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Student Application Form    ใบสมัครนักศึกษา 
 

Please read our Terms & Conditions before completing this application form. Complete this form in 
BLOCK capitals with BLACK ink. Please tick the relevant box below as appropriate. 
โปรดอ่านข้อก าหนดและเง่ือนไขก่อนกรอกแบบฟอร์มใบสมคัรนี ้กรอกแบบฟอร์มนีเ้ป็นตวัพิมพ์ใหญ่ด้วยหมกึสีด า    
โปรดเลือกช่องที่เก่ียวข้องด้านล่างตามความเหมาะสม 

 
 
 

 

 
 

SECTION 1: PERSONAL DETAILS ส่วนท่ีหน่ึง: ข้อมูลส่วนบุคคล 

Title 
หวัข้อ 

Mr                Mrs           Ms               Miss            Others   

นาย                   นาง               นางสาว             นางสาว           อ่ืน ๆ 

                       
 

First Name  

ช่ือจริง 
 

 
 

Surname  

นามสกลุ 
 

 
 

Date of Birth 

วนัเกิด 
 

 
 

Gender 
เพศ 
 

 
 

Marital Status  

สถานภาพการสมรส 
 

 
 

Passport Number 

หมายเลขหนงัสือเดนิทาง 
 

 
 

Passport Expiry Date 

หนงัสือเดนิทางวนัหมดอายุ 
 

 
 

Address for 
Correspondence 
ท่ีอยู่ส าหรับจดหมายโต้ตอบ 
 
 

 

Permanent Address 
ท่ีอยู่ถาวร 
 

 
 
 

Mobile Number 
เบอร์มือถือ 
 

 

Email Id 
อีเมล ์
 

 
 

Landline Number 

หมายเลขโทรศพัท์พืน้ฐาน 
 

 
 

 

 
 
 

ID: 
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SECTION 2: EMERGENCY CONTACT DETAILS   สว่นที่สอง: รายละเอียดการติดตอ่ในกรณีฉกุเฉิน 

Full Name 
ช่ือเตม็ 
 

 
 

Relationship 
ความสมัพนัธ์ 
 

 
 

Mobile / Landline Number 
หมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนท่ี / 
หมายเลขโทรศพัท์พืน้ฐาน 
 

 

Email 
อีเมล ์

 
 

Address for 
Correspondence 

ท่ีอยู่ส าหรับจดหมายโต้ตอบ 
 

 
 
 
 
 
 

SECTION 3: PROPOSED COURSE OF STUDY         ส่วนที่สาม: หลักสูตรการศึกษาที่เสนอ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

] 
 

Course Length 
   หลกัสตูร    ความยาว 

General English 4 weeks to 

 11 months 
     ภาษาองักฤษทัว่ไป 

    ส่ีสปัดาห์ถึงสิบเอด็เดือน 

Functional Skills English 2 weeks to 6 
entry level 3 months 

  ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ ระดบัรายการท่ีสาม    สองสัปดาห์ถึงหกเดือน 

Summer English 4 weeks to 3 

    ภาษาองักฤษภาคฤดรู้อน 
 

Months 
สี่สปัดาห์ถึงสามเดือน 
 

IELTS Preparation English 4 weeks to 

  IELTS  เตรียมภาษาองักฤษ 
11 months 
สี่สปัดาห์ถึงสิบเอ็ดเดือน 

Examples of Foundation Level Courses      ตวัอย่าง: หลกัสตูรพืน้ฐาน 

1. Level 3 Diploma in Business         ประกาศนียบตัรทางธรุกิจระดบั 3 

2. Level 3 Diploma in ICT Professional Competence (RQF)      
ประกาศนียบตัรระดบัสามในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความสามารถระดบัมืออาชีพ                                                                 

3. Level 3 Diploma in Health and Social Care    
ประกาศนียบตัรด้านสขุภาพและการดแูลทางสงัคมระดบั 3 
  

4. Level 3 Diploma in Law     

ประกาศนียบตัรกฎหมายชัน้ตรี 3 

5. Level 3 Diploma in Customer Service (RQF)    

ประกาศนียบตัรระดบั 3 ในการบริการลกูค้า 
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Intake /Session   ปริมาณ / เซสชัน       
 

February 

กุมภาพนัธ์์ 

 

May 
อาจ 

August  
สงิหาคม 

November 
พฤศจิกายน 

 

Student Method:  วธีนกัเรียน 
In campus:                   Yes                   No 
ในมหาวิทยาลยั                    ใช ่                       ไม ่

Online:                 Yes                        No 
ออนไลน์                      ใช ่                            ไม ่

Proposed Course Level: 
ระดบัหลกัสตูรท่ีเสนอ 

Starting date:  
วนัท่ีเร่ิมต้น 

 
SECTION 5: EDUCATIONAL QUALIFICATION      คุณสมบัตทิางการศึกษา 
Please state in chronological order (most recent first) and attach copies of certificates & transcripts 
โปรดระบเุรียงตามล าดบัเวลา (ลา่สดุก่อน) และแนบส าเนาใบรับรองและการถอดเสยีง 

Qualification 
Title  

ช่ือเร่ืองคณุสมบตั ิ
 

Board /Awarding Body 
/University  

คณะกรรมการ / หน่วยงานท่ีได้รับรางวลั / 
มหาวิทยาลยั 
 

Start 
date  

วนัท่ีเร่ิม
ต้น 

End 
Date  
 

วนัท่ีสิ ้
นสดุ 

Grade 
เกรด 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

 
 

    
 
 

 

SECTION 6: WORK EXPERIENCE     ประสบการณ์การท างาน 

 
Please state in chronological order (most recent first) and use separate sheet if necessary 
โปรดระบลุ าดบัความส าคญัตามล าดบัเวลา (ลา่สดุก่อน) และใช้แผ่นแยกตา่งหากหากจ าเป็น 
Name of Employer 

ช่ือของผู้ประกอบการ 
Position 
ต าแหน่ง 

Start 
date  
วนัท่ีเร่ิมต้น 

End 
date  
วนัท่ีสิน้สดุ 
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SECTION 7: REFERENCES (you will need to provide two Academic/Professional references) 

อ้างอิง(คณุจะต้องให้ข้อมลูอ้างอิงทางวิชาการ / งานสองเร่ือง) 
 

 
 
 
 

SECTION 8: ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY        ความสามารถทางภาษาองักฤษ 

In what language were you taught and examined in for your highest qualification? 
คณุได้รับการสอนและการตรวจสอบภาษาในสิ่งที่คณุมีคณุสมบตัิสงูสดุ 

 
 

Please state your first language 

โปรดระบุภาษาแรกของคุณ 

 
 

Do you have any English Language qualifications, IELTS 
คณุมีคณุสมบตัิภาษาองักฤษหรือไม ่

 
 

 
Name of the Test : 
ช่ือของการทดสอบ 

Your Score: 

คะแนนของคุณ 

Writing:  
การเขียน 

Reading:  

การอ่าน 

Listening: 
การฟัง 
Speaking: 
การพดู  

 

Place of the Test: 

สถานท่ีทดสอบ 
 

 

Date: 
วนัที์่ 

 

 

SECTION 8: STATEMENT IN SUPPORT OF YOUR APPLICATION (Please briefly provide the 
reason for your interest in your selected course and what you hope to gain from it) 

 รายงานการสนบัสนนุแอพพลิเคชัน่ของคณุ (โปรดระบเุหตผุลท่ีคณุสนใจในหลกัสตูรท่ีคณุเลือกและสิ่งท่ีคณุหวงัจะได้รับจากสัน้ ๆ ) 
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SECTION 9: ACCOMMODATION & AIRPORT        ห้องพักและสนามบิน 

Would you require the College to arrange Accommodation for you? 

คณุต้องการให้วิทยาลยัจดัที่พกัให้คณุหรือไม?่ 
 
 
 

Accommodation type         ประเภทท่ีพกั 

 

• Self-catering                  บริการตนเอง 

• Family hosting          ครอบครัวโฮสติง้ 

• Share room                    แชร์ห้อง 
• Single room                ห้องเดี่ยว 
• Hostel                              ท่ีพกั 

• Bed and Breakfast        ที่พกัพร้อมอาหารเช้า 
 

Would you require the College collecting you from the airport? 

 

Airport 
飞机场 

  

London Heathrow London   LHR  
                  

London Gatwick               London   LGW  

                  
Manchester                Manchester  MAN 

              
London Stansted London   STN  

         
London Luton                 London   LTN 

                
London City                London   LCY 
               

 
 

SECTION 8: DISABILITY MONITORING     การตรวจสอบความพิการ 
     
Do you consider yourself to have any disability?         Yes           No 

คณุคิดวา่ตวัเองมีความพิการหรือไม?่                                               ใช่                 ไม ่

 

                               
 

If ‘Yes’ please explain below:  

 

ถ้า 'ใช'่ โปรดอธิบายด้านลา่ง: 
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Do you have any special requirements?  If ‘Yes’ please detail these requirements 

คณุมีข้อก าหนดพิเศษหรือไม?่ หาก 'ใช'่ โปรดระบรุายละเอียดข้อก าหนดเหลา่นี ้

 
 
 
 

 

 

 

SECTION 9: MARKETING - How did you hear about the College?  คุณได้ยินเกี่ยวกับวิทยาลัยได้อย่างไร? 

 

• Newspaper                                            หนงัสือพิมพ์์                                                     

• Website                                                         เวบ็ไซต์์ 

• Seminar                                                         สมัมนา       

• Friend                                                           เพ่ือน  

• Agent                                                                    ตวัแทน                

• Facebook                              

• Linkedin                      

• Other                                                              อ่ืน ๆ                

 

Are you using a representative to assist you with your application? Yes/ No 

 

คณุใช้ตวัแทนเพ่ือชว่ยคณุในการสมคัรหรือไม?่                                                                               ใช ่  /     ไม่ 
 

 
 
 

 

SECTION 11: TERMS AND CONDITIONS OF ENROLMENT        เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของการลงทะเบียน 

         

By enrolling for a course, you accept that you have read and agreed to the terms and conditions of enrolment 

and that you are subsequently bound by these terms. 

 

เม่ือสมคัรเรียนหลกัสตูรคณุยอมรับว่าคณุได้อ่านและยอมรับข้อก าหนดในการให้บริการของการลงทะเบียนแล้วและคณุจะผกูพนัตามข้อก าหนดเหลา่นีใ้นภ

ายหลงั 

1. Once the student has enrolled with the college it is the student’s responsibility to register with any 

external awarding body for membership and examinations as applicable. The registration procedures 

and requirements will be provided by the college and the student is responsible to meet the academic 
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and financial requisites to fulfil such requirements and deadlines. All students must participate face-

to-face or Skype interview with our admission team. Student, who receives an Offer Letter, must pay 

non-refundable three hundred fifty pound £350 prior to interview. However, this amount will be 

adjusted with the actual tuition fee upon successful interview. Course fees need to pay in advanced 

before enrolling to the course and fees will not refund once student register for the course. 

 

เม่ือนกัเรียนลงทะเบียนเรียนในวิทยาลยัแล้วความรับผิดชอบของนกัเรียนจะต้องลงทะเบียนกบัหน่วยงานภายนอกที่ได้รับรางวลัเพ่ื

อเข้าเป็นสมาชิกและการสอบตามความเหมาะสม 

ขัน้ตอนการลงทะเบียนและข้อก าหนดจะได้รับจากวิทยาลยัและนกัเรียนต้องรับผิดชอบตามข้อก าหนดทางวิชาการและการเงินเพื่อใ

ห้เป็นไปตามข้อก าหนดและก าหนดเวลาดงักลา่ว นกัเรียนทกุคนต้องเข้าร่วมการสมัภาษณ์ Skype กบัทีมรับเข้าเรียนของเรา 

นกัเรียนที่ได้รับจดหมายตอบรับต้องจา่ยเงินไมถ่ึง 300 ปอนด์ 350 ปอนด์ก่อนการสมัภาษณ์ 

อยา่งไรก็ตามจ านวนเงินนีจ้ะถกูปรับด้วยคา่เลา่เรียนจริงตามการสมัภาษณ์ทีส่ าเร็จ 

คา่เลา่เรียนจ าเป็นต้องช าระลว่งหน้ากอ่นที่จะลงทะเบียนเรียนในหลกัสตูรและคา่ธรรมเนียมจะไมค่ืนเงินเม่ือนกัเรียนลงทะเบียนเรีย

นรายวิชา 

 

2. It is the student’s responsibility to ensure that their personal details and contact details held by the 

college are up- to-date and accurate always. 
นกัเรียนมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจวา่รายละเอียดสว่นบคุคลและรายละเอียดการติดตอ่ที่จดัโดยวิทยาลยัมีความถกูต้องและทนัสมั

ยตลอดเวลา 
 

3. Your application form and all supporting documents will be held on file and remain confidential. 

แบบฟอร์มใบสมคัรและเอกสารประกอบทัง้หมดจะถกูเก็บไว้ในแฟม้และเก็บเป็นความลบั 
4. A student may defer their course start date to the next available term if they are still overseas waiting 

for their visa.  

 นกัเรียนอาจเลื่อนวนัเร่ิมต้นหลกัสตูรไปเป็นระยะเวลาที่มีอยูถ่ดัไปหากยงัอยูใ่นตา่งประเทศรอวีซา่ 
 

5. Student visa approval provided that the College is informed. College has the right to refuse deferral 

for visa students. 

อนุมติัวีซ่านกัเรียนโดยแจง้ว่าวิทยาลยัไดรั้บแจง้ วิทยาลยัมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการเล่ือนการรับวีซ่านกัเรียน 
 

6. The College reserves the right to dismiss any student at any time for behaviour which is deemed to be 

unprofessional, inappropriate or disruptive to other students and in case of failure to meet academic 

or financial requirements set by the college. No fees will be refundable for any student dismissed 

under this section. 

วิทยาลยัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการศึกษาใด ๆ ในเวลาใด ๆ 

ส าหรับพฤติกรรมท่ีถือว่าไม่เป็นวิชาชีพไม่เหมาะสมหรือก่อให้เกิดความยุง่ยากแก่นกัเรียนคนอ่ืน ๆ 

และในกรณีท่ีโรงเรียนไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทางวิชาการหรือทางการเงินได ้ไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ 

ท่ีจะไดรั้บคืนส าหรับนกัเรียนคนใดท่ีถูกไล่ออกภายใตห้วัขอ้นี์ ้
 

7. The College maintains the right to make changes to the timetable, tutors, or venues, without prior 

notice. Any alterations will not affect your subjects or qualification. 

วิทยาลยัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตารางเรียนครูสอนหรือสถานท่ีจดังานโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 
การเปล่ียนแปลงใด ๆ จะไม่กระทบต่อเร่ืองหรือคุณสมบติัของคุณ 
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8. At the discretion of the college, we reserve the right to reschedule or cancel courses if the College 

deems there to be insufficient enrolments. The student will be offered a refund if the course cannot 

be rescheduled within three months after deducting admin and other cost. 

ทางวิทยาลยัขอสงวนสิทธ์ิในการก าหนดเวลาใหม่หรือยกเลิกหลกัสูตรหากวิทยาลยัเห็นวา่มีการลงทะเบียนเรียนไม่เพียงพอ 
นกัเรียนจะไดรั้บเงินคืนหากไม่สามารถก าหนดหลกัสูตรใหม่ภายในสามเดือนหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายของผูดู้แลระบบและค่าใชจ่้ายอ่ืน 

ๆ 
 

9. If for reasons outside of the College’s control the class or course is cancelled, the class will be 

rescheduled. 

หากเหตุผลท่ีอยูน่อกการควบคุมของวิทยาลยัชั้นเรียนหรือหลกัสูตรถูกยกเลิกไปชั้นเรียนจะไดรั้บการเล่ือนก าหนดเวลา 
 

10. The College is not liable for loss or damage to student belongings when on college property. 

วิทยาลยัไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของนกัเรียนเม่ืออยูใ่นสถานท่ีของวิทยาลยั 
 

11. Payment: A students place at the College will not be held unconditionally without receiving the 

payment 

การช าระเงิน: นกัเรียนท่ีวิทยาลยัจะไม่ถูกจดัข้ึนโดยปราศจากเง่ือนไขโดยไม่ไดรั้บการช าระเงิน 
 

12. Course Transfer: Any student who wishes to change course, must put their request in to the Admin 

team within the first 3 weeks of the course. The final decision will be made by the head of the 

department. 

การโอนหลกัสูตร: นกัเรียนท่ีตอ้งการเปล่ียนหลกัสูตรตอ้งยืน่ค  าร้องต่อทีมผูดู้แลระบบภายใน 3 สปัดาห์แรกของหลกัสูตร 
การตดัสินใจขั้นสุดทา้ยจะกระท าโดยหวัหนา้แผนก 
 

13. International student: course will be first track to finish within 6 months under short term study 

route, short course and up to 11 months for English course. Student can register and start course 

from home country and apply to finish rest of the modules, assignment and exam within 6 months if 

got visa. 

หลกัสูตรนานาชาติ: หลกัสูตรจะเป็นหลกัสูตรแรกท่ีจะจบภายใน 6 

เดือนภายใตเ้ส้นทางการศึกษาระยะสั้นหลกัสูตรระยะสั้นและไม่เกิน 11 เดือนส าหรับหลกัสูตรภาษาองักฤษ 

นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนและเร่ิมตน้การเรียนการสอนไดจ้ากประเทศบา้นเกิดของตนเองและสามารถสมคัรไดใ้นส่วนท่ีเหลื
อของหลกัสูตรการมอบหมายและการสอบภายใน 6 เดือนหากไดรั้บวีซ่า 
 

14. Certificates: Where a student passes a course and is entitled to a certificate, the College reserves the 

right to withhold the certificate where course fees are still outstanding. 

ใบรับรอง: 
เม่ือนกัเรียนผา่นหลกัสูตรและไดรั้บใบประกาศนียบตัรวิทยาลยัขอสงวนสิทธ์ิในการระงบัใบประกาศนียบตัรท่ียงัคงคา้งอยู์ ่ 
 

15. Non-Payment of Fee’s: The College maintains the right to terminate a student’s enrolment at any 

time during the length of the course who has defaulted on agreed payment instalment. 

การไม่ช าระค่าธรรมเนียม: 

วิทยาลยัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการลงทะเบียนเรียนของนกัเรียนไดต้ลอดเวลาในช่วงระยะเวลาของหลกัสูตรท่ีผิดนดัช าระเงินตา
มงวดท่ีตกลงกนั 

 

SECTION 12: REFUND POLICY นโยบายการคืนเงิน 

 



 

9 | P a g e  
 

All requests for a refund must be made in writing by the applicant addressed to OCE and should clearly state 

the following: 

ค าขอทัง้หมดส าหรับการคืนเงินต้องท าเป็นหนงัสือโดยผู้ยื่นค าขอที่สง่ถึง OCE และควรระบอุยา่งชดัเจนวา่: 
• Details of the applicant, including reference number & course details. 

• รายละเอียดของผู้สมคัรรวมทัง้หมายเลขอ้างอิงและรายละเอียดหลกัสตูร 

• Total fees deposited and the reason for request for refund of tuition fees. 

• จ านวนเงินที่เรียกเก็บและเหตผุลในการขอคืนเงินคา่เลา่เรียน 

• Applicants bank details including sort codes to receive refund. 

• รายละเอียดธนาคารของผู้สมคัรรวมถึงรหสัการจดัเรียงเพื่อรับเงินคืน 

• All supporting and relevant documents to be returned to the college. The following rules will apply 

under the given circumstances: 

• เอกสารสนบัสนนุและเอกสารที่เก่ียวข้องทัง้หมดที่จะถกูสง่กลบัไปที่วิทยาลยั กฎตอ่ไปนีจ้ะใช้ภายใต้สถานการณ์ทีก่ าหนด: 
 

1. Student arrived to the UK: once the student has arrived in the UK, the student is NOT entitled to a 

refund. The student is required to attend classes; failure to attend will result in the student being 

expelled reported to the authorities. 

นกัเรียนมาถึงสหราชอาณาจกัร: เม่ือนักเรียนมาถึงสหราชอาณาจกัรแล้วนกัเรียนจะไมมี่สิทธ์ิได้รับเงินคืน นกัเรียนต้องเข้าชัน้เรียน 
การไมเ่ข้าเรียนจะท าให้นกัเรียนถกูไลอ่อกจากโรงเรียนรายงานตอ่เจ้าหน้าที่ 
 

2. Student obtained admission letter or visa but wishes to cancel their course prior to arrival to UK or 

Student arrives at the airport in UK but is deported:  in such an event the student is required to 

approach the Embassy to cancel their visa and obtain a letter from the Embassy to state that the visa 

has been cancelled. Original visa cancellation letter must be produced. The applicant is then required 

to submit a refund request letter as stated above. The applicant will be entitled to a 50% refund of 

the tuition fee paid. This will be processed within twelve weeks of receiving the request letter along 

with supporting documents. 

นกัเรียนได้รับจดหมายตอบรับหรือวีซา่ 
แตป่ระสงค์จะยกเลิกหลกัสตูรก่อนที่จะเดินทางมาถึงสหราชอาณาจกัรหรือนกัเรียนมาถึงสนามบินในประเทศองักฤษ 
แตถ่กูเนรเทศออกไปในกรณีดงักลา่วนกัเรียนต้องติดตอ่สถานทตูเพื่อยกเลิกวซีา่และได้รับวีซา่ 
จดหมายจากสถานเอกอคัรราชทตูเพื่อระบวุา่วีซา่ได้ถกูยกเลิกแล้ว ต้องมีการยกเลิกจดหมายการขอวีซา่ต้นฉบบั 
ผู้สมคัรจะต้องสง่จดหมายขอคืนเงินตามที่ระบขุ้างต้น ผู้สมคัรจะได้รับเงินคนื 50% ของคา่เลา่เรียน 
การด าเนินการนีจ้ะด าเนินการภายในสิบสองสปัดาห์หลงัจากได้รับหนงัสือขอพร้อมกบัเอกสารประกอบการ 
 

3. Student enrolling in UK: Students enrolling locally are not eligible for a refund under any 

circumstances. 

นกัเรียนที่เข้าเรียนในสหราชอาณาจกัร: นกัเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในประเทศจะไมมี่สิทธ์ิรับเงินคืนภายใต้สถานการณ์ใด ๆ 
 

4. Deception/Fraud: if the applicant or anyone acting on the applicant’s behalf has used fraudulent 

measures or documents to gain enrolment at OCE or to support their visa application at the Embassy 

and has been subsequently refused a student visa they will be NOT be entitled to a refund. 

การหลอกลวง / การฉ้อโกง: 
หากผู้ยื่นค าขอหรือบคุคลที่ท าในนามของผู้สมคัรใช้มาตรการหรือเอกสารที่เป็นการหลอกลวงเพ่ือลงทะเบียนเรียนที่ OCE 
หรือเพ่ือสนบัสนนุการขอวีซา่ที่สถานทตูและได้รับการปฏิเสธวีซา่นกัเรียนแล้ว เพ่ือคืนเงิน 
 

5. International student can register and start course from home and apply for the visa to finish the rest 

of the modules, assignments and exams. The College will calculate and deduct fees up to the course 

length, modules assignments finished and will refund the rest of the fees. 
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นกัเรียนตา่งชาติสามารถลงทะเบียนเรียนและเร่ิมต้นหลกัสตูรได้จากทีบ้่านและยื่นค าร้องขอวีซา่เพื่อจบหลกัสตูรการก าหนดและข้อ
สอบอ่ืน ๆ 
วิทยาลยัจะค านวณและหกัคา่ธรรมเนียมตามความยาวของหลกัสตูรการก าหนดโมดลูเสร็จสิน้และจะคืนเงินสว่นทีเ่หลือทัง้หมด 
 

6. Withdrawn Students / Expelled Students: Students that withdraw from their course after arrival; are 

expelled due to misconduct or fail to meet academic or financial commitments, will not be entitled for 

a refund of any tuition fees paid. 

นกัเรียน / นกัศกึษาที่ถกูเพิกถอน: นกัเรียนที่ถอนตวัออกจากสนามหลงัจากมาถึง 
ถกูขบัไลอ่อกเน่ืองจากการประพฤติผิดหรือไมป่ฏิบตัิตามข้อผกูพนัทางวิชาการหรือทางการเงินจะไมไ่ด้รับสิทธิในการคืนเงินคา่เลา่เ
รียนที่จา่ยไป 
 

7. Third Party Payments: Students must send a signed letter to confirm that they require the refund 

amount to be paid to a 3rd party if this is required. The letter must include name, address, and bank 

account details. 

การช าระเงินของบคุคลที่สาม: 
นกัเรียนต้องสง่จดหมายลงนามเพ่ือยืนยนัวา่พวกเขาต้องการเงินคืนที่จะต้องจา่ยให้กบับคุคลทีส่ามถ้าจ าเป็น 
จดหมายต้องประกอบด้วยชื่อที่อยูแ่ละรายละเอียดบญัชีธนาคาร 
 

8. The Oxford College of Education provides educational services and are NOT immigration advisers. The 

College is not regulated to offer any immigration advice. If you require immigration advice, you should 

seek independent legal advice as the College cannot and do not offer any immigration advice. A list of 

government regulated immigration advisers can be obtained from the Office of the Immigration 

Services Commissioner (http://oisc.homeoffice.gov.uk/). 

 

ให้บริการด้านการศกึษาและไมเ่ป็นทีป่รึกษาด้านการเข้าเมืองวิทยาลยัไมมี่การควบคมุเพ่ือให้ค าแนะน าด้านการเข้าเมือง 

หากคณุต้องการค าแนะน าเก่ียวกบัการเข้าเมืองคณุควรขอค าแนะน าด้านกฎหมายที่เป็นอิสระเน่ืองจากวิทยาลยัไมส่ามารถท าข้อเ

สนอแนะเก่ียวกบัการอพยพได้ 

สามารถดรูายชื่อที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลที่ได้รับจากส านกังานตรวจคนเข้าเมือง 
 (http://oisc.homeoffice.gov.uk/). 
 

9. The College and its employees are not immigration advisers and therefore the responsibility for the 

validity and accuracy of a VISA application lies solely with the student. Please note that it is the 

student's sole responsibility to ensure that they meet the UKVI REQUIRMENTS. 

วิทยาลยัและพนกังานไมเ่ป็นที่ปรึกษาด้านการเข้าเมืองและความรับผิดชอบตอ่ความถกูต้องและความถกูต้องของใบสมคัรวีซา่อยูก่ั
บนกัเรียนเทา่นัน้ โปรดทราบวา่เป็นความรับผิดชอบของนกัเรียนเพียงอย่างเดียวเพ่ือให้แน่ใจวา่พวกเขาเป็นไปตามข้อก าหนดของ 
UKVI 
 

 

10. The College cannot and will not be held responsible for any VISA refusal based on reasons which are 

within the student’s reasonable control including, the student failing to provide the necessary 

documents, failing to demonstrate adequate financial support, submitting an incomplete application, 

false representations being made, or forgery of documents.  

วิทยาลยัไมส่ามารถและจะไมรั่บผิดชอบตอ่การปฏิเสธวีซา่ใด ๆ 
โดยขึน้อยูก่บัเหตผุลที่อยูภ่ายใต้การควบคมุที่สมเหตสุมผลของนกัเรียนรวมทัง้นกัเรียนไมไ่ด้จดัเตรียมเอกสารที่จ าเป็นไมส่ามารถใ
ห้การสนบัสนนุทางการเงินอยา่งเพียงพอสง่ใบสมคัรที่ไมส่มบรูณ์ ท าหรือปลอมแปลงเอกสาร 
 

11. If a student's VISA application is refused due to fault attributable to the student, then there is no 

entitlement to a refund under our Refunds Policy. 

http://oisc.homeoffice.gov.uk/
http://oisc.homeoffice.gov.uk/
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กรณีที่ใบสมคัรวีซา่ของนกัเรียนถกูปฏิเสธเน่ืองจากความผิดพลาดที่เกิดขึน้กบันกัเรียนแล้วจะไมมี่สิทธิได้รับเงินคืนตามนโยบายกา
รคืนเงินของเรา 
 
 

12. This Policy must be read in conjunction with the Refund Policy and apply if only understand and 

agreed. Students' attention is particularly drawn to the fact that where they fail to apply for a refund 

15 day prior to the Course Commencement Date, they will NOT qualify for a refund. 

นโยบายนีต้้องอา่นควบคูก่บันโยบายการคืนเงินและใช้หากเข้าใจและตกลงกนัเทา่นัน้ 
ความสนใจของนกัเรียนจะถกูดงึออกมาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือพวกเขาไมส่ามารถขอรับเงินคืนได้ภายใน 15 
วนัก่อนวนัเร่ิมเรียนหลกัสตูรพวกเขาจะไมมี่สิทธ์ิได้รับเงินคืน 
 

 

13. Students will NOT qualify for a refund where the student has obtained a VISA refusal for false 

representation being made, or forgery of documents 

นกัเรียนจะไมไ่ด้รับการคืนเงินในกรณีที่นกัเรียนได้รับการปฏิเสธวีซา่ส าหรับการแสดงเท็จหรือการปลอมแปลงเอกสาร 
 

 

• If a student's VISA application has been refused (for circumstances other than false representation 

being made, or forgery of documents) then the fees paid will be refunded less an administration 

charge of £350 (plus any courier and transfer charges) on production of the following documents: 

หากใบสมคัรวีซา่ของนกัเรียนถกูปฏิเสธ (ส าหรับกรณีอ่ืนที่ไมใ่ชก่ารแสดงเท็จหรือการปลอมแปลงเอกสาร) 
คา่ธรรมเนียมที่ช าระจะได้รับคืนน้อยกวา่คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 350 ปอนด์ (รวมคา่จดัสง่และคา่จดัสง่) ในการผลติ 
เอกสารตอ่ไปนี:้ 
 

• Copy of the VISA refusal letter  

ส าเนาหนงัสือปฏิเสธวีซา่ 
 

• Copy of the student's passport showing both a photograph and signature 

ส าเนาหนงัสือเดินทางของนกัเรียนที่แสดงรูปถ่ายและลายเซ็น 
 

• Where the payee was not the student, an original authority letter from the student authorising the 

repayment to the payee. 

กรณีที่ผู้ รับเงินไมไ่ด้เป็นนกัเรียนหนงัสอืมอบอ านาจเดิมจากนกัเรียนที่อนญุาตให้จา่ยเงินให้ผู้ รับเงิน 
 

• Where a student has failed to comply with the Refund Procedure, (Bullying - aggressive behaviour-

violence -breach refund policy) they will NOT be eligible for a refund save in exceptional 

circumstances.  

ในกรณีที่นกัเรียนไมป่ฏิบตัิตามขัน้ตอนการคืนเงิน(ข่มขู่-พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง-นโยบายการคืนเงิน) 

พวกเขาจะไมมี่สิทธ์ิได้รับเงินคืนในกรณีพิเศษ 

Note: Student must pay the first-year tuition fee before arrival. If an applicant decides to withdraw from a 

course either prior to or during the visa application process an administration charge of five hundred pound 

will be applied. This charge is in addition to the non-refundable fees. 

หมายเหต:ุนกัศกึษาต้องช าระคา่เลา่เรียนปีแรกก่อนเดนิทางมาถึง 

หากผู้สมคัรตดัสนิใจถอนตวัออกจากหลกัสตูรก่อนหรือในระหว่างขัน้ตอนการขอวีซา่จะมีการคดิคา่บริหารจดัการเป็นเงินห้าแสนปอนด์ 

คา่ธรรมเนียมนีเ้ป็นคา่ธรรมเนียมนอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมที่ไม่สามารถคืนเงินได้ 

 

APPLICATION CHECKLIST FOR ADMISSION:         รายการตรวจสอบใบสมัครส าหรับการรับเข้าเรียน: 
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• Fully completed & signed Application Form                       แบบฟอร์มใบสมคัรที่ครบถ้วนและลงลายมือชื่อครบถ้วน 
• 1 passport size photograph                                                   รูปถา่ยขนาดหนงัสือเดินทาง 1 ใบ 

• Copies of Passport pages                                                        ส าเนาหนงัสือเดินทาง 
• Copies of Academic Certificates & Transcripts                  ส าเนาหนงัสือรับรองการศกึษาและหลกัฐานการศกึษา 
• English Qualifications (if any)                                                คณุวฒิุภาษาองักฤษ (ถ้ามี) 
• English Placement Test (if any)                                             การสอบวดัระดบัภาษาองักฤษ (ถ้ามี) 
• Appropriate fees stated on Conditional Offer Letter        คา่ธรรมเนียมที่เหมาะสมตามที่ระบไุว้ในหนงัสือเสนอเง่ือ      

           นไขตามเง่ือนไข  
• Work experiences’ evidence                                                  หลกัฐานประสบการณ์ท างาน 

• 2 reference letters                                                                   2 ตวัอกัษรอ้างอิง 
(academic and professional /local authorities                   (นกัวชิาการและนกัวิชาชีพ / เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน) 
         

 
 

 

Minimum Requirements for Visa Application:       ข้อก าหนดขัน้ต ่าส าหรับการขอวีซา่ 
 
 

• Visa application form                                    แบบฟอร์มขอวีซา่ 
• Appropriate Visa fees                                    คา่ธรรมเนียมวีซา่ที่เหมาะสม 

• Health Insurance                                           ประกนัสขุภาพ 

• Visa Letter                                                       จดหมายขอวีซา่ 

• Bank Statement with appropriate funds   บญัชีธนาคารที่มีเงินทนุที่เหมาะสม 

• Accommodation Confirmation                    ยืนยนัที่พกั 

• All Academic Qualifications                          คณุวฒิุทางการศกึษาทัง้หมด 

• English Certificate                                          หนงัสือรับรองภาษาองักฤษ 

 
 

 
Student/agents/parents are requested to pay director to college account as follow: 
นกัศกึษา / ตวัแทน / บิดามารดาจะต้องช าระคา่เลา่เรียนแก่ผู้ เรียนตอ่บญัชีวทิยาลยัดงันี ้: 

 

Payment Details             รายละเอียดการจา่ยเงิน: 

Oxford College of Education Ltd 
Account No : 83428761  
Sort Code : 200206  
SWIFT CODE : BARCGB22 
IBAN : GB40 BARC 20020683428761  
Barclays Bank : 12 Station Approach, Gerrards Cross SL9 8PP 
 

SECTION 13: DECLARATION       ค าประกาศ 
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I hereby confirm that the information I have given is correct and complete, and that I have read, 

understood and agree to the terms, conditions and refund policy stated on this form. 

ฉันขอยืนยนัวา่ข้อมลูที่ฉันให้ไว้ถกูต้องและครบถ้วนและฉันได้อา่นเข้าใจและยอมรับข้อก าหนดเง่ือนไขและนโยบายการคืนเงินที่ระบไุว้ในแบบ

ฟอร์มนีแ้ล้ว 

• I fully understand the entry requirements, fees, suitability and progression opportunities 

(where applicable) 

ฉันเข้าใจข้อก าหนดในการเข้าร่วมคา่ธรรมเนียมความเหมาะสมและความก้าวหน้า (ถ้ามี) 
 

• I understand and accept that the College reserves the right to close or combine one class 

with another. 

ฉันเข้าใจและยอมรับวา่วิทยาลยัขอสงวนสิทธ์ิในการปิดหรือรวมชัน้เรียนกบัชัน้เรียนอ่ืน 
 

• I accept that where the fee assessment process has determined I pay fees I will pay them or I 

will provide a formal letter of sponsorship from my employer or other sponsoring 

organisation. I also acknowledge that if my sponsor does not pay promptly I will be required 

to settle any outstanding fees. 

ฉันยอมรับวา่ในกรณีที่กระบวนการประเมินผลการประเมินได้ก าหนดฉันต้องจา่ยคา่ธรรมเนียมฉันจะจา่ยเงินให้กบัพวกเขาหรือฉันจ
ะให้หนงัสือสนบัสนนุอยา่งเป็นทางการจากนายจ้างหรือองค์กรสนบัสนนุอ่ืน ๆ ของฉัน 
ฉันยงัยอมรับวา่หากผู้สนบัสนนุของฉนัไมจ่า่ยเงินทนัทีฉันจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมคงค้างใด ๆ 

• I agree that if I am eligible and the College accepts me onto an instalment arrangement I will 

pay each instalment promptly as it falls due. I also understand that should I withdraw from 

the course(s) any outstanding payments remain payable and must be paid immediately. 

ฉันยอมรับวา่ถ้าฉันมีสทิธ์ิและวิทยาลยัรับฉันเข้าสูก่ารผ่อนช าระฉันจะจา่ยเงินงวดแตล่ะทนัทีเม่ือมนัตก 
ฉันยงัเข้าใจวา่ฉันควรจะถอนตวัออกจากหลกัสตูร (s) การช าระเงินคงค้างใด ๆ ยงัคงต้องช าระและต้องจา่ยเงินทนัที 
 

Student Full Name  

ชื่อเต็มของนกัเรียน 

 

Parents Name (if under 18) 

ชื่อผู้ปกครอง (ถ้าอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 
 

 
 
 
 

Signature 
ลายเซ็น 
 
  

Parents Signature  
ลายเซ็นของผู้ปกครอง 
 
 

Date  
วนัที่ 

Date  
วนัที่ 
 
 
 

 

 



 

14 | P a g e  
 

Office Use Only: 
ใช้เฉพาะส านกังาน: 
 
 
 
 
 
 

 

Principal use only: 

ใชห้ลกัเท่านั้น: 

 
 
 
 
 
 
 

 


