TLSCONTACT VISA APPLICATION CENTRE - THAILAND
LIST OF DOCUMENTS
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
☐ National passport into which a visa can be affixed and which is valid for at least 1 year from the date
of the first entry in Belgium.
☐ Completed and signed national Belgian application form with 1 recent color photograph (3.5x4.5 cm)
with white background glued to the application form
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. (Not necessary if Student
holding a Belgian/European Scholarship)

https://dofi.ibz.be/fr/themes/faq/long-sejour/redevance
☐ 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

☐ 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) – Official Document to be legalized by The Belgian Embassy
☐ Original of Letter of guarantee model 32 + 1 copy - This document has to be legalized by the
municipality in Belgium (in case the guarantor resides in Belgium) or by the Belgian Embassy or
Consulate (in case the guarantor resides abroad) before submitting the visa application.
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https://dofi.ibz.be/sites/default/files/2021-04/Prise_en_charge_Annexe_32.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/default/files/2021-04/Tenlasteneming_Bijalge_32.pdf
Letter of guarantee is not required for students who are the beneficiaries of an official Belgian/EU
scholarship. 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 (please note that a regular proof of income is
required (3 last salary slips), not only the balance in the bank account. In case of self-employed, a proof
of latest income tax is needed).
For more information, please see the following link:
FR:https://dofi.ibz.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-etudes/moyensde-subsistance
NL:https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiquesetudes/toereikende-bestaansmiddelen


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 (please note that a proof of income is
required, not only the balance in the bank account. In case of self-employed, proof of income tax is
needed).
For more information, please see the following link:
FR:https://dofi.ibz.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-etudes/moyensde-subsistance
NL:https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiquesetudes/toereikende-bestaansmiddelen

OR

Attestation from the university (blocked account) as a proof of solvency

☐ 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
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OR Attestation from the university (blocked account) as a proof of solvency
☐ 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). The certificate has to be legalized by the Ministry
of Foreign Affairs of the issuing country and the Belgian Embassy. For scholarship-students, exchange
students and trainees, the age is set at 18. This document is valid for 6 months until the date of
submitting visa application. 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).
Important information:


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.



The translation must be done by translator recognized by the Embassy. Documents and translations
must then be legalized by the Embassy. The equivalent in Baht of 20 Euro will be required for all
legalizations.
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-anddocuments
The applicant needs to book an appointment in advance for legalizations via following website:
https://appointment.diplomatie.be/Home/Index/df8bd39e-24f8-43c2-a1d2-d4765eb630c6



The applicant needs to do all legalizations of official documents through the Embassy before
submitting the visa application.



You can submit your application at the earliest 180 days before your planned visit.



Additional documents, even if not featured in the list above, may be required by the Embassy.



The visa fee is non-refundable if the visa is denied.



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.
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/fr/themas/onderdanen-van-derde-landen/studies/fiches-pratiques-etudes
https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/praktische-fiches-studies
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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. A certified true copy of diploma of completed secondary education, permitting higher education (+ 1
copy).
2. 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.
3. 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.
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่ ประเภท “น ักเรียน/น ักศก
ึ ษา”
การขอวีซา
เพือ่ การพานักระยะยาว - มากกว่า 90 วัน

เอกสารประกอบคาร้องขอวีซ่า
☐ หนังสือเดินทางจะต ้องมีอายุบงั คับใช ้อย่างน ้อยไม่ตา่ กว่า 1 ปี นับจากวันทีเ่ ดินทางไปถึงเบลเยีย่ ม
☐ แบบฟอร์มคาร ้องขอวีซา่ ระยะยาวประเทศเบลเยียม (กรอกข ้อความโดยสมบูรณ์พร ้อมลายเซ็น) พร ้อมติดกาวรูปถ่าย
ปั จจุบน
ั ขนาด 3.5x4.5 ซม. (รูปถ่ายสี และ พืน
้ หลังสีขาว จานวน 1 รูป)

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
☐ สาเนาหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมพิเศษไปยังแผนกตรวจคนเข ้าเมืองกระทรวงการมหาดไทยเบลเยียม (ไม่
ต้องชาระหากเป็นน ักเรียนทีไ่ ด้ร ับทุนการศึกษาเบลเยีย
่ มหรือยุโรป)

https://dofi.ibz.be/fr/themes/faq/long-sejour/redevance
☐ เอกสารการเลือกภาษา (เลือกภาษาใดภาษาหนึง่ ทีเ่ ป็ นภาษาราชการของประเทศเบลเยียม) สาหรับผลการ
พิจารณาวีซา่
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents

☐ สาเนาหนังสือเดินทางหน ้ารูปพรรณ 1 ฉบับ
☐ หนังสือรับรองอย่างเป็ นทางการจากสถาบันการศึกษา(**)(โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย) ในประเทศเบลเยียมซึง่
รัฐบาลรับรองวิทยฐานะ (+ สาเนา 1 ฉบับ) โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ








หลักฐานการลงทะเบียนสมัครเรียนระยะยาว (***)
คาร ้องขอเทียบวุฒก
ิ ารศึกษา เทียบเท่าประกาศนียบัตรการศึกษาต่างประเทศ (***)
หลักฐานการพิจารณาตอบรับเข ้าสถานศึกษา(ชัว่ คราว) (***)
หลักฐานการลงทะเบียนสมัครสอบเข ้าสถานศึกษา (***)

☐ หลักฐานทีแ่ สดงว่ามีคณ
ุ สมบัตพ
ิ ร ้อมทีจ
่ ะเข ้าศึกษาต่อในระดับทีส
่ งู ขึน
้ อาทิเช่น วุฒก
ิ ารศึกษา
*ผู ้ยืน
่ คาร ้องขอวีซา่ ต ้องนาเอกสารทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ ขอประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูต

☐ ต ้นฉบับหนังสือค้าประกันรับผิดชอบเกีย่ วกับค่าใช ้จ่าย เพือ่ การศึกษา แบบฟอร์ม 32 (+ สาเนา 1 ฉบับ) (*)
เอกสารฉบับนี้ต ้องได ้รับการประทับตราโดยสานักทะเบียนท ้องถิน
่ ในประเทศเบลเยีย
่ ม (ในกรณีทผ
ี่ ู ้ค้าประกันมีถน
ิ่ ทีอ
่ ยู่
ในประเทศเบลเยีย
่ ม) หรือได ้รับการรับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตหรือสถานกงสุลเบลเยีย
่ ม (ในกรณีทผ
ี่ ู ้ค้าประกันมีถน
ิ่ ที่
พานักในต่างประเทศ)

https://dofi.ibz.be/sites/default/files/2021-04/Prise_en_charge_Annexe_32.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/default/files/2021-04/Tenlasteneming_Bijalge_32.pdf
้ า
หน ังสือคา้ ประก ันร ับผิดชอบเกีย
่ วก ับค่าใชจ
่ ยของน ักเรียนน ักศึกษาไม่จาเป็นต้องยืน
่ ต่อเมือ
่ บุคคล ผูน
้ น
ั้
้ ล ักฐานต้นฉบ ับยืนย ันว่าตนเป็นน ักเรียนทุน จาเป็นต้อง
เป็นได้ร ับทุนร ัฐบาลเบลเยีย
่ มหรือสหภาพยุโรป ทงนี
ั้ ห
ยืน
่ แทน (+ สาเนา 1 ฉบ ับ)
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ผู ้ทีส
่ ามารถออกหนังสือค้าประกันรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายของนักเรียนนักศึกษาได ้นัน
้ จะต ้องเป็ นบุคคลดังต่อไปนี้


☐ กรณีทผ
ี่ ู ้ค้าประกันเป็ นชาวเบลเยียม หรือชาวต่างชาติผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศเบลเยียม


ต ้นฉบับหนังสือค้าประกันรับผิดชอบเกีย
่ วกับค่าใช ้จ่ายเพือ
่ การศึกษา แบบฟอร์ม 32 ผ่านนิตก
ิ รรมประทับตรา
รับรองเอกสาร โดยเจ ้าพนั กงานปกครองในหน่วยราชการประจาถิน
่ ทีพ
่ านักอาศัยของผู ้ค้าประกันในประเทศ
เบลเยียม (+ สาเนา 1 ฉบับ)



สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือใบรับรองถิน
่ ทีอ
่ ยู่ของผู ้ค้าประกัน



บันทึกทะเบียนครอบครัว (ผู ้คา้ ประกันสามารถขอได ้จากสานั กเขตทีต
่ นเองอาศัยอยู)่



หลักฐานยืนยันสถานภาพการเงินรายได ้ประจาของผู ้ค้าประกัน (ใบสาคัญการรับเงินเดือนของตน 3 เดือน
สุดท ้าย, หลักฐานยืนยันเงินสวัสดิการครอบครัว หรือ หลักฐานยืนยันการชาระภาษี เงินได ้ สาหรับผู ้ประกอบ
อาชีพอิสระ) สาหรับรายละเอียดเพิม
่ เติม ท่านสามารถตรวจสอบได ้ที่
FR:https://dofi.ibz.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-etudes/moyensde-subsistance
NL:https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiquesetudes/toereikende-bestaansmiddelen

☐ กรณีทผ
ี่ ู ้คา้ ประกันเป็ นชาวเบลเยียมหรือชาวต่างชาติผู ้มีถน
ิ่ ทีพ
่ านั กในต่างประเทศ


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



สาเนาหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจาตัวประชาชน หรือ ใบรับรองถิน
่ ทีอ
่ ยูข
่ องผู ้ค้าประกัน



หลักฐานยันสถานภาพการเงินรายได ้ประจาของผู ้ค้าประกัน (ใบสาคัญการรับเงินเดือนของตน 3 เดือนสุดท ้าย,
หลักฐานยืนยันเงินสวัสดิการครอบครัว หรือ หลักฐานยืนยันการชาระภาษี เงินได ้ สาหรับผู ้ประกอบอาชีพอิสระ)
สาหรับรายละเอียดเพิม
่ เติม ท่านสามารถตรวจสอบได ้ที่
FR:https://dofi.ibz.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-etudes/moyensde-subsistance
NL:https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiquesetudes/toereikende-bestaansmiddelen

หรือ ใบร ับรองจากสถาบ ันการศึกษาในประเทศเบลเยีย
่ มในการเปิ ดบ ัญชีธนาคาร
สาหร ับระยะเวลาหนึง่ ปี เพือ
่ เป็ นหลักฐานในการค้าประกันตนเอง

(blocked

account)

☐ ต้นฉบ ับและสาเนาใบรับรองแพทย์เพือ่ ยืนยันว่าบุคคลนัน้ ไม่เป็ นโรคทีอ่ นั ตรายและร ้ายแรง ท่านสามารถใช ้
แบบฟอร์มตามรายละเอียดข ้างล่างได ้
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents

☐ ต้นฉบ ับและสาเนา หนังสือรับรองความประพฤติ หรือ หนังสือรับรองการสอบประวัตอิ าชญากร ซึง่ ได ้รับการรับรอง
จากกระทรวงการต่างประเทศและผ่านการประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตเบลเยีย
่ ม เอกสารฉบับนีม
้ อ
ี ายุ 6 เดือน
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นับจนถึงวันทีย
่ น
ื่ คาร ้องขอวีซา่ (กรุณายืน
่ หนังสือเดินทางหรือสาเนาทีส
่ ถานทูตก่อน เพือ
่ ขอรับหนังสือนาไปใช ้ในการ
ยืน
่ คาร ้องขอ หนังสือรับรองความประพฤติจากสานั กงานตารวจแห่งชาติ)
*ผู ้ยืน
่ คาร ้องขอวีซา่ ต ้องนาเอกสารทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ ขอประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูต
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
หนังสือรับรองประวัตอ
ิ าชญากรรมฉบับนี้สาคัญ และจาเป็ นต ้องใช ้สาหรับนั กศึกษาผู ้มีอายุตงั ้ แต่ 21 ปี บริบรู ณ์ รวมทัง้ ผู ้
ทีเ่ ป็ นนักเรียนทุน ผู ้ฝึ กทดลองงาน/ไปดูงาน และผู ้อยูใ่ นโครงการแลกเปลีย
่ นนักเรียนนั กศึกษาทีม
่ อ
ี ายุ 18 ปี บริบรู ณ์
จาเป็ นต ้องนามาแสดง
(**) หากสถานศึกษาใดยังมิได ้ผ่านการรับรองวิทยฐานะ จาเป็ นต ้องมีเอกสารสาคัญอืน
่ ๆ ประกอบเป็ นหลักฐาน
เพิม
่ เติม (ดูในภาคผนวก)

หมายเหตุ:
1. ผู ้ยืน
่ คาร ้องจะต ้องมาทาการยืน
่ แฟ้ มคาร ้องด ้วยตนเองเท่านั น
้
2. แฟ้ มคาร ้องขอวีซา่ จาเป็ นต ้องยืน
่ เป็น 2 ชุด (แยกก ัน) เรียงตามลาดับตามข ้างต ้น
3. เอกสารฉบับแปลจาเป็ นต ้องแปลจากสานักงานแปลทีไ่ ด ้ขึน
้ ทะเบียนจากทางสถานทูตฯเท่านัน
้ และหลังจากที่
ต ้นฉบับได ้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของท่านแล ้ว หลังจากนัน
้ ต ้นฉบับและคาแปลจะต ้องผ่านการ
ประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตฯ พร ้อมชาระค่าธรรมเนียมนิตก
ิ รรมเป็ น เงินบาทในมูลค่าเทียบเท่า 20 ยูโร ต่อ
จานวนเอกสาร 1 ฉบับ
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
ผู ้ยืน
่ คาร ้องจาเป็ นต ้องทานัดล่วงหน ้าสาหรับการประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตฯ ท่านสามารถทานัดได ้ที่
https://appointment.diplomatie.be/Home/Index/df8bd39e-24f8-43c2-a1d2-d4765eb630c6
4. ผู ้ยืน
่ คาร ้องขอวีซา่ ต ้องนาเอกสารทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ ขอประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตฯให ้เรียบร ้อยก่อนยืน
่ คาร ้อง
ขอวีซา่
5. ยืน
่ คาร ้องสามารถยืน
่ คาร ้องขอวีซา่ ล่วงหน ้าได ้จนถึง 6 เดือนล่วงหน ้า ก่อนการเดินทาง
ิ ธิท
6. สถานทูตฯ มีสท
์ จ
ี่ ะเรียกร ้องขอเอกสารเพิม
่ เติมประกอบนอกเหนือไปจากทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้นได ้ตามแต่กรณี
7. หากวีซา่ ถูกปฏิเสธ ผู ้ยืน
่ คาร ้องไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมใดใดคืนได ้
8. หลังวันเดินทางถึงประเทศเบลเยียม ท่านจาเป็ นต ้องมาติดต่อสานั กทะเบียนท ้องถิน
่ ในประเทศเบลเยียม ซึง่ อาจ
ขอให ้แสดงสูตบ
ิ ต
ั ร (ซึง่ ผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศและจากสถานทูตเบลเยียม พร ้อมเอกสารฉบับแปลเป็ น
ภาษาราชการประจาถิน
่ ทีพ
่ านั กของผู ้ทีอ
่ าศัยอยูใ่ นประเทศเบลเยียม ทีผ
่ า่ นการรับรองจากสถานทูตเบลเยียม)
9. หลังจากยืน
่ คาร ้องแล ้วไม่สามารถเปลีย
่ นแปลงจุดประสงค์การเดินทางได ้ หากมีความจาเป็ นใดใดทีจ
่ ะต ้องแก ้ไข จะ
ทาได ้โดยการยืน
่ แฟ้ มคาร ้องขอวีซา่ ฉบับใหม่เท่านัน
้
10. สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับเอกสารประกอบ ระยะเวลาในการดาเนินการ การติดตามสถานการณ์ยน
ื่ คาร ้องขอวีซา่
กฎระเบียบ และข ้อมูลอืน
่ ๆเกีย
่ วกับการตรวจคนเข ้าเมือง ท่านสามารถตรวจสอบได ้ที่

https://dofi.ibz.be/fr/themas/onderdanen-van-derde-landen/studies/fiches-pratiques-etudes
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https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/praktische-fiches-studies

ภาคผนวก

ึ ษาภายในสถาบ ันการศก
ึ ษาซงึ่ มิได้ร ับการร ับรองวิทยฐานะจากร ัฐบาล
สาหร ับผูท
้ เี่ ป็นน ักเรียนน ักศก
สถาบันการศึกษาทีม
่ ไิ ด ้รับการรับรองวิทยฐานะ หมายถึง สถาบันฯทีย
่ ังไม่เป็ นทีร่ ู ้จักของรัฐบาลเบลเยียม และการ
จัดการบริหาร กาหนดหลักสูตรนโยบายการเรียนการสอนเป็ นไปโดยมิได ้อยูภ
่ ายใต ้กฎเกณฑ์การควบคุมของรัฐบาล
สถาบันการศึกษาของท่านสามารถทีจ
่ ะให ้ข ้อมูลแก่ทา่ นได ้ว่ากระทรวงศึกษาธิการเบลเยียมให ้การรับรอง
สถาบันการศึกษาของท่านหรือไม่ ในกรณีทม
ี่ ข
ี ้อสงสัย ขอได ้โปรดแนบส่งสาเนาเอกสารเพิม
่ เติมเพือ
่ ป้ องกันมิให ้ต ้อง
เสียเวลาอันมีคา่ ของท่าน
เอกสารสาค ัญทีจ
่ าเป็นต้องนามาแสดง
ประเภทของเอกสารต่างๆ ทีต
่ ้องนามาแสดงเหมือนกันกับเอกสารโดยทัว่ ไป ซึง่ นั กเรียน/นักศึกษาภายในสถาบัน
การศึกษาซึง่ รัฐบาลรับรองวิทยฐานะต ้องนามายืน
่ เป็ นหลักฐานประกอบ (ดูรายละเอียดเบือ
้ งต ้น) ในกรณีเช่นนี้
“หน ังสือร ับรองอย่างเป็นทางการจากสถาบ ันซึง่ ร ัฐบาลร ับรองวิทยฐานะ” จะต ้องแทนโดยเอกสารต ้นฉบับซึง่ เป็ น
“หล ักฐานการสม ัครเข้าเรียนภายในสถานศึกษาเอกชน” นอกจากนัน
้ ผู ้เป็ นนักเรียนนั กศึกษาอาจจะต ้องลาบาก
ในการจัดหาเอกสารประกอบหลักฐานเพิม
่ เติม ดังมีตอ
่ ไปนี้
เอกสารเพิม
่ เติม
สาเนาประทับตรารับรองถูกต ้องตามต ้นฉบับ ของ “ประกาศนียบ ัตรม ัธยมศึกษา” ทีจ
่ ะอานวยโอกาสให ้เข ้าศึกษา
ต่อในระดับทีส
่ งู กว่าได ้ (+ สาเนา 1 ชุด)
้ จงเหตุจงู ใจทาให ้ตัดสินใจ เลือกเข ้าเรียนต่อภายในสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งนัน
จดหมายชีแ
้ พร ้อมด ้วยเอกสาร
สนับสนุนประกอบให ้ข ้อมูลรายละเอียดเกีย
่ วกับหลักสูตรวิชาทีป
่ ระสงค์จะเรียนเพิม
่ เติมเป็ นพิเศษในประเทศเบลเยียม
อย่างชัดเจน โดยเปรียบเทียบกับหลักสูตรใกล ้เคียง ทีอ
่ าจมีในประเทศของท่าน (+ สาเนา 1 ชุด) ให ้แนบสาเนา
ประกาศนียบัตรทุกๆ ใบทีไ่ ด ้รับ นับตัง้ แต่จบวุฒก
ิ ารศึกษาระดับมัธยม รวมทัง้ ประกาศนียบัตรอืน
่ ๆ ทีไ่ ด ้รับทัง้ ใน-นอก
ประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นหลักสูตรการเรียนการสอนของเอกชนหรือไม่ก็ตามจานวน 2 ชุด ในกรณีทม
ี่ ี
หลักฐานแสดงถึงพืน
้ ฐานความรู ้ทางภาษา ว่ามีเพียงพอทีจ
่ ะเข ้าเรียนตามหลักสูตรสาขาวิชาทีเ่ ลือกจะเรียนในประเทศ
เบลเยียมได ้ ทัง้ นีเ้ นือ
่ งจากการเรียนการสอนภายในประเทศเบลเยียมนัน
้ เราจะใช ้ ภาษาฝรั่งเศส, เนเธอร์แลนด์, หรือ
ภาษาอังกฤษ ภาษาใดภาษาหนึง่ ย่อมขึน
้ อยูก
่ ับหลักสูตรทีเ่ ลือก ขอได ้โปรดแสดงบันทึกรายงานผลการเรียน และ
คะแนนทีไ่ ด ้รับในหมวดวิชาภาษาต่างประเทศมาประกอบ (+ สาเนา 2 ชุด)
ั
ั้
การสมภาษณ์
ในระยะเวลาสนๆ
จาเป็ นต ้องรับการสัมภาษณ์จาก เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายตรวจลงตราวีซา่ ประจาสถานทูตฯ พร ้อมกรอกข ้อความ ตอบคาถาม
ต่างๆ ในแบบสอบถามความคิดเห็นของนักการทูตทีม
่ ต
ี อ
่ ความสามารถ ทักษะในการใช ้ภาษาของท่าน มีผลต่อการ
พิจารณาคาร ้อง ด ้วยเช่นกัน

ึ ษาทีป
น ักเรียนน ักศก
่ ระสงค์จะเรียนภาษาฝรง่ ั เศส หรือภาษาเนเธอร์แลนด์ ก่อนทีจ
่ ะเข้าเรียน
ึ ษา ระด ับอุดมศก
ึ ษา ในประเทศเบลเยียม
ต่อในสถาบ ันการศก
จาเป็นต้องแสดงเอกสารสาค ัญตามนี้

จะต ้องแสดงเอกสารเช่นเดียวกันกับนั กเรียน นักศึกษาทีจ
่ ะเข ้าศึกษาภายในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยทีไ่ ด ้รับวิทยฐานะ
หรือ ภายในสถานศึกษาเอกชน (ตามรายละเอียดระบุไว ้ข ้างต ้น) ในกรณีเช่นนี้ “หน ังสือร ับรองอย่างเป็นทางการจาก
สถาบ ันซึง่ ร ัฐบาลเบลเยียมร ับรองวิทยฐานะ” หรือ “หล ักฐานการสม ัครเข้าเรียน ภายในสถานศึกษาเอกชน”
นัน
้ จะต ้องแทนโดยต ้นฉบับ “หล ักฐานการสม ัครเข้าเรียนภายในโรงเรียนสอนภาษา หรือ สถาบ ันสอนภาษา” (ซึง่
โดยปกติจะมีอายุบงั คับใช ้นาน 1 ปี ) แทนเอกสารฉบับดังกล่าว ขอเรียนเพือ
่ ทราบว่า หากเป็ นหลักสูตรการเรียนภาษา
ั
แล ้ว ท่านจะต ้องลงทะเบียนเรียนอย่างน ้อย 12 ชว่ ั โมง ต่อหนึง่ สปดาห์
ทีส
่ าคัญเป็ นอย่างยิง่ คือ นั กเรียนนักศึกษา
้ จงให ้เหตุผล แสดงถึงเหตุจงู ใจโดยละเอียดลงในจดหมาย พร ้อมระบุหมวดวิชาในระดับอุดมศึกษาที่
จะต ้องเขียนชีแ
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้ แล้ว ว่าตนประสงค์ทจ
ประสงค์จะเข ้าเรียนต่อ หล ังจากการเรียนตามหล ักสูตรภาษาได้สาเร็ จจบสิน
ี่ ะเข ้าเรียนต่อ ณ
สถาบันใด และ มีเหตุผลประการใด
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