20of%20an%20application.aspx
4)

5)
6)

The document to choose the language in which you would like to be informed about the decision in
your visa application
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
Copy of the identity page of your passport

Original registration at an officially recognized educational establishment * (school or
university) in Belgium, mentioning one of the following (+1 copy) :





A definite enrolment
A request for obtaining equivalence of foreign diploma
A (temporary) admission to the studies
An inscription to the entrance exam

7)

Proof that you satisfy the conditions for access to higher education (diploma, academic
record, attestation that account is being taken of the application for equivalence or decision or
dispatch of equivalence)

8)

Original of Letter of guarantee model 32 + 1 copy

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/L_engagement_de_prise_en_charg
e_Annexe32.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/De_verbintenis_tot_tenlastenemin
g_Student.aspx
letter of guarantee is not required for students who are the beneficiaries of an official scholarship of
minimum 654€/month. The original proof of that scholarship (+ 1 copy) will be sufficient.
 In case that the guarantor is a Belgian or a foreigner residing in Belgium.
a) letter of guarantee model 32, legalized by the city hall in Belgium where the guarantor

resides (+ 1 copy)
b) certificate of residence issued by the city hall in Belgium and/or a recto-verso copy of

the identity card.
c) Family composition issued by the city hall in Belgium
d) proof of regular and sufficient income of the guarantor of at least 1.844 Euro/month + 150
Euro/month per person already at the charge of the guarantor (+ 1 copy)
 In case that the guarantor is a Belgian or a foreigner residing abroad
a) letter of guarantee model 32, legalized by The Belgian Embassy or Consulate in the

country where the guarantor resides (+ 1 copy)
b) copy of the bio-page of the passport and/or a copy of the residence permit.
c) proof of regular and sufficient income of the guarantor of at least 1.844 Euro/month + 150
Euro/month per person already at the charge of the guarantor (+ 1 copy)

9)

Medical certificate (+1 copy) attesting that the applicant is not carrying any of the diseases which might
endanger public health. The following form on the following webpage should be used:
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents

10) Certificate attesting to the lack of any convictions for crimes or offences under common law if the
applicant is older than 21 years of age / if(+1 copy). For scholarship-students, exchange students and
trainees, the age is set at 18. In case the applicant needs an introduction letter from the embassy to obtain
this certificate from the Office of the Royal Thai Police (for Thailand only), she/he can obtain this
introduction letter from the embassy by bringing his/her passport or a copy of his/her passport. See the
following webpage:
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
* If the school is a private institute, additional documents must be provided (see annex).

Remarks:
1.
2.

The applicant has to submit his/her application by him/herself.
Please make another set of copies (legible) of all documents mentioned above (front and back).
Documents have to be arranged in the above order and submitted into 2 separated files.
3. The translation must be done by translator recognized by the Embassy after the legalization at Ministry
of Foreign Affairs. Original documents legalized and translations must then be legalized by the
Embassy. The equivalent in Baht of 20 Euros will be required for all legalizations.
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
4. The applicant needs to do all legalizations of official documents through the Embassy before submitting
the visa application
5. You can submit your application at the earliest three months before your planned visit.
6. Additional documents, even if not featured in the list above, may be required by the Embassy.
7. The administrative fee and visa fee are non-refundable if the visa is denied.
8. A later change to the purpose of the visit is not admissible. A prolongation of the visa is not possible. In
both cases, a new application has to be entered.
9. More information about scheduling an appointment can be obtained from website of
http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/ or call +66 2 118 7002
10. The applicant has the choice in case of an incomplete file to either take the file back and introduce a
complete file on a later day or introduce the incomplete file with the possibility of completing the
application within the next 7 days, before it will be processed by the embassy the way it is. Otherwise,
the decision will be made based on incomplete file.
11. For more detailed information on supporting documents, processing times, tracking the progress of your
visa application, legal background and other immigration related topics, please refer to the website of
the Immigration Office of Belgium:
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Etudier.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Studeren.aspx

ANNEX
STUDENTS IN NON-RECOGNIZED INSTITUTIONS (PRIVATE SCHOOLS)
Non-recognized institutions are schools that are not organized, recognized or subsidized by the Belgian
government. Your school will be able to inform you if the Belgian Ministry of Education has recognized it or
not. When in doubt, please provide the additional documents to avoid the loss of valuable time.

Required documents:
The same documents will be required as for a student in a recognized institution (see above). However, in this
case, the original ‘certificate by an officially recognized educational establishment’ must be replaced by an
original ‘proof of enrolment in a Private School’. In addition to that, the student must present and undergo the
following:
MUST PRESENT

1.
2.

3.

A certified true copy of diploma of completed secondary education, permitting higher education
(+ 1 copy).
A motivation letter, extensively documented, with a detailed description of the courses he wishes
to follow in the private institution. Special care must be taken to illustrate the specific character of
the courses in Belgium compared to similar courses that might be available in the country of
origin (+ 1 photocopy). If applicable, join 2 copies of all diplomas obtained since the end of the
secondary education including all additional courses taken in-country or abroad, even private
ones.
If applicable, a proof of sufficient knowledge of the language in which the chosen courses in
Belgium are conducted (French, Dutch or English) by producing report cards on which the grades
for that language are noted (+ 2 photocopies).

MUST UNDERGO

1.

A short interview with a member of the staff of the visa section and fill out a questionnaire.
Comments on sufficient language proficiency from the diplomatic mission where the application
is filed will be taken in account.

STUDENTS DESIRING TO STUDY FRENCH OR DUTCH BEFORE CONTINUING HIGHER
EDUCATION IN BELGIUM

Required documents:
The same documents will be required as for a student in a recognized or private institution (see above).
However, in this case, the original ‘certificate by an officially recognized educational establishment’ or the
original ‘proof of enrolment in a Private School’ must be replaced by an original ‘certificate of enrolment in a
language school’ (usually for one year). Please note that the courses must consist of no less than 12 hours per
week.
Also note that in this case it is of the utmost importance that the student explains in detail in his motivation
letter which type of higher education he wants to undertake after his language training, in which educational
establishment he wants to study and why.

Embassy of Belgium: 16th Fl, Sathorn Square, 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-108.1800, Fax: 02-108.1807
E-Mail : Bangkok.visa@diplobel.fed.be
Website: http://diplomatie.belgium.be/thailand/
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่ ประเภท “น ักเรียน/น ักศก
ึ ษา”
18. การขอวีซา
(เพือ
่ การพาน ักระยะยาว - มากกว่า 90 ว ัน)
่
เอกสารประกอบคาร้องขอวีซา
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

หนังสือเดินทางจะต ้องมีอายุบังคับใช ้อย่างน ้อยไม่ตา่ กว่า 15 เดือนนับจากวันทีย
่ น
ื่ คาร ้อง
แบบฟอร์มคาร ้องขอวีซา่ ระยะยาวสาหรับประเทศเบลเยีย
่ ม (กรอกข ้อความโดยสมบูรณ์พร ้อมลายเซ็น)
พร ้อมติดกาวรูปถ่ายปั จจุบน
ั ขนาด 5x3 ซม. (รูปถ่ายสี และพืน
้ หลังสีขาวจานวน 1 รูป)
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
สาเนา หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมพิเศษไปยังแผนกตรวจคนเข ้าเมือง กระทรวงการมหาดไทยเบลเยีย
่ ม
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/news/Pages/Contribution%20covering%20administrative%20costs%20o
f%20an%20application.aspx
เอกสารการเลือกภาษา (เลือกภาษาใดภาษาหนึง่ ทีเ่ ป็ นภาษาราชการของประเทศเบลเยีย
่ ม)สาหรับผลการพิจารณาวีซา่
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
สำเนำ หน ้าหนังสือเดินทางหน ้ารูปพรรณ 1 ฉบับ
หนังสือรับรองอย่างเป็ นทางการจากสถาบันการศึกษา(**)(โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย) ในประเทศ เบลเยีย
่ ม
ซึง่ รัฐบาลรับรองวิทยฐานะ (+ สาเนา 1 ฉบับ) โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้ คือ

หลักฐานการลงทะเบียนสมัครเรียนระยะยาว (***)

คาร ้องขอเทียบวุฒก
ิ ารศึกษา เทียบเท่าประกาศณียบัตรการศึกษาต่างประเทศ (***)

หลักฐานการพิจารณาตอบรับเข ้าสถานศึกษา(ชัว่ คราว) (***)

หลักฐานการลงทะเบียนสมัครสอบเข ้าสถานศึกษา (***)
หลักฐานทีแ
่ สดงว่ามีคณ
ุ สมบัตพ
ิ ร ้อมทีจ
่ ะเข ้าศึกษาต่อในระดับทีส
่ งู ขึน
้ อาทิเช่น วุฒก
ิ ารศึกษา
ต ้นฉบับหนังสือค้าประกันรับผิดชอบเกีย
่ วกับค่าใช ้จ่าย เพือ
่ การศึกษา แบบฟอร์ม 32 (+ สาเนา 1 ฉบับ) (*)
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/L_engagement_de_prise_en_charge_Annex
e32.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/De_verbintenis_tot_tenlasteneming_Stude
nt.aspx
้ า
หน ังสือคา้ ประก ันร ับผิดชอบเกีย
่ วก ับค่าใชจ
่ ยของน ักเรียนน ักศึกษาไม่จาเป็นต้องยืน
่ ต่อเมือ
่ บุคคล
้ ล ักฐานต้นฉบ ับยืนย ันว่าตนเป็นน ักเรียนทุน
ผูน
้ นเป
ั้ ็ นได้ร ับทุนร ัฐบาลอย่างน้อย 654 ยูโร ต่อเดือน ทงนี
ั้ ห
จาเป็นต้องยืน
่ แทน (+ สาเนา 1 ฉบ ับ)
ผู ้ทีส
่ ามารถออกหนังสือค้าประกันรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายของ นั กเรียนนักศึกษา ได ้นัน
้ จะต ้องเป็ นบุคคลดังต่อไปนี้

กรณีทผ
ี่ ู ้ค้าประกันเป็ นชาวเบลเยีย
่ ม หรือ ชาวต่างชาติ ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศเบลเยีย
่ ม

ต ้นฉบับหนังสือค้าประกันรับผิดชอบเกีย
่ วกับค่าใช ้จ่าย เพือ
่ การศึกษา แบบฟอร์ม 32
ผ่านนิตก
ิ รรมประทับตรารับรองเอกสาร โดย เจ ้าพนักงานปกครองในหน่วยราชการประจาถิน
่ ที่
พานักอาศัยของผู ้ค้าประกันในประเทศเบลเยีย
่ ม (+ สาเนา 1 ฉบับ)

สาเนา บัตรประจาตัวประชาชน หรือ ใบรับรองถิน
่ ทีอ
่ ยูข
่ องผู ้คาประกัน

บันทึกทะเบียนครอบครัว (ผู ้ค้าประกันสามารถขอได ้จากสานั กเขตทีต
่ นเองอาศัยอยู)่

หลักฐานยืนยันสถานภาพการเงินรายได ้ประจาของผู ้ค้าประกัน ไม่ตา่ กว่า 1.844 ยูโร ต่อ เดือน + 150
ยูโร ต่อเดือน ต่อเด็ กในความร ับผิดชอบดูแลของตนจานวนหนึง่ คน


9.

กรณีทผ
ี่ ู ้ค้าประกันเป็ นชาวเบลเยีย
่ ม หรือ ชาวต่างชาติ ผู ้มีถน
ิ่ ทีพ
่ านั กในต่างประเทศ

ต ้นฉบับหนังสือค้าประกันรับผิดชอบเกีย
่ วกับค่าใช ้จ่าย เพือ
่ การศึกษา แบบฟอร์ม 32
ผ่านนิตก
ิ รรมประทับตรารับรองเอกสาร โดยสถานทูตหรือสถานกงสุลในประเทศทีผ
่ ู ้ค้าประกันพานักอาศัย
(+ สาเนา 1 ฉบับ)

สาเนา หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจาตัวประชาชน หรือ ใบรับรองถิน
่ ทีอ
่ ยูข
่ องผู ้คาประกัน

หลักฐานยืนยันสถานภาพการเงินรายได ้ประจาของผู ้ค้าประกัน ไม่ตา่ กว่า 1.844 ยูโร ต่อ เดือน + 150
ยูโร ต่อเดือน ต่อเด็ กในความร ับผิดชอบดูแลของตนจานวนหนึง่ คน

ต้นฉบ ับและสาเนา ใบรับรองแพทย์ เพือ
่ ยืนยันว่าบุคคลนัน
้ ไม่เป็ นโรคทีอ
่ น
ั ตรายและร ้ายแรง
ท่านสามารถใช ้แบบฟอร์มตามรายละเอียดข ้างล่างได ้
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents

10. ต้นฉบ ับและสาเนา หนังสือรับรองความประพฤติ หรือ หนังสือรับรองการสอบประวัตอ
ิ าชญากร
(กรุณายืน
่ หนังสือเดินทางหรือสาเนาทีส
่ ถานทูตก่อน เพือ
่ ขอรับหนังสือนาไปใช ้ในการยืน
่ คาร ้องขอ
หนังสือรับรองความประพฤติจากสานักงานตารวจแห่งชาติ)
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
หนังสือรับรองประวัตอ
ิ าชญากรรมฉบับนี้สาคัญ และ จาเป็ นต ้องใช ้ สาหรับ นั กศึกษาผู ้มีอายุตงั ้ แต่ 21 ปี บริบรู ณ์
รวมทัง้ ผู ้ทีเ่ ป็ น นั กเรียนทุน ผู ้ฝึ กทดลองงาน/ไปดูงาน และ ผู ้อยูใ่ นโครงการณ์ แลกเปลีย
่ นนั กเรียนนักศึกษาทีม
่ อ
ี ายุ 18
ปี บริบรู ณ์ จาเป็ นต ้องนามาแสดง
(**) หากสถานศึกษาใดยังมิได ้ผ่านการรับรองวิทยฐานะ จาเป็ นต ้องมีเอกสารสาคัญอืน
่ ๆ ประกอบเป็ นหลักฐาน เพิม
่ เติม
(ดูในภาคผนวก)

หมายเหตุ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

ผู ้ยืน
่ คาร ้องจะต ้องมาทาการยืน
่ แฟ้ มคาร ้องด ้วยตนเองเท่านัน
้
แฟ้ มคาร ้องขอวีซา่ จาเป็ นต ้องยืน
่ เป็น 2 ชุด (แยกก ัน) เรียงตามลาดับตามข ้างต ้น
เอกสารฉบับแปลจาเป็ นต ้องแปลจากสานั กงานแปลทีไ่ ด ้ขึน
้ ทะเบียนจากทางสถานทูตฯเท่านัน
้ และหลังจากที่
ต ้นฉบับได ้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของท่านแล ้ว หลังจากนัน
้
ต ้นฉบับและคาแปลจะต ้องผ่านการประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตฯ พร ้อมชาระค่าธรรมเนียมนิตก
ิ รรมเป็ น
เงินบาทในมูลค่าเทียบเท่า 20 ยูโร ต่อจานวนเอกสาร 1 ฉบับ
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
ผู ้ยืน
่ คาร ้องขอวีซา่ ต ้องนาเอกสารทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ ขอประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตฯให ้เรียบร ้อยก่อนยืน
่ คาร ้อง
ขอวีซา่
ยืน
่ คาร ้องสามารถยืน
่ คาร ้องขอวีซา่ ล่วงหน ้าได ้จนถึง 3 เดือนล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง
ิ ธิท
สถานทูตฯ มีสท
์ จ
ี่ ะเรียกร ้องขอเอกสารเพิม
่ เติมประกอบนอกเหนือไปจากทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้นได ้ตามแต่กรณี
หากวีซา่ ถูกปฏิเสธ ผู ้ยืน
่ คาร ้องไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมพิเศษใดใดได ้
หลังจากยืน
่ คาร ้องแล ้ว ไม่สามารถเปลีย
่ นแปลงจุดประสงค์การเดินทางได ้ หากมีความจาเป็ นใดใดทีจ
่ ะต ้องแก ้ไข
จะทาได ้โดยการยืน
่ แฟ้ มคาร ้องขอวีซา่ ฉบับใหม่เท่านัน
้
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการนัดหมายทางออนไลน์ทา่ นสามารถตรวจสอบได ้ที่
http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/ หรือ โทรศัพท์ +66 2 118 7002
ในกรณีทเี่ อกสารของผู ้ยืน
่ คาร ้องไม่ครบ ผู ้ยืน
่ คาร ้องสามารถเลือกทีจ
่ ะยืน
่ แฟ้ มเรือ
่ งทีส
่ มบูรณ์ใหม่ทงั ้ หมดในวันอืน
่
หรือ ยืน
่ แฟ้ มเรือ
่ งทีไ่ ม่สมบูรณ์ในวันนัน
้ แล ้วนาเอกสารทีข
่ าดมายืน
่ ใหม่เพิม
่ เติม ภายในระยะเวลา 7 ว ัน
ก่อนการพิจารณาจากสถานทูต มิฉะนัน
้ สถานทูตจะพิจารณาผลตามแฟ้ มเรือ
่ งทีไ่ ม่สมบูรณ์นัน
้
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับเอกสารประกอบ ระยะเวลาในการดาเนินการ การติดตามสถานะการยืน
่ คาร ้องขอวีซา่
กฎระเบียบ และข ้อมูลอืน
่ ๆเกีย
่ วกับการตรวจคนเข ้าเมือง ท่านสามารถตรวจสอบได ้ที่
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Etudier.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Studeren.aspx

ภาคผนวก
ึ ษาภายในสถาบ ันการศก
ึ ษาซงึ่ มิได้ร ับการร ับรองวิทยฐานะจากร ัฐบาล
สาหร ับผูท
้ เี่ ป็นน ักเรียนน ักศก
สถาบันการศึกษาทีม
่ ไิ ด ้รับการรับรองวิทยฐานะ หมายถึง สถาบันฯทีย
่ ังไม่เป็ นทีร่ ู ้จักของรัฐบาลเบลเยีย
่ ม และ
การจัดการบริหาร กาหนดหลักสูตร นโยบายการเรียนการสอนเป็ นไปโดยมิไ ด ้อยูภ
่ ายใต ้กฎเกณฑ์การควบคุม ของ รัฐบาล
สถาบันการศึกษาของท่านสามารถทีจ
่ ะให ้ข ้อมูลแก่ทา่ นได ้ว่า กระทรวงศึกษาธิการเบลเยีย
่ มให ้การรับรอง
สถาบันการศึกษาของท่านหรือไม่ ในกรณีทม
ี่ ข
ี ้อสงสัย ขอได ้โปรดแนบส่งสาเนาเอกสารเพิม
่ เติม เพือ
่ ป้ องกัน
มิให ้ต ้องเสียเวลาอันมีคา่ ของท่าน
เอกสารสาค ัญทีจ
่ าเป็นต้องนามาแสดง
ประเภทของเอกสารต่างๆทีต
่ ้องนามาแสดง เหมือนกันกับเอกสารโดยทัว่ ไป ซึง่ นั กเรียน/นักศึกษาภายในสถาบัน
การศึกษาซึง่ รัฐบาลรับรองวิทยฐานะ ต ้องนามายืน
่ เป็ นหลักฐานประกอบ (ดูรายละเอียดเบือ
้ งต ้น) ในกรณีเช่นนี้
“หน ังสือร ับรองอย่างเป็นทางการจากสถาบ ันซึง่ ร ัฐบาลร ับรองวิทยฐานะ” จะต ้องแทนโดย เอกสารต ้นฉบับ ซึง่ เป็ น
“หล ักฐานการสม ัครเข้าเรียนภายในสถานศึกษาเอกชน” นอกจากนัน
้ ผู ้เป็ นนักเรียนนั กศึกษาอาจ จะต ้องลาบาก
ในการจัดหาเอกสารประกอบหลักฐานเพิม
่ เติม ดังมีตอ
่ ไปนี้
เอกสารเพิม
่ เติม
 สาเนาประทับตรารับรองถูกต ้องตามต ้นฉบับ ของ “ประกาศนียบ ัตรม ัธยมศึกษา” ทีจ
่ ะอานวย โอกาสให ้
เข ้าศึกษาต่อในระดับทีส
่ งู กว่าได ้ (+ สาเนา 1 ชุด)
้ จงเหตุจงู ใจทาให ้ตัดสินใจ เลือกเข ้าเรียนต่อภายในสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งนัน
 จดหมายชีแ
้ พร ้อม
ด ้วยเอกสารสนั บสนุนประกอบ ให ้ข ้อมูลรายละเอียดเกีย
่ วกับหลักสูตรวิชาทีป
่ ระสงค์จะเรียนเพิม
่ เติมเป็ น
พิเศษในประเทศเบลเยีย
่ มอย่างชัดเจน โดยเปรียบเทียบกับหลักสูตรใกล ้เคียง ทีอ
่ าจมีในประเทศของ ท่าน (+
สาเนา 1 ชุด) ให ้แนบสาเนาประกาศนียบัตรทุกๆใบทีไ่ ด ้รับ นั บตัง้ แต่จบวุฒก
ิ ารศึกษาระดับ มัธยม
รวมทัง้ ประกาศนียบัตรอืน
่ ๆทีไ่ ด ้รับทัง้ ใน-นอกประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นหลักสูตรการเรียนการสอนของ
เอกชนหรือไม่ก็ตาม จานวน 2 ชุด ในกรณีทม
ี่ ี
 หลักฐานแสดงถึงพืน
้ ฐานความรู ้ทางภาษา ว่ามีเพียงพอทีจ
่ ะเข ้าเรียนตามหลักสูตรสาขาวิชาทีเ่ ลือกจะ
เรียนในประเทศเบลเยีย
่ มได ้ ทัง้ นีเ้ นื่องจากการเรียนการสอนภายในประเทศเบลเยีย
่ มนัน
้ เราจะใช ้ ภาษาฝรั่งเศส,
เนเธอร์แลนด์, หรือ ภาษาอังกฤษ ภาษาใดภาษาหนึง่ ย่อมขึน
้ อยูก
่ ับหลักสูตรทีเ่ ลือก
ขอได ้โปรดแสดงบันทึกรายงานผลการเรียน และ คะแนนทีไ่ ด ้รับหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ ประกอบ (+ สาเนา 2
ชุด)
ั
ั้
การสมภาษณ์
ในระยะเวลาสนๆ


จาเป็ นต ้องรับการสัมภาษณ์จาก เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายตรวจลงตราวีซา่ ประจาสถานทูตฯ พร ้อมกรอกข ้อความ
ตอบคาถามต่างๆในแบบสอบถาม ความคิดเห็นของนั กการทูตทีม
่ ต
ี อ
่ ความสามารถ ทักษะในการใช ้ภาษา ของท่าน
มีผลต่อการพิจารณาคาร ้อง ด ้วยเช่นกัน

ึ ษาทีป
น ักเรียนน ักศก
่ ระสงค์จะเรียนภาษาฝรง่ ั เศส หรือ ภาษาเนเธอร์แลนด์ ก่อนทีจ
่ ะเข้าเรียน
ึ ษา ระด ับอุดมศก
ึ ษา ในประเทศเบลเยีย
ต่อในสถาบ ันการศก
่ ม
จาเป็นต้องแสดงเอกสารสาค ัญตามนี้
จะต ้องแสดงเอกสารเช่นเดียวกันกับนั กเรียน นักศึกษา ทีจ
่ ะเข ้าศึกษาภายในโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัยทีไ่ ด ้รับ วิทยฐานะ
หรือ ภายในสถานศึกษาเอกชน (ตามรายละเอียดระบุไว ้ข ้างต ้น) ในกรณีเช่นนี้ “หน ังสือร ับรอง อย่างเป็นทางการ จาก
สถาบ ันซึง่ ร ัฐบาลเบลเยีย
่ มร ับรองวิทยฐานะ” หรือ “หล ักฐานการสม ัครเข้าเรียน ภายในสถานศึกษาเอกชน”
นัน
้ จะต ้อง แทนโดยต ้นฉบับ “หล ักฐานการสม ัครเข้าเรียนภายในโรงเรียนสอน ภาษา หรือ สถาบ ันสอนภาษา”
(ซึง่ โดยปกติจะมีอายุ บังคับใช ้นาน 1 ปี ) แทนเอกสารฉบับดังกล่าว ขอเรียนเพือ
่ ทราบว่า
ั
หากเป็ นหลักสูตรการเรียนภาษาแล ้ว ท่านจะต ้องลง ทะเบียนเรียนอย่างน ้อย 12 ชว่ ั โมง ต่อ หนึง่ สปดาห์
้ จงให ้เหตุผล แสดงถึงเหตุจงู ใจโดยละเอียดลงในจดหมาย
ทีส
่ าคัญเป็ นอย่างยิง่ คือ นั กเรียนนักศึกษาจะต ้องเขียนชีแ
พร ้อมระบุหมวดวิชาในระดับอุดมศึกษาทีป
่ ระสงค์จะเข ้าเรียนต่อ
้ แล้ว ว่าตนประสงค์ทจ
หล ังจากการเรียนตามหล ักสูตรภาษาได้สาเร็ จจบสิน
ี่ ะเข ้าเรียนต่อ ณ. สถาบันใด และ
มีเหตุผลประการใด
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