
Checklist 
Work and Holiday / Working Holiday Scheme 2019

ขั้นตอนการยื่นขอเอกสารรับรองจาก ดย.

ใบสมัคร
ฉบับจริง สําเนา

พิมพ�ใบสมัครผ�านระบบออนไลน� หลังจากกดโควตาได�แล�ว
ข�อมูลที่กรอกผิดหรือไม�ครบถ�วน สามารถแก�ไขได�ด�วยปากกา และลิควิดเปเปอร�

บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริง พร�อมสําเนา 1 ชุด

ทะเบียนบ�าน หน�ารายการเกี่ยวกับบ�าน และหน�าที่มีชื่อผู�สมัคร ฉบับจริง พร�อมสําเนา 1 ชุด

หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทางต�องมีอายุเหลือไม�ตํ่ากว�า 6 เดือน  ฉบับจริง พร�อมสําเนา 1 ชุด

ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา

ฉบับจริง  พร�อมสําเนา 1 ชุด

ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ฉบับจริง พร�อมสําเนา 1 ชุด โดยเอกสารต�องออกก�อนวันที่เป�ดรับสมัครออนไลน�

บันทึกข�อตกลงที่ผู�ปกครองลงนามเรียบร�อยแล�ว บันทึกข�อตกลงที่ผู�ปกครองลงนามเรียบร�อยแล�ว (สามารถดาวน�โหลดแบบฟอร�มจากเว็บไซต�
ภายหลังจากสมัครผ�านระบบออนไลน�)

สําเนาบัตรประชาชนของผู�ปกครอง ให�ผู�ปกครองเซ็นรับรองสําเนาถูกต�องด�วย

สําเนาทะเบียนบ�านของผู�ปกครอง

-เอกสารทุกฉบับต�องนําตัวจริงและสําเนาไปด�วย ยกเว�นทะเบียนบ�านและบัตรประชาชนของผู�ปกครอง (อนุโลมให�ใช�สําเนาได�)
-ในการยื่นขอเอกสารรับรองจาก ดย. ใช�เอกสารภาษาไทย (ไม�จําเป�นต�องใช�เอกสารฉบับแปลเป�นภาษาอังกฤษ)
-ข�อมูลที่กรอกไปในบันทึกข�อตกลงหรือใบสมัครสามารถเพิ่มเติมหรือแก� ไขได�
-แผนการเดินทาง สามารถเขียนเป�นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได�
-เมื่อยื่นเอกสารกับทางดย. และทําการสัมภาษณ�แล�วก็จะสามารถไปรับใบรับรองได� (ป� 2019 รับหนังสือรับรองได�ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2019) จากนั้นเราก็นําใบรับรองไปยื่นวีซ�าได�

ให�ผู�ปกครองเซ็นรับรองสําเนาถูกต�องด�วย

คะแนนทุกทักษะต�องไม�ตํ่ากว�า 4.5 และมีอายุไม�เกิน 1 ป� (ออสเตรเลีย)
ผลเฉลี่ยรวม (Overall) ต�องไม�ตํ่ากว�า 4.5 และอายุไม�เกิน 2 ป� (นิวซีแลนด�)

ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

9.1 ผลการสอบ IELTS (General Training หรือ Academic)

TOEFL iBT (internet-Based) : คะแนนทุกทักษะต�องไม�ตํ่ากว�า 32 และมีอายุไม�เกิน 1 ป� 

(ออสเตรเลีย)  นิวซีแลนด� ไม�รับผล TOEFL

9.2 ผลการสอบ TOEFL
   
 

จากสถาบันการศึกษาที่มีระบบการเรียนการสอนเป�นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร9.3 ใบรับรอง หรือประกาศนียบัตรทีี่แสดงว�าได�สําเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา *

จากสถาบันการศึกษาที่มีระบบการเรียนการสอนเป�นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร9.4 หลักฐานการจบระดับประถมศึกษา (Primary) และ
มัธยมศึกษา (3 years of secondary education)

จากสถาบันการศึกษาที่มีระบบการเรียนการสอนเป�นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
*ระยะเวลาของหลักสูตร ไม�ใช�อายุเอกสาร

9.5 หลักฐานที่แสดงว�าได�ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 ป� *
(5 years of secondary education)

ต�องจบในระดับ Diploma ขึ้นไป (เรียนภาษาใช� ไม�ได�ในกรณีนี้)
*ระยะเวลาของหลักสูตร ไม�ใช�อายุเอกสาร

ผลสอบทางภาษาต�องออกก�อน 3 มิ.ย. 62 (ออสเตรเลีย) 
ผลสอบทางภาษาต�องออกก�อน 24 พ.ค. 62 (นิวซีแลนด�)

และต�องยังไม�หมดอายุ ณ วันที่ยื่น
เอกสาร (15-16 มิ.ย. 62)

9.6 สําเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1ป�*

หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช�ภาษาอังกฤษอยู�ในระดับ
ใช�งานได�โดยแนบหลักฐาน อย�างใดอย�างหนึ่ง ได�แก�

แผนการเดินทาง แผนการเดินทางโดยคร�าวๆ และประเภทงานที่สนใจจะทําระหว�างอยู�ในออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด�
(เขียนสรุปไม�เกิน 1 หน�า เป�นภาษาไทยหรืออังกฤษ) 
อ�านเขียนแนะนําเบื้องต�นได�ที่

หลักฐานทางการเงิน - ต�องเป�น บัญชีออมทรัพย ์ของ
- จํานวนเงินไม�น�อยกว�า 5,000 ดอลลาร�ออสเตรเลีย หรือ 7,000 ดอลลาร�นิวซีแลนด�
- เป�น Bank Guarantee หรือ Bank Statement ของบัญชีเงินฝากจากธนาคาร
- การขอ Bank Guarantee หรือ Bank Statement ไม�จําเป�นต�องแปลงสกุล
   เงินเป�น AUD/NZD (แต�สามารถแปลงมาได�)
- เรทเงินควรคิดเผื่อที่ 22-23 THB : 1 AUD ดังนั้นควรมีเงินในบัญชีประมาณ 1.2 แสนบาท (สําหรับ WAH Australia)
- เรทเงินควรคิดเผื่อที่ 21-22 THB : 1 NZD ดังนั้นควรมีเงินในบัญชีประมาณ 1.5 แสนบาท (สําหรับ WHS New Zealand)

ผู�เดินทางเท�านั้น

http://goo.gl/T34tdU

ที่อยู� ดย.     : 618/1ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร�โทรติดต�อ : กลุ�มส�งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว�างประเทศ (กสพ.)
โทร.02-651-6534, เบอร�กลาง 02-255-5850 ต�อ 178, 179

การเดินทาง      : ใกล� Airport Link สถานีราชปรารภ
ลิงค�แผนที่         : http://dcy.go.th/webnew/main/contactus.php

ยื่นเอกสารและสัมภาษณ� ณ หอประชุม ดย.ชั้น 1

* ระยะเวลาของหลักสูตร ไม�ใช�อายุเอกสาร
* ระยะเวลา 2 ป�ขึ้นไป สําหรับ Work and Holiday (Australia) หรือ Working Holiday Scheme New Zealand

หลักฐานการยื่นขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก ดย.

เอกสาร รายละเอียดเพ��มเติม

เอกสารส�วนตัว, แบบฟอร�ม และหลักฐานการเง�น

เอกสารทางการศึกษา

หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ

แบบฟอร�มเอกสารผู�ปกครอง
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(เซ็นใบรับรองสําเนาทุกฉบับที่นําไปด�วย)

อ�านข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมหลักฐานทางการเงินสําหรับยื่นวีซ�า
ได�ที่ http://www.thaiwahclub.com/p/financial  

http://www.thaiwahclub.com/p/financial2


