ตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้เปิดรับสมัครและตรวจเอกสารผู้สมัครขอหนังสือรับรอง
คุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม
2558 นั้น ปรากฏมีผู้ไม่มายื่นเอกสารและขาดคุณสมบัติจานวน 55 คน กรมกิจการเด็กและเยาวชนจึงจะทาการ
เรียกผู้ที่มีรายชื่อสารองเพิ่มเติมจานวน 55 คน และกาหนดให้ผู้มีรายชื่อมายื่นเอกสาร ในวันที่ 23 กรกฎาคม
2558 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ กลุ่มส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ชั้น 2 กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับทราบว่า สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย จะออกวีซ่า
ประเภท Work and Holiday Visas ได้ปีละ 500 คน เท่านั้น
ลำดับ
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630

รหัสกำรสมัคร
AUS601/2558
AUS602/2558
AUS603/2558
AUS604/2558
AUS605/2558
AUS606/2558
AUS607/2558
AUS608/2558
AUS609/2558
AUS610/2558
AUS611/2558
AUS612/2558
AUS613/2558
AUS614/2558
AUS615/2558
AUS616/2558
AUS617/2558
AUS618/2558
AUS619/2558
AUS620/2558
AUS621/2558
AUS622/2558
AUS623/2558
AUS624/2558
AUS625/2558
AUS626/2558
AUS627/2558

ชื่อ - สกุล
นางสาวพิมกมล แก้วใส
นางณัทฐนิศา ฐิติณัทถิรคงชัย
นางสาวปาริชาติ แม่นสารวจการ
นางสาวชญาภา เหล็กศิริ
นางสาวสรารัตน์ แซ่เหวียง
นางสาวอรอุมา ว่องไว
นางสาวกัญญรัตน์ วิเศษ
นางสาวณัจยา เพชรา
นางสาวพัณณิตา รัตนศิรินทรวุธ
นางสาวนิรมล ศรีสม
นางสาวดวงกมล บุญเพ็ชร
รณวีร์ สมยศ
นางสาวปทิดา ปัญญา
นายณัฐวัช กระชังนาค
นางสาวสิริมาศ กลมกลิ้ง
นางสาวฃนินาถ อภิรติธรรม
มิสรา มหาทรัพย์ไพบูลย์
นางสาวเนตรดาว ศิริมหา
นางสาวชุติมา อดิสสร
นางสาวนิตยา เคนนิคม
นางสาวสุริสา งามนัก
นางสาวปรพร ใจงามใส
นางสาวนวพร ไข่เกตุ
นางสาวนันทกาญจน์ พุทธพรพจน์
นางสาวเกศินี ศาสตร์มูล
นางสาวชุลีพร ศรีคะโชติ
นางสาวนลินี อุดมเพทายกุล

ลำดับ
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658

รหัสกำรสมัคร
AUS628/2558
AUS629/2558
AUS630/2558
AUS631/2558
AUS632/2558
AUS633/2558
AUS634/2558
AUS635/2558
AUS636/2558
AUS637/2558
AUS638/2558
AUS639/2558
AUS640/2558
AUS641/2558
AUS642/2558
AUS643/2558
AUS644/2558
AUS645/2558
AUS645/2558
AUS646/2558
AUS647/2558
AUS648/2558
AUS649/2558
AUS650/2558
AUS651/2558
AUS652/2558
AUS653/2558
AUS654/2558

ชื่อ - สกุล
นางสาวนิลาวัลย์ ค้าจุน
นางสาวนิโลบล บุญเจริญสมบัติ
นางสาวรัชนีกร โซว
นางสาวพลอยพรรณ มานิตยกูล
นางสาวโยทกา ศรีทอง
นางสาวญาตาวี สารีคา
นางสาววริษฐา เปียนุช
ฐิติพร นาคลาภา
นายรตนพล อุบลรัตน์
นางสาวศศิพัชร ตันมณี
นางสาวชนากานต์ ยิ้มสุข
นางสาวธัญวรัตน์ บาลยอ
นายณัฐวรุตม์ เศละพฤกษ์กุล
นายชยพล อุดมศรีสาราญ
นางสาววรรินทร์ สกุลนุรักษ์
นางสาวกมลา ศรีเคนขันธ์
นางสาวสุวลักษณ์ สุขสาราญ
กมลวรรณ ทองเหลา
นางสาวกนกวรรณ จริงจิตร
นางสาวมณทิชา จันทร์ลอย
นางสาวจิรัฎฐ์ สาเนียงหงษ์
นางสาวพัชรรัตน์ รัตนสิมานนท์
นายพีรุทร์ สนธิำชย
นายธนัท วิจิตรสุนทร
นายกิตติกร ทับเณร
นางสาวนงลักษณ์ สวนยา
นางสาวพัฒน์ณรี สนธิ
ศิวพร วงศ์สุวรรณ

หลักฐำนกำรยื่นขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจำก ดย.
ผู้สมัครจะต้องยื่นแสดงเอกสารสาคัญ ดังนี้
1. ใบสมัคร (พิมพ์มาจากการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์)
2. ปริญญาบัตร/ใบรับรองการสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ชุด
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ชุด
4. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ชุด
5. บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ชุด
6. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ชุด

/7.หลักฐานเกี่ยวกับ…
7. หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ โดยต้องแนบเอกสารอย่าง
หนึ่งอย่างใด คือ
1) ผลการสอบ IELTS (ประเภทใดก็ได้) ผลรวม (Overall)
ไม่ต่ากว่า 4.5 มีอายุไม่เกิน 2 ปี* หรือ
2) ผลการสอบ TOEFL ระดับคะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปี*
- 133 on a computer based test
- 450 on a paper based test
- 45 – 46 on an internet-based test
หรือ
3) ใบรับรอง หรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มี
ระยะเวลา 2 ปี จากสถาบัน การศึ กษาที่ มีก ารใช้ ภ าษาอั งกฤษเป็ นสื่ อการเรี ย น
การสอน หรือ
4) หลักฐานการจบระดับประถมศึกษา (Primary) และมัธยมศึกษา (3 years of
secondary education) จากสถาบันการศึกษาที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียน
การสอน หรือ
5) หลักฐานที่แสดงว่าได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 ปี (5 years of secondary
education) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ
6) สาเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี ในระดับปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตร
8. หลักฐานทางการเงินซึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์ของผู้เดินทาง ไม่น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย เป็น Bank Statement หรือใบรับรองทางการของบัญชีเงินฝากจากธนาคาร
ที่มีตราประทับของธนาคาร โดยชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อของผู้เดินทางเท่านั้น
ไม่ใช่การถ่ายเอกสารสมุดบัญชี
9. แผนการเดินทางโดยคร่าว ๆ และประเภทงานที่สนใจจะทาระหว่างอยู่ในออสเตรเลีย
(เขียน/พิมพ์สรุปไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ)
10. บันทึกข้อตกลงที่ผู้ปกครอง และพยานลงนามเรียบร้อยแล้ว
(สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ภายหลังจากสมัครผ่านระบบออนไลน์)
11. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
12. สาเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
หมำยเหตุ

1. ให้นำหลักฐำนฉบับจริง พร้อมสำเนำและลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำทุกฉบับมำยื่น
พร้อมเอกสำรอื่น ๆ ยกเว้น ทะเบียนบ้ำน และบัตรประจำประชำชนของผู้ปกครอง
หำกไม่สำมำรถยื่นฉบับจริง อนุโลมให้ใช้สำเนำแทน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
2. *เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรขอวีซ่ำอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมข้อกำหนดและเงื่อนไข
ของสถำนเอกอัครรำชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบ
รำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ทำงเว็บไซต์
http://www.thailand.embassy.gov.au/bkok/Visas_and_Migration.html

หมายเหตุ 1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้โครงการเดียวเท่านั้น หากตรวจสอบพบข้อมูลภายหลัง
ว่าสมัครทั้งโครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ และ Work and
Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย จะถูกตัดสิทธิ์ทั้งสองโครงการ
2. หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีเจตนากรอกข้อมูลเท็จ ดย. มีสิทธิ์ในการตัดสิทธ์ผู้สมัครทันที
3. เอกสารในการยื่นขอวีซ่า และผลการพิจารณาการออกวีซ่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย
4. หากผู้สมัครไม่มายื่นเอกสารในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

