หลักฐานการยืน่ ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก ดย.
โครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย
-ผู้สมัครออนไลน์ได้ลําดับที่ 1 – 300 จะต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเองที่ ดย. ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558
-ผู้สมัครออนไลน์ได้ลําดับที่ 301 - 600 จะต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเองที่ ดย. ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2558
โครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์
-ผู้สมัครออนไลน์ได้ลําดับที่ 1 - 300 จะต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเองที่ ดย. ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558
การสมัครขอรับหนังสือรับรองคุณสมบัติดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องยื่นแสดงเอกสารสําคัญ ดังนี้
1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย
2.

ปริญญาบัตร/ใบรับรองการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ฉบับจริง พร้อมสําเนา 1 ชุด

3.

ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

ฉบับจริง พร้อมสําเนา 1 ชุด

4.

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ฉบับจริง พร้อมสําเนา 1 ชุด

5.

บัตรประจําตัวประชาชน

ฉบับจริง พร้อมสําเนา 1 ชุด

6.

ทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง พร้อมสําเนา 1 ชุด

7.

หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ โดยต้องแนบเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใด ฉบับจริง พร้อมสําเนา 1 ชุด

1) ผลการสอบ IELTS (ประเภทใดก็ได้) ไม่ต่ํากว่า 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 หรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา 2 ปี จากสถาบันการศึกษาที่มี
การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียน
การสอน หรือ
4) หลักฐานการจบระดับประถมศึกษา (Primary) และมัธยมศึกษา (3 years of secondary education) จากสถาบันการศึกษาที่มี
การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียน การสอน หรือ
5) หลักฐานที่แสดงว่าได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 ปี (5 years of secondary education) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ
6) สําเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี ในระดับปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตร
8. หลักฐานทางการเงินซึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์ของผู้เดินทาง ไม่น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียสําหรับ WAH AUS และ ไม่น้อย
กว่า กว่า 7,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ สําหรับ WHS NZ เป็น Bank Statement หรือ ใบรับรองทางการของบัญชีเงินฝากจากธนาคาร
โดยชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อของผู้เดินทางเท่านั้น
9. แผนการเดินทางโดยคร่าว ๆ และประเภทงานที่สนใจจะทําระหว่างอยู่ในออสเตรเลีย (เขียน/พิมพ์สรุปไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ)
10. บันทึกข้อตกลงที่ผู้ปกครองลงนามเรียบร้อยแล้ว ปรินท์จากระบบออนไลน์ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
11. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
12. สําเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
หมายเหตุ
ให้นําหลักฐานฉบับจริง พร้อมสําเนาและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาทุกฉบับมายื่นพร้อมเอกสารอื่น ๆ ยกเว้น ทะเบียนบ้าน และ
บัตรประจําประชาชนของผู้ปกครอง หากไม่สามารถยื่นฉบับจริง อนุโลมให้ใช้สําเนาแทน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
การรับหนังสือรับรองคุณสมบัติ กําหนดรับหนังสือรับรอง วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ในเวลาราชการ หากไม่มาในวันนี้ สามารถมารับวันเวลา
ราชการในวันอื่นๆได้ โดยแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนในการรับหนังสือรับรอง ในกรณีให้ผู้อื่นมารับแทน ต้องทําหนังสือมอบอํานาจ พร้อมแนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัครและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ โดยลงลายมือชื่อรับหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ ดย.
แหล่งอ้างอิง : http://opp.go.th/webnew/main/news_view.php?id=369 และ www.allaboutwah.com

หนังสือมอบอํานาจ
เขียนที่.........................................................
........................................................
วันที่ ..........................................................................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า....................................................................................อายุ.................ปี
อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่...........ถนน......................................แขวง/ตําบล.....................................................
เขต/อําเภอ............................................จังหวัด...................................................
ขอมอบอํานาจให้......................................................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่
........................หมู่ที่.................ถนน...........................................แขวง/ตําบล.............................................เขต/
อําเภอ.......................................จังหวัด................................................เป็นผู้มีอํานาจรับหนังสือรับรองคุณสมบัติ
จากกองกิจการเด็กและเยาวชน(ดย.) แทนข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบซึ่งอาจจะมีขึ้นเนื่องจากการรับมอบอํานาจนี้โดยสิ้นเชิง

ลงชื่อ ...........................................................ผู้มอบอํานาจ
(...........................................................)
ลงชื่อ ...........................................................ผู้รับมอบอํานาจ
(...........................................................)
ลงชื่อ ...........................................................พยาน
(...........................................................)

กําหนดวันยืน่ เอกสารและสัมภาษณ์
กํานดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 17.30 น. ณ หอประชุม ดย. โดย
ผู้สมัครต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเองตามวันที่ เวลา กําหนดไว้เท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและ
การสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ใช้เวลาไม่นานโดยอาจจะดู
แผนการเดินทางที่เขียนไปประกอบการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์จะเป็นภาษาไทย
แผนที่การเดินทางไปกองกิจการเด็กและเยาวชน(ดย.)

การเดินทางโดย
Airport Link : จากต้นทางพญาไท หรือสุวรณณภูมิลงสถานีราชปรารถ ออกประตู 4 ก็เดินมาเเยก มักกะสัน
ผ่านคอนโด IDEO VERVE เดินตรงไปเรื่อยๆ ก็เจอ ดย.อยู่ด้านขวามือ
BTS : ลง BTS สถานีพญาไท แล้วเดินมาขึ้น Airport Link สถานีพญาไท มาลงที่สถานีราชปรารถ ออกประตู
4 ก็เดินมาเเยก มักกะสัน ผ่านคอนโด IDEO VERVE เดินตรงไปเรื่อยๆก็เจอ ดย.อยู่ด้านขวามือ
MRT : ลง MRT สถานีเพชรบุรี ออกประตู 3 เดินมาขึ้น Airport Link สถานีมักกะสัน มาลงที่สถานีราช
ปรารถ ออกประตู 4 ก็เดินมาเเยก มักกะสัน ผ่านคอนโด IDEO VERVE เดินตรงไปเรื่อยๆ ก็เจอ ดย.อยู่ด้าน
ขวามือ
รถเมล์ : สาย 11, 13, 14 , 17 , 38, 54,58, 72, 73, 74, 77, 139, 159, 164, ปอ.73 ก., ปอ.140 , ปอ.141
, ปอ.504 , ปอ.514, ปอ.พ. 20 ครับ ก็ลงตรงข้ามโรงเเรมอินทรา ประตูน้ํา เดินมาเเยก มักกะสัน เลีย้ วขวามือ
ผ่านคอนโด IDEO VERVE เดินตรงไปเรื่อยๆ ก็เจอ ดย.อยู่ด้านขวามือ

