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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. 

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
https://dofi.ibz.be/fr/themes/faq/long-sejour/redevance
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
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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/moyens-
de-subsistance 

NL:https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-
etudes/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/moyens-
de-subsistance 

NL:https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-
etudes/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 

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
https://dofi.ibz.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-etudes/moyens-de-subsistance
https://dofi.ibz.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-etudes/moyens-de-subsistance
https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-etudes/toereikende-bestaansmiddelen
https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-etudes/toereikende-bestaansmiddelen
https://dofi.ibz.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-etudes/moyens-de-subsistance
https://dofi.ibz.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-etudes/moyens-de-subsistance
https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-etudes/toereikende-bestaansmiddelen
https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-etudes/toereikende-bestaansmiddelen
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-and-

documents 

 

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 

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
https://appointment.diplomatie.be/Home/Index/df8bd39e-24f8-43c2-a1d2-d4765eb630c6
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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การขอวซีา่ ประเภท “นกัเรยีน/นกัศกึษา” 

เพือ่การพ านักระยะยาว - มากกว่า 90 วัน 

เอกสารประกอบค าร้องขอวซี่า 

☐ หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายบุงัคับใชอ้ย่างนอ้ยไม่ต า่กวา่ 1 ปีนับจากวนัทีเ่ดนิทางไปถงึเบลเยีย่ม 

 

☐ แบบฟอรม์ค ารอ้งขอวซีา่ระยะยาวประเทศเบลเยยีม (กรอกขอ้ความโดยสมบรูณ์พรอ้มลายเซ็น) พรอ้มตดิกาวรูปถา่ย

ปัจจุบนัขนาด 3.5x4.5 ซม. (รูปถา่ยส ีและ พืน้หลงัสขีาว จ านวน 1 รูป)   
 
 http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 

 ☐ ส าเนาหลกัฐานการโอนเงนิคา่ธรรมเนยีมพเิศษไปยังแผนกตรวจคนเขา้เมอืงกระทรวงการมหาดไทยเบลเยยีม (ไม่

ตอ้งช าระหากเป็นนกัเรยีนทีไ่ดร้บัทุนการศกึษาเบลเยีย่มหรอืยโุรป)  

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

☐ เอกสารการเลอืกภาษา (เลอืกภาษาใดภาษาหนึง่ทีเ่ป็นภาษาราชการของประเทศเบลเยยีม) ส าหรับผลการ

พจิารณาวซีา่  
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 

 

☐ ส าเนาหนังสอืเดนิทางหนา้รูปพรรณ 1 ฉบบั 

 

☐ หนังสอืรับรองอยา่งเป็นทางการจากสถาบนัการศกึษา(**)(โรงเรยีน หรอื มหาวทิยาลยั) ในประเทศเบลเยยีมซึง่

รัฐบาลรับรองวทิยฐานะ (+ ส าเนา 1 ฉบบั) โดยระบรุายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้คอื 


 หลกัฐานการลงทะเบยีนสมัครเรยีนระยะยาว (***)  

 ค ารอ้งขอเทยีบวฒุกิารศกึษา เทยีบเทา่ประกาศนยีบตัรการศกึษาตา่งประเทศ (***)  

 หลกัฐานการพจิารณาตอบรับเขา้สถานศกึษา(ชัว่คราว) (***)  

 หลกัฐานการลงทะเบยีนสมัครสอบเขา้สถานศกึษา (***)  

 

☐ หลกัฐานทีแ่สดงวา่มคีณุสมบตัพิรอ้มทีจ่ะเขา้ศกึษาตอ่ในระดบัทีส่งูขึน้ อาทเิชน่ วฒุกิารศกึษา  
*ผูย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ตอ้งน าเอกสารทีจ่ าเป็นเพือ่ขอประทบัตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตู 

 
 

☐ ตน้ฉบับหนังสอืค ้าประกนัรับผดิชอบเกีย่วกับคา่ใชจ้า่ย เพือ่การศกึษา แบบฟอรม์ 32  (+ ส าเนา 1 ฉบบั) (*) 
เอกสารฉบบันี้ตอ้งไดรั้บการประทับตราโดยส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ในประเทศเบลเยีย่ม (ในกรณีทีผู่ค้ ้าประกนัมถีิน่ทีอ่ยู่
ในประเทศเบลเยีย่ม) หรอืไดรั้บการรับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูหรอืสถานกงสลุเบลเยีย่ม (ในกรณีทีผู่ค้ ้าประกนัมถีิน่ที่

พ านักในตา่งประเทศ) 

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  

หนงัสอืค า้ประกนัรบัผดิชอบเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยของนกัเรยีนนกัศกึษาไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ ตอ่เมือ่บุคคล ผูน้ ัน้

เป็นไดร้บัทุนรฐับาลเบลเยีย่มหรอืสหภาพยโุรป ท ัง้นีห้ลกัฐานตน้ฉบบัยนืยนัวา่ตนเป็นนกัเรยีนทุน จ าเป็นตอ้ง

ยืน่แทน (+ ส าเนา 1 ฉบบั)     

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
https://dofi.ibz.be/fr/themes/faq/long-sejour/redevance
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
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
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ผูท้ีส่ามารถออกหนังสอืค ้าประกนัรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายของนักเรยีนนักศกึษาไดนั้น้จะตอ้งเป็นบคุคลดงัตอ่ไปนี้ 



☐ กรณีทีผู่ค้ ้าประกนัเป็นชาวเบลเยยีม หรอืชาวตา่งชาตผิูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศเบลเยยีม  

 

 ตน้ฉบับหนังสอืค ้าประกนัรับผดิชอบเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยเพือ่การศกึษา แบบฟอรม์ 32 ผ่านนติกิรรมประทับตรา

รับรองเอกสาร โดยเจา้พนักงานปกครองในหน่วยราชการประจ าถิน่ทีพ่ านักอาศัยของผูค้ ้าประกนัในประเทศ
เบลเยยีม (+ ส าเนา 1 ฉบับ)  

 

 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรอืใบรับรองถิน่ทีอ่ยู่ของผูค้ ้าประกนั  

 

 บนัทกึทะเบยีนครอบครัว (ผูค้ า้ประกนัสามารถขอไดจ้ากส านักเขตทีต่นเองอาศยัอยู)่  

 

 หลกัฐานยนืยันสถานภาพการเงนิรายไดป้ระจ าของผูค้ ้าประกัน  (ใบส าคญัการรับเงนิเดอืนของตน 3 เดอืน
สดุทา้ย, หลกัฐานยนืยันเงนิสวัสดกิารครอบครัว หรอื หลกัฐานยนืยันการช าระภาษีเงนิได ้ส าหรับผูป้ระกอบ

อาชพีอสิระ) ส าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ ทา่นสามารถตรวจสอบไดท้ี ่
 

FR:https://dofi.ibz.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-etudes/moyens-
de-subsistance 
 
NL:https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-
etudes/toereikende-bestaansmiddelen 

 
 

☐ กรณีทีผู่ค้ า้ประกนัเป็นชาวเบลเยยีมหรอืชาวตา่งชาตผิูม้ถี ิน่ทีพ่ านักในตา่งประเทศ  

 

 ตน้ฉบับหนังสอืค ้าประกนัรับผดิชอบเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ย เพือ่การศกึษา แบบฟอรม์ 32  ผา่นนติกิรรม

ประทับตรารับรองเอกสาร โดยสถานทตูหรอืสถานกงสลุในประเทศทีผู่ค้ ้าประกนัพ านักอาศัย (+ ส าเนา 1 

ฉบับ) 

 
 ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หรอื บัตรประจาตวัประชาชน หรอื ใบรับรองถิน่ทีอ่ยูข่องผูค้ ้าประกนั  

 

 หลกัฐานยันสถานภาพการเงนิรายไดป้ระจ าของผูค้ ้าประกนั (ใบส าคญัการรับเงนิเดอืนของตน 3 เดอืนสดุทา้ย, 

หลกัฐานยนืยันเงนิสวสัดกิารครอบครัว หรอื หลักฐานยนืยันการช าระภาษีเงนิได ้ส าหรับผูป้ระกอบอาชพีอสิระ) 
ส าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ ทา่นสามารถตรวจสอบไดท้ี ่

 

FR:https://dofi.ibz.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-etudes/moyens-
de-subsistance 
 
NL:https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-
etudes/toereikende-bestaansmiddelen 
 

หรอื ใบรบัรองจากสถาบนัการศกึษาในประเทศเบลเยีย่มในการเปิดบญัชธีนาคาร (blocked account) 

ส าหรบัระยะเวลาหนึง่ปี เพือ่เป็นหลกัฐานในการค ้าประกนัตนเอง  

☐ ตน้ฉบบัและส าเนาใบรับรองแพทยเ์พือ่ยนืยันวา่บคุคลนัน้ไมเ่ป็นโรคทีอ่นัตรายและรา้ยแรง ทา่นสามารถใช ้

แบบฟอรม์ตามรายละเอยีดขา้งลา่งได ้ 
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 

 

☐ ตน้ฉบบัและส าเนา หนังสอืรับรองความประพฤต ิหรอื หนังสอืรับรองการสอบประวตัอิาชญากร ซึง่ไดรั้บการรับรอง

จากกระทรวงการตา่งประเทศและผ่านการประทบัตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูเบลเยีย่ม เอกสารฉบบันีม้อีาย ุ6 เดอืน

https://dofi.ibz.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-etudes/moyens-de-subsistance
https://dofi.ibz.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-etudes/moyens-de-subsistance
https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-etudes/toereikende-bestaansmiddelen
https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-etudes/toereikende-bestaansmiddelen
https://dofi.ibz.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-etudes/moyens-de-subsistance
https://dofi.ibz.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-etudes/moyens-de-subsistance
https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-etudes/toereikende-bestaansmiddelen
https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/fiches-pratiques-etudes/toereikende-bestaansmiddelen
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
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นับจนถงึวนัทีย่ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ (กรุณายืน่หนังสอืเดนิทางหรอืส าเนาทีส่ถานทตูกอ่น เพือ่ขอรับหนังสอืน าไปใชใ้นการ
ยืน่ค ารอ้งขอ หนังสอืรับรองความประพฤตจิากส านักงานต ารวจแหง่ชาต)ิ 

*ผูย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ตอ้งน าเอกสารทีจ่ าเป็นเพือ่ขอประทบัตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตู 
 
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 

  
หนังสอืรับรองประวตัอิาชญากรรมฉบบันี้ส าคญั และจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับนักศกึษาผูม้อีายตุัง้แต ่21 ปีบรบิรูณ์ รวมทัง้ผู ้

ทีเ่ป็นนักเรยีนทนุ ผูฝึ้กทดลองงาน/ไปดงูาน และผูอ้ยูใ่นโครงการแลกเปลีย่นนักเรยีนนักศกึษาทีม่อีาย ุ18 ปีบรบิรูณ์ 
จ าเป็นตอ้งน ามาแสดง  

(**) หากสถานศกึษาใดยังมไิดผ้า่นการรับรองวทิยฐานะ จ าเป็นตอ้งมเีอกสารส าคัญอืน่ๆ ประกอบเป็นหลักฐาน 

เพิม่เตมิ (ดใูนภาคผนวก) 
 

หมายเหต:ุ   

1. ผูย้ืน่ค ารอ้งจะตอ้งมาท าการยืน่แฟ้มค ารอ้งดว้ยตนเองเทา่นัน้  

2. แฟ้มค ารอ้งขอวซีา่จ าเป็นตอ้งยืน่เป็น 2 ชุด (แยกกนั) เรยีงตามล าดบัตามขา้งตน้  

3. เอกสารฉบบัแปลจ าเป็นตอ้งแปลจากส านักงานแปลทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนจากทางสถานทตูฯเทา่นัน้ และหลงัจากที ่

ตน้ฉบับไดรั้บการรับรองจากกระทรวงการตา่งประเทศของทา่นแลว้ หลงัจากนัน้ ตน้ฉบับและค าแปลจะตอ้งผ่านการ

ประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูฯ  พรอ้มช าระคา่ธรรมเนยีมนติกิรรมเป็น เงนิบาทในมลูคา่เทยีบเทา่ 20 ยโูร  ตอ่

จ านวนเอกสาร 1 ฉบบั 

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 

ผูย้ืน่ค ารอ้งจ าเป็นตอ้งท านัดลว่งหนา้ส าหรับการประทบัตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูฯ ทา่นสามารถท านัดไดท้ี ่

https://appointment.diplomatie.be/Home/Index/df8bd39e-24f8-43c2-a1d2-d4765eb630c6 

4. ผูย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ตอ้งน าเอกสารทีจ่ าเป็นเพือ่ขอประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูฯใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นยืน่ค ารอ้ง 

ขอวซีา่ 

5. ยืน่ค ารอ้งสามารถยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ลว่งหนา้ไดจ้นถงึ 6 เดอืนลว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง 

6. สถานทตูฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเรยีกรอ้งขอเอกสารเพิม่เตมิประกอบนอกเหนอืไปจากทีร่ะบไุวข้า้งตน้ไดต้ามแตก่รณี  

7. หากวซีา่ถกูปฏเิสธ ผูย้ืน่ค ารอ้งไม่สามารถเรยีกคนืคา่ธรรมเนยีมใดใดคนืได ้ 

8. หลงัวนัเดนิทางถงึประเทศเบลเยยีม ทา่นจ าเป็นตอ้งมาตดิตอ่ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ในประเทศเบลเยยีม ซึง่อาจ

ขอใหแ้สดงสตูบิตัร (ซึง่ผา่นการรับรองจากกระทรวงตา่งประเทศและจากสถานทตูเบลเยยีม พรอ้มเอกสารฉบับแปลเป็น

ภาษาราชการประจ าถิน่ทีพ่ านักของผูท้ีอ่าศัยอยูใ่นประเทศเบลเยยีม ทีผ่า่นการรับรองจากสถานทตูเบลเยยีม)  

9. หลงัจากยืน่ค ารอ้งแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงจดุประสงคก์ารเดนิทางได ้หากมคีวามจ าเป็นใดใดทีจ่ะตอ้งแกไ้ข จะ

ท าไดโ้ดยการยืน่แฟ้มค ารอ้งขอวซีา่ฉบบัใหมเ่ทา่นัน้  

10. ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเอกสารประกอบ ระยะเวลาในการด าเนนิการ การตดิตามสถานการณ์ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

กฎระเบยีบ และขอ้มลูอืน่ๆเกีย่วกับการตรวจคนเขา้เมอืง ทา่นสามารถตรวจสอบไดท้ี ่ 

https://dofi.ibz.be/fr/themas/onderdanen-van-derde-landen/studies/fiches-pratiques-etudes  

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
https://appointment.diplomatie.be/Home/Index/df8bd39e-24f8-43c2-a1d2-d4765eb630c6
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 
ส าหรบัผูท้ ีเ่ป็นนกัเรยีนนกัศกึษาภายในสถาบนัการศกึษาซึง่มไิดร้บัการรบัรองวทิยฐานะจากรฐับาล 
 

สถาบนัการศกึษาทีม่ไิดรั้บการรับรองวทิยฐานะ หมายถงึ สถาบนัฯทีย่ังไมเ่ป็นทีรู่จ้ักของรัฐบาลเบลเยยีม และการ

จัดการบรหิาร ก าหนดหลักสตูรนโยบายการเรยีนการสอนเป็นไปโดยมไิดอ้ยูภ่ายใตก้ฎเกณฑก์ารควบคมุของรัฐบาล 
สถาบนัการศกึษาของทา่นสามารถทีจ่ะใหข้อ้มลูแกท่า่นไดว้า่กระทรวงศกึษาธกิารเบลเยยีมใหก้ารรับรอง 

สถาบนัการศกึษาของทา่นหรอืไม ่ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยั ขอไดโ้ปรดแนบสง่ส าเนาเอกสารเพิม่เตมิเพือ่ป้องกนัมใิหต้อ้ง
เสยีเวลาอนัมคีา่ของทา่น  

 
เอกสารส าคญัทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาแสดง 

  

ประเภทของเอกสารตา่งๆ ทีต่อ้งน ามาแสดงเหมอืนกนักับเอกสารโดยทัว่ไป ซึง่นักเรยีน/นักศกึษาภายในสถาบนั 
การศกึษาซึง่รัฐบาลรับรองวทิยฐานะตอ้งน ามายืน่เป็นหลักฐานประกอบ (ดรูายละเอยีดเบือ้งตน้) ในกรณีเชน่นี ้

“หนงัสอืรบัรองอยา่งเป็นทางการจากสถาบนัซึง่รฐับาลรบัรองวทิยฐานะ” จะตอ้งแทนโดยเอกสารตน้ฉบบัซึง่เป็น 
“หลกัฐานการสมคัรเขา้เรยีนภายในสถานศกึษาเอกชน” นอกจากนัน้ ผูเ้ป็นนักเรยีนนักศกึษาอาจจะตอ้งล าบาก 

ในการจัดหาเอกสารประกอบหลกัฐานเพิม่เตมิ ดงัมตีอ่ไปนี ้ 

 
เอกสารเพิม่เตมิ  

 
 ส าเนาประทับตรารับรองถกูตอ้งตามตน้ฉบบั ของ “ประกาศนยีบตัรมธัยมศกึษา” ทีจ่ะอ านวยโอกาสใหเ้ขา้ศกึษา
ตอ่ในระดับทีส่งูกวา่ได ้(+ ส าเนา 1 ชดุ)  

 

 จดหมายชีแ้จงเหตจุงูใจท าใหต้ดัสนิใจ เลอืกเขา้เรยีนตอ่ภายในสถาบนัการศกึษาเอกชนแหง่นัน้ พรอ้มดว้ยเอกสาร

สนับสนุนประกอบใหข้อ้มูลรายละเอยีดเกีย่วกับหลกัสตูรวชิาทีป่ระสงคจ์ะเรยีนเพิม่เตมิเป็นพเิศษในประเทศเบลเยยีม
อยา่งชดัเจน โดยเปรยีบเทยีบกบัหลักสตูรใกลเ้คยีง ทีอ่าจมใีนประเทศของทา่น (+ ส าเนา 1 ชดุ) ใหแ้นบส าเนา

ประกาศนยีบตัรทกุๆ ใบทีไ่ดรั้บ นับตัง้แตจ่บวฒุกิารศกึษาระดับมัธยม รวมทัง้ประกาศนียบตัรอืน่ๆ ทีไ่ดรั้บทัง้ใน-นอก
ประเทศ ไมว่า่จะเป็นหลกัสตูรการเรยีนการสอนของเอกชนหรอืไม่ก็ตามจ านวน 2 ชดุ ในกรณีทีม่ ี 

 

 หลกัฐานแสดงถงึพืน้ฐานความรูท้างภาษา วา่มเีพยีงพอทีจ่ะเขา้เรยีนตามหลักสตูรสาขาวชิาทีเ่ลอืกจะเรยีนในประเทศ
เบลเยยีมได ้ทัง้นีเ้นือ่งจากการเรยีนการสอนภายในประเทศเบลเยยีมนัน้ เราจะใช ้ภาษาฝร่ังเศส, เนเธอรแ์ลนด,์ หรอื

ภาษาองักฤษ ภาษาใดภาษาหนึง่ยอ่มขึน้อยูก่ับหลักสตูรทีเ่ลอืก ขอไดโ้ปรดแสดงบนัทกึรายงานผลการเรยีน และ
คะแนนทีไ่ดรั้บในหมวดวชิาภาษาตา่งประเทศมาประกอบ (+ ส าเนา 2 ชดุ)  

 

การสมัภาษณใ์นระยะเวลาส ัน้ๆ  
 

 จ าเป็นตอ้งรับการสมัภาษณ์จาก เจา้หนา้ทีฝ่่ายตรวจลงตราวซีา่ประจ าสถานทตูฯ พรอ้มกรอกขอ้ความ ตอบค าถาม
ตา่งๆ ในแบบสอบถามความคดิเห็นของนักการทตูทีม่ตีอ่ความสามารถ ทกัษะในการใชภ้าษาของทา่น มผีลตอ่การ

พจิารณาค ารอ้ง ดว้ยเชน่กนั  
 

นกัเรยีนนกัศกึษาทีป่ระสงคจ์ะเรยีนภาษาฝร ัง่เศส หรอืภาษาเนเธอรแ์ลนด ์กอ่นทีจ่ะเขา้เรยีน  
ตอ่ในสถาบนัการศกึษา ระดบัอดุมศกึษา ในประเทศเบลเยยีม  
จ าเป็นตอ้งแสดงเอกสารส าคญัตามนี ้

  

จะตอ้งแสดงเอกสารเชน่เดยีวกันกบันักเรยีน นักศกึษาทีจ่ะเขา้ศกึษาภายในโรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยัทีไ่ดรั้บวทิยฐานะ 

หรอื ภายในสถานศกึษาเอกชน (ตามรายละเอยีดระบไุวข้า้งตน้) ในกรณีเชน่นี ้“หนงัสอืรบัรองอยา่งเป็นทางการจาก

สถาบนัซึง่รฐับาลเบลเยยีมรบัรองวทิยฐานะ” หรอื “หลกัฐานการสมคัรเขา้เรยีน ภายในสถานศกึษาเอกชน” 

นัน้จะตอ้งแทนโดยตน้ฉบบั “หลกัฐานการสมคัรเขา้เรยีนภายในโรงเรยีนสอนภาษา หรอื สถาบนัสอนภาษา” (ซึง่

โดยปกตจิะมอีายบุงัคบัใชน้าน 1 ปี ) แทนเอกสารฉบับดงักลา่ว ขอเรยีนเพือ่ทราบวา่ หากเป็นหลกัสตูรการเรยีนภาษา

แลว้ ทา่นจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนอย่างนอ้ย 12 ชัว่โมง ตอ่หนึง่สปัดาห ์ ทีส่ าคญัเป็นอยา่งยิง่คอื นักเรยีนนักศกึษา

จะตอ้งเขยีนชีแ้จงใหเ้หตผุล แสดงถงึเหตจุงูใจโดยละเอยีดลงในจดหมาย พรอ้มระบหุมวดวชิาในระดบัอดุมศกึษาที่

https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/praktische-fiches-studies
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ประสงคจ์ะเขา้เรยีนตอ่ หลงัจากการเรยีนตามหลกัสตูรภาษาไดส้ าเร็จจบสิน้แลว้ วา่ตนประสงคท์ีจ่ะเขา้เรยีนตอ่ ณ 

สถาบนัใด และ มเีหตผุลประการใด 


