
UK 

PRE-

DEPARTURE

Getting ready? 



CH
EC

K
LI

ST

IM
PO

RT
A

N
T

�      พาสปอรต์
เล่มป�จจุบันที�มีหน้า
วซีา่ประทับ และ
ใบรบั Biometric
Collection

�      IOM 
ใบรบัรอง
การตรวจปอด
 
�      CAS
(Confirmation of
Acceptance
Studies) หรอื
จดหมายตอบรบั
จากโรงเรยีน

�      CV in English
(ถ้าต้องการทํางาน
ระหวา่งเรยีน ใน
กรณีวซีา่อนุญาต
ใหทํ้างานได้)
 
�      เงินสด บัตร
เครดิต บัตรเดบิต
 
 
�      ใบรบัรอง
แพทย์หากมีโรค
ประจาํตัว ใบสั�งยา

�      ชารจ์เจอร ์ตัว
แปลงไฟ
 
�      โน๊ตบุ๊ค ไอแพด
 
�      อาหารแหง้ 
มาม่า เครื�องปรุง
อาหาร หม้อหงุข้าว
เล็ก ๆ ถ้าเป�นคนติด
ทานข้าว
 
 

�      ทรานสครปิต์
และ ใบรบัรองจบ
สาํหรบัแสดงตัวตน
กับโรงเรยีน หรอื
มหาวทิยาลัยในวนั
ลงทะเบียน
 
�      รูปถ่ายพื�น
หลังขาว ติดเผื�อไป
เนื�องจากชว่งแรก
ทําบัตรนักศึกษา
และบัตรโดยสาร
สาธารณะ
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เงินสดสามารถนําเขา้ไป    ไมเ่กินหนึ�งหมื�นปอนด์เท่านั�น ณ กฎหมายป�จจุบนั



PASSPORT

 

CAS หรอื Visa Letter 

จดหมายตอบรบัจากโรงเรยีน  

 

IOM CERTIFICATE

 

UK 

BOARDER

CONTROL

นกัเรยีนควรเตรยีมเอกสาร
 ขึ�นเครื�อง 3 รายการที�สาํคัญ



หากนักเรยีนนัดคนมารบั ใหร้อในจุดที�นดัหมาย แต่
หากนักเรยีนที�ประสงค์ต้องการเดนิทางเองโดยรถไฟ
มองป�ายสญัลักษณ์ที�มอียา่งชดัเจน เชน่
underground, coach และนกัเรยีนที�อาศัยอยูใ่น
ลอนดอน แต่ต้องการเดนิทางดว้ยรถไฟใต้ดิน
สามารถซื�อบตัรโดยสารไดที้�ตู้อัตโนมติั

เมื�อผา่น ตม. ก็สามารถไปรบักระเป�าสมัภาระที�สายพาน
ตามไฟท์สายการบนิไดเ้ลย ในกรณีที�นกัเรยีนมขีองที�
ต้องสาํแดงก็เขา้ชอ่งสแีดงเพื�อทําการตรวจสอบต่อไป

IMMIGRATION
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เขา้ไปต่อคิวที�ชอ่งของ All other passports เจา้
หน้าที�จะถามคําถามทั�วไป อยา่งเชน่ เรยีนที�ไหน เรยีน
นานเท่าไหร ่ตามแต่เจา้หนา้ที�จะเหน็สมควร



 

BRP

COLLECT ION

สาํหรบันักเรยีนประเภท Tier 4 Student Visa ที�ไมไ่ดเ้รยีน
Pre sessional หรอืนกัเรยีนภาษาระยะยาวมากวา่ 6 เดอืนขึ�น
ไป เมื�อถึงประเทศอังกฤษจะต้องไปรบับตัร BRP พรอ้ม
เอกสารที�แนบมากระดาษเอ 4 และไปรบัที�ไปรษณยีที์�ไดล้ง
ทะเบยีนไว ้หรอืไปรบัที�สถาบนัหรอืมหาวทิยาลัย ใหต้รวจราย
ละเอียดได้ที�กระดาษสขีาว เอ 4 ที�แนบมากับหนา้วซีา่ชั�วคราว
ที�เป�นสติ�กเกอรม์รีะยะเวลากําหนดหนึ�งเดอืน นกัเรยีนต้องไป
รบัภายในเวลาที�กําหนด เมื�อถึงประเทศอังกฤษ
 

ในกรณี นกัเรยีนที�เรยีน Pre sessional นกัเรยีนจะต่อวซีา่
รอบสองเมื�อเรยีนพรเีสรจ็ และเขา้ระบบการต่อวซีา่ใหมอี่ก
ครั�ง เมื�อได้วซีา่แล้ว จาํเป�นจะต้องไปตรวจลายนิ�วมอืตามนดั
หมาย และจะต้องไปรบับตัร BRP เชน่กัน ง่าย ๆ ก็คือ
นักเรยีนจะได้บตัรนี�เมื�อต่อวซีา่รอบสองเสรจ็สมบูรณแ์ล้ว
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MEDICAL
ไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยใด ๆ แล้วหากมกีารเจบ็ป�วย รบัยา หรอื
รกัษา The National Health Service / NHS   

   

ระบบสาธารณสขุประเทศอังกฤษ นกัเรยีนไดทํ้าการชาํระค่า
ประกันสขุภาพไวใ้นชว่งทําวซีา่เรยีบรอ้ยแล้ว สามารถเขา้
รบัการรกัษาไดต้ามกฎหมายตามระยะเวลาที�เรยีนหรอืระบุ
 เมื�อไดที้�อยูที่�แนน่อน จาํเป�นต้องไปลงทะเบยีนในเขต
สาธารณสขุใกล้ที�พกั สามารถตรวจสอบไดโ้ดยใสร่หสั
Post Code ของที�พกัที�เราอาศัย และสามารถทําการนดั
หมาย ไดที้�เวป็ 

https://www.nhs.uk/ 
 

นกัเรยีนจาํเป�นต้องลงทะเบยีนไว ้ถึงแมว้า่จะยงัไมเ่จบ็ป�วย
ก็ตาม เนื�องจากหากไมไ่ดร้บัการลงทะเบยีนไว ้การเขา้รบั
การรกัษาจะต้องรอนาน โดยปรกติจาํเป�นต้องมกีารนดั
หมายก่อนเสมอ การเขา้รบัการรกัษา แบบ Walk-in จะใช้
ในกรณฉีกุเฉิน
 

หากต้องการรบัคําแนะนาํฉกุเฉิน สามารถโทรไปไดที้�สาย
ดว่น 24 ชั�วโมงไดที้� NHS 111
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นกัเรยีนที�ไดว้ซีา่ Tier 4 student หรอื student visitor สามารถเป�ด
แบงค์ไดแ้ละควรเป�ดแบงค์เพื�อความสะดวกในการใชจ้า่ยเงินภายใน
ประเทศ ต้องมทีี�อยูที่�แนน่อน สามารถทําการนดัหมายแบงค์ที�ใกล้มหา
ลัยหรอืบา้น ในบางกรณมีหาลัยจะมคีอนเนคชั�นในแบงค์นั�นๆ ก็สามารถ
ตรวจสอบกับมหาลัยในวนัลงทะเบยีนนกัศึกษาใหม ่เนื�องจากนกัเรยีน
จาํเป�นต้องมใีบรบัรองการเป�ดแบงค์ที�ออกใหจ้ากมหาวทิยาลัยเพื�อนาํไป
เป�ดบญัช ีในประเทศอังกฤษนยิมใชบ้ตัรเดบติในการกดเงินสดหรอืจา่ย
ชาํระสนิค้าซึ�งจะไมม่สีมุดบญัชสีามารถตรวจสอบรายการเดนิบญัชทีี�
สามารถดไูดจ้ากระบบ และธนาคารจะสง่สเตทเมน้ท์ไปยงัที�อยูเ่ป�น
ประจาํทกุเดอืน
 

การชาํระสนิค้าในประเทศอังกฤษเป�นระบบ Contactless Payments

ซึ�งชาํระเงินดว้ยบตัรโดยไมต้่องกดรหสัในจาํนวนเงินไมม่าก หรอืตาม
กําหนดของแบงค์ การชาํระดว้ยบตัรมเีกือบทกุรา้น โดยไมจ่าํกัดจาํนวน
เงินไมว่า่จะกดเพยีงไมกี่�ปอนด ์ก็สามารถใชบ้ตัรไดต้ามปรกติ และไมไ่ด้
เสยีค่าชารจ์หรอืค่าธรรมเนยีม ดงันั�นการมบีตัรเดบติจงึเป�นเรื�องที�
สะดวกในการดาํรงชวีติ
 

ขอ้ควรคํานงึ การใหบ้รกิารของแบงค์มคีวามแตกต่างกัน ดงันั�นหากเรา
ไมไ่ดร้บัความสะดวกในแบงค์บางสาขา ใหไ้ปติดต่อที�สาขาอื�น ๆ ต่อไป
แบงค์ที�นยิม เชน่  Barclays, HSBC, Lloyds, NatWest

 BANKING 

IN THE UK
5



ร หัสปร ะ เทศ อังกฤษ  +44

 

สาํ ห รับนั ก เ รียน ที� อ ยู่ ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป� น ร ะ ย ะ สั� น
ส าม า รถ เ ลื อกแพค เกจ โทร ศัพ ท์ เ ค รือ ข่ า ย ไ ด้
ซึ� ง มี ห ล าย ค่ าย  แ ต่ ที� นิ ยมอย่ า ง เ ช่ น
VODAFONE  แล ะ  O2

 

TOP -UP :  เ ริ�ม แ รกนั ก เ รียนส าม า รถซื� อ ซิม
ก า ร์ดด้ ว ย ร ะบบ เ ติ ม เ งิ น ก่ อน ได้     

   

PACKAGE :  ห ากนั ก เ รียน ที� อ ยู่ ร ะ ย ะ ย า ว
ม ากกว่ า หนึ� ง ป�  อ าจแน ะนาํ ร ะ บบร าย เดื อน
ร ะบบร าย เดื อนจาํ เ ป� น ต้ อง ทํา สัญญา  แล ะมี
บัญชี ที� อั ง กฤษ  เ พื� อ ตั ด ค่ าบ ริก า ร ร าย เดื อน
อัต โนมั ติ  ดั งนั� น เ มื� อ ไ ด้ บัญชี อั งกฤษแ ล้ ว
นั ก เ รียน ก็ ส าม า รถ เ ลื อก ใ ช้ บ ริก า รแบบร าย
เดื อน
 

ข้ อดี ข องก า ร เ ป� ดบริก า ร ร าย เดื อน คื อนั ก เ รียน
จ ะ ไ ด้ เ ค รื� อ ง โ ท ร ศัพ ท์ฟรี  เ มื� อ ค รบสัญญา ก็
ส าม า รถ เป� น เ จ้ า ของ เค รื� อ งนั� น  ๆ  ไ ด้  อย่ า ง ไ ร
ก็ต าม ใ ห้ นั ก เ รียน ไป ศึกษ าข้ อ มู ลของแ ต่ล ะ ค่ า ย
เมื� อ ถึ งปร ะ เ ทศ อั งกฤษ เ รียบ ร้อยแ ล้ ว

TELEPHONE

AND

COMMUNICATIONS
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สาํหรบันกัเรยีนที�ไมไ่ด้พกัหอพกัในมหาวทิยาลัย นกัเรยีนมตัีวเลือก
ในการหาที�พกัเอกชนทั�วไป ไมว่า่จะเป�นแบบ Student

Accommodation ที�เป�นของเอกชนนกัเรยีนจาํเป�นต้องจา่ยค่าเชา่
ในระยะยาวทีเดียวใหค้รบสญัญา เชน่ อยูห่นึ�งป� ในบางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บยาวทั�งป� หรอื หกเดือนครั�งแล้วแต่ขอ้กําหนด โดยมวีนั
เขา้และวนัออกระบุตามสญัญา สว่นใหญค่่าเชา่นี�ก็จะรวมบลิ นํ�า ไฟ
แก๊สไวห้มดแล้ว
 

แต่หากบางคนเลือกที�พกัแบบเอกชน เชน่ หอ้งพกั เป�นบา้น หรอื
เเฟลต นกัเรยีนควรเลือกโดยใชตั้วกลางในการติดต่อเพื�อความ
ปลอดภัย ไมค่วรติดต่อกับเจา้ของบา้นโดยตรง ควรใหบ้รษัิท
เอกชน letting company ในการดแูลเรื�องสญัญา การต่อรองต่าง
ๆ ในกรณนีี�นกัเรยีน อาจจะต้องรบัผดิชอบเรื�องบลิต่าง ๆ เชน่
ค่านํ�า ค่าไฟ ค่าอินเตอรเ์นต็ ค่าแก๊ส แยกต่างหาก 

 

ขอ้ควรคํานงึ นกัเรยีนที�พกัเอกชนลักษณะนี� จะมอีีกค่าใชจ้า่ยหนึ�ง
ที�สามารถละเวน้ได้ เชน่ภาษี Council Tax จาํไวเ้สมอวา่ วซีา่
นกัเรยีนได้รบัการยกเวน้ค่าภาษีนี� หากมบีลิเรยีกเก็บ ควรแจง้ให้
บรษัิทเชา่ทราบ หรอื แจง้ใหท้ราบก่อนในการทําสญัญาเลย ต้องยํ�า
ในสว่นนี� เนี�องจากเมื�อมกีารเชา่เกิดขึ�น จะมยีอดนี�เรยีกเก็บหากไม่
แจง้ หรอืแจง้แล้วแต่บรษัิทอาจจะตกหล่นตอนทําเอกสารได ้

 

และอีกค่าใชจ้า่ย ระวงัเรื�องการเป�ดอินเตอรเ์นต็ที�เขา้เครอืขา่ย
โทรทัศน ์ถึงแมว้า่นกัเรยีนจะใชอิ้นเตอรเ์นต็จากคอมพวิเตอร ์หาก
เขา้ไปสูส่ญัญาณโทรทัศนเ์มื�อไหร ่จะถกูเรยีกเก็บค่า TV License

ทันที หรอืก่อนจะมทีีวจีะต้องเสยี TV License นี�ดว้ยเชน่กัน

ACCOMMODATION
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นกัเรยีนภาษาระยะสั�น ณ ป�จจุบนั กฎหมายไมอ่นญุาตใหทํ้างาน
ได ้การเขา้หอ้งเรยีนถือวา่นกัเรยีนต้องใหค้วามสาํคัญเป�นอยา่ง
มาก การขาด ลา มาสาย นกัเรยีนควรแจง้ใหค้รผููส้อนทราบหาก
เกินกวา่สามวนั เป�นต้น ควรรกัษาสถานะชั�วโมงหอ้งเรยีนไวต้าม
กฎขอ้ระเบยีบของโรงเรยีนอยา่งเครง่ครดั
 

สาํหรบันกัเรยีนที�ไดว้ซีา่ประเภท Tier 4 Student Visa ที�
กฎหมายระบุวา่สามารถทํางานได ้ซึ�งโดยปรกติทั�วไป จะสามารถ
ทํางานได ้20 ชั�วโมงต่อสปัดาห ์และไดเ้ต็มเวลาในชว่งป�ดเทอม
 

Post-Study Work Visa และในภาคการศึกษา 2020 เป�นต้นไป
นกัเรยีนที�ถือวซีา่ Tier 4 สามารถยื�นวซีา่ทํางานไดอี้ก 2 ป�หลัง
จากเรยีนจบ ซึ�งเป�นโอกาสที�ดมีากที�นกัเรยีนในการหา
ประสบการณก์ารทํางานก่อนกลับประเทศ นกัเรยีนควรเตรยีม
ตัวและควรหางานก่อนที�จะเรยีนจบเนื�องจากการสมคัรในที�ต่าง
ๆ มกัใชเ้วลา เพื�อไมใ่หเ้วลาศูนยเ์ปล่าควรเริ�มต้นในการหางาน
เสยีแต่เนิ�น ๆ หรอืควรฝ�กงานแบบไมร่บัค่าจา้งก่อนเพื�อใหม้ี
reference ที�ดใีนการสมคัรงานที�อื�นต่อไป
 

นายจา้งหรอืบรษัิท จะขอ NI Number หากต้องการทํางาน ควร
สมคัรเลขรหสั NI Number สามารถทําไดถึ้งแมว้า่ระหวา่งนั�นจะ
ไมม่งีานอยูก็่ตาม สามารถเขา้ไปสมคัรหรอืดรูายละเอียดเพิ�มเติม
ไดที้�เวป็ 

https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number

WORK AND

STUDY
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TRANSPORTA

T ION
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การเดนิทางในประเทศอังกฤษถือวา่มคีวามสะดวกและ
ทันสมยัค่อนขา้งมาก การเดนิทางจากเมอืงถึงเมอืง
โดยรถไฟ  ในการเชื�อมเมอืงต่าง ๆ ไดเ้กือบทกุเมอืง
เลยก็วา่ได้  สนามบนิมหีลายจุดใหเ้ลือกลง และใน
ลอนดอน ก็จะเป�นรถไฟใต้ดนิ บสั รถโค้ชต่าง ๆ ระบบ
ขนสง่ค่อนขา้งแมน่ยาํ มตีารางชดัเจน ใหนั้กเรยีนโหลด
แอปพลิเคชนัได้ไมว่า่จะเป�น
·       Trainline

·       Tube Map

·       UK Bus Checker

·       National Express Coach

 

สาํหรบันกัเรยีนที�เรยีนหรอือาศัยที�ลอนดอน สว่นใหญ่
ต้องใชบ้รกิารรถไฟและรถเมล์สว่นใหญ่ เมื�อลงทะเบยีน
เป�นนกัเรยีน มทีี�อยูที่�เรยีบรอ้ย สามารถสมคัรบตัร
Oyster Card ในการเดนิทาง จา่ยเงินเป�นรายเดือน ป�
สปัดาห ์แล้วแต่สะดวก ซึ�งจะครอบคลมุรถสาธารณะ
ทั�งหมด ไมว่า่จะเป�น รถไฟใต้ดนิ รถเมล์ เอาเป�นวา่ทกุ
คนไมว่า่จะเป�นนักเรยีน คนทํางาน ต้องมบีตัรนี� เป�น
บตัรที�ขาดในกระเป�าเราเลยไมไ่ด ้สามารถเขา้ไปสมคัร
บตัรนี�ได้ที�เวบ็ไซต์  https://tfl.gov.uk/

TRANSPORTATION
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เกรด็ความรูเ้รื�องมารยาทเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ที�ควรรูก่้อนไปในสงัคม
อังกฤษ จะวา่ไปแล้วมเีรื�องราวของมารยาทที�ด ีๆ อยูม่าก และเป�น
เรื�องที�ควรลอกเลียนแบบทีเดยีว
·       ยนืชดิขวาเสมอ การขึ�นลงบนัไดเลื�อนสาธารณะหากยนืเฉย ๆ
ไมไ่ด้เรง่รบี ควรยนืชดิขวาและไมข่วางทางฝ�� งซา้ย เนื�องจากพื�นที�ฝ�� ง
ซา้ยจะใหท้างสาํหรบัคนที�ต้องการเดนิหรอืเรง่รบี
·       การเป�ดประตคู้างไวส้าํหรบัคนขา้งหลัง ใหล้องสงัเกตทกุครั�งวา่
หากเราเดินตามหลังใคร แล้วเป�นจงัหวะที�ต้องเป�ดประต ูคนที�นูน้จะ
เหลือบดคูนขา้งหลังเสมอ และถ้าเป�นคนที�เป�ดประตเูค้าจะใชม้อืค้างไว้
เพื�อใหป้�องกันประตตีูคนขา้งหลัง ถือเป�นมารยาทที�คนสว่นใหญ่ทํา
กันและเหน็ได้บอ่ย ๆ 

·       การนดัหมาย ไมว่า่จะไปใชบ้รกิารอะไรที�ไหน รา้นอาหาร รา้น
ตัดผม แบงค์ ติดต่อราชการอื�น ๆ จาํเป�นต้องตรวจสอบเวลานดั
หมายก่อน ในบางบรกิารหากไมไ่ดร้บัการนดัหมายล่วงหนา้อาจจะไม่
สามารถใชบ้รกิารได้
·       คําขอโทษ และขอบคณุ ที�ใชกั้นอยา่งแบบติดปากเป�นนสิยั ไมว่า่
จะเดินชนใคร ขอความชว่ยให ้ลงรถเมล์ ขึ�นรถเมล์ เราจะเหน็คนพูด
คําขอบคณุ คําขอโทษ กันติดปาก ถือเป�นมารยาทที�ดแีละสรา้งนสิยัให้
เราซมึซบัได้
·       การต่อแถวเขา้คิว  นักเรยีนพึ�งระวงัการเขา้คิว บางคนเขา้ใจวา่
ถ้าพนักงานวา่งจะเขา้ไปแทรก หากพนกังานกําลังบรกิารอยู ่ถึงแมว้า่
ดเูหมอืนเค้าจะวา่งก็ตาม เชน่ อาจจะซื�อผลไมต้ามตลาด ระหวา่งที�คน
ขายรอเงิน เค้าอาจจะไมบ่รกิารเราจนกวา่จะเสรจ็ ซึ�งต่างกับเมอืงไทย
ที�คั�นเวลาบรกิารคนอื�นต่อระหวา่งรอ
·       การใหค้วามชว่ยเหลือระหวา่งขึ�นลงบนัไดสถานรีถไฟใต้ดนิ 

บอ่ยครั�งที�เราจะเหน็คนใหค้วามชว่ยเหลือ เชน่ ผูห้ญงิที�เขน็รถเดก็
กระเป�าเดินทางใบใหญ ่หากนกัเรยีนเหน็แล้ว การยื�นใหค้วามชว่ย
เหลือถือเป�นเรื�องที�ด ีและคนสว่นใหญจ่ะทํากัน

ETIQUETTE 10



หากนกัเรยีนเดินทางไปใหม ่ๆ คําแสลงต่าง ๆ ในอังกฤษ
ถือเป�นสิ�งที�สนกุและคําที�มกัไดย้นิกันบอ่ย ๆ ดงันี�
 

Bollocks: โกหก ตอแหล
 

Brilliant:  เยี�ยม คํานี�ใชค้ล้ายๆกับคําวา่ Wonderful

 

Cheers: ขอบคณุ คํานี�คนอังกฤษใชกั้นบอ่ย ไมว่า่จะไป
ตามรา้นอาหาร ผบั พนกังานจะขอบคณุเราดว้ยประโยค
สั�นๆ นี�
 

Dodgy: ดทูะแมง่ ๆ ไมช่อบมาพากล บางสิ�งที�ไมถ่กูต้อง
หรอืผดิกฎหมาย เชน่ ไปเชา่บา้นแล้วรูส้กึเจา้ของบา้นอาจ
จะทําอาชพีผดิกฎหมาย
 

Mate:  เพื�อน  เชน่ วา่ไงสบายดมีั�ย Whats up, mate?

 

To Nick/Nicked:  จิ�ก ขโมยมา คํานี�ใชไ้ด้สองความหมาย
ประมาณวา่ ฉันจิ�กปากกาติดมอืมา หรอื อีกความหมาย
ประมาณ โดนจบั ฉันโดนจบัเมาแล้วขบัเมื�อป�ที�แล้ว
 

Rubbish: ทั�วไปคํานี�ในอังกฤษใชห้มายถึงพวกขยะ ของ
เสยี หว่ยแตก และยงัหมายถึงสิ�งที�เราไมเ่ชื�อ คล้าย ๆ กับ
คําไทยวา่ สตรอวเ์บอรร์ ีเรื�องโกหกต่าง ๆ แต่ความรูส้กึ
แรงนอ้ยกวา่คําวา่ Bollocks 
 

Wanker: คํานี�จะออกสบถหนอ่ย แต่ถ้าได้ยนิแล้วละก็
หมายถึงมคีนดา่เราอยู ่ประมาณเหมอืนคําวา่ Asshole

BRITISH
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IMPORTANT

EMERGENCY

NUMBER

หากเกิดเหตกุารณฉ์กุเฉนินกัเรยีนควรตั�งสติ
ก่อนอันดับแรก ไมว่า่สถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม 

 

สถานที�เปลี�ยว หรอืการใสข่องมค่ีา หรอืการใสหู่
ฟ�งโทรศัพท์กลางคืน การนั�งรถบสัขา้งบนใน
กลางคืนก็ควรหลีกเลี�ยง และควรนั�งขา้งล่าง
ใกล้คนขบัจะดีกวา่ เนื�องจากบอ่ยครั�งที�มี
เหตกุารณไ์มดี่ มกัเกิดขึ�นรถเมล์ชั�นสอง และ
การชว่ยเหลือจะลําบาก ถึงแมจ้ะมกีล้องวงจร
ก็ตาม ไมว่า่ที�ไหนก็ไมม่อีะไรปลอดภัย 100

เปอรเ์ซน็ต์ วธิทีี�ดีที�สดุต้องระมดัระวงัตัวเราเอง 

การโจรกรรมสว่นใหญ ่เชน่ ล้วงกระเป�า โจรมกั
จะเอาแต่เงินสด สว่นบตัรสาํคัญมกัจะโยนทิ�ง
เนื�องจากบตัรที�อังกฤษเป�นลักษณะซมิการด์
นกัเรยีนควรตั�งสติหากเจอเหตกุารณคั์บขนั ไม่
ควรแลก!

 

999 เป�นเบอรที์�ไมเ่สยีเงิน สามารถโทรไปเมื�อมี
เหตกุารณฉ์กุเฉิน
 

สาํหรบัเบอร ์NHS โทร  111 หากมปี�ญหาดา้น
สขุภาพ แล้วไมส่ามารถชว่ยเหลือตัวเองได้
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วซีา่นกัเรยีนสามารถขอไปเที�ยวยุโรปอื�น ๆ หรอื
ประเทศที�ต้องทําวซีา่ ระหวา่งเรยีนได้หรอืไม?่

ได้ หากนกัเรยีนถือวซีา่มากกกวา่ 6 เดือนขึ�นไป และ
ไมใ่ชป่ระเภทวซีา่ Student Visitor ซึ�งประเภทเรยีน
ระยะสั�น ไมส่ามารถขอวซีา่ออกไปเที�ยวยุโรปได้  หรอื
ประเทศอื�น ๆ ยกเวน้ประเทศนั�นสามารถเขา้ไดด้ว้ยตัว
พาสปอรตไทย เชน่ รสัเซยี เป�นต้น Tier 4 ขอวซีา่
ท่องเที�ยวในอังกฤษไดต้ามกฎหมาย ตรวจสอบได้ที�
เวป๊ของสถานทตูที�จะไปเที�ยว และยื�นสถานทตูนั�น ๆ
ได้ตามกฎระเบยีบขอ้บงัคับ

FAQS

คําถามที�พบบอ่ย
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ใหน้กัเรยีนสงัเกตที�ในหนา้วซีา่ แต่สว่นใหญ่หากไป
ศึกษาต่อ เชน่ปรญิญา จะสามารถทํางานได้ 20

ชั�วโมงต่อสปัดาห ์ณ กฎหมายป�จจุบนั และได้เต็มเวลา
40 ชม ชว่งป�ดเทอมที�ไมม่กีารเรยีนการสอน ทั�งนี�
ต้องหมั�นคอยศึกษากฎระเบยีบตลอดเนื�องจาก
กฎหมายมกีารเปลี�ยนแปลงตลอด

FAQS

คําถามที�พบบอ่ย

วซีา่นกัเรยีนทํางานไดกี้�ชั �วโมง?
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ในระหวา่งเรยีน สามารถออกนอกประเทศ ไปเที�ยว ได้
บอ่ยแค่ไหน?

ได้ตลอดอายุหนา้วซีา่ แต่การออกนอกประเทศในขณะ
ที�วซีา่ใกล้จะหมดแล้วกลับเขา้อังกฤษ สว่นใหญ่หาก
เหลือเวลานอ้ย ๆ เจา้หนา้ที�อาจจะมสีทิธิ�ที�จะปฏิเสธเขา้
เมอืงได้ ขึ�นอยูกั่บดลุยพนิจิ ดงันั�นหากต้องการเดนิ
ทางเที�ยวระหวา่งเรยีน ควรทําในระหวา่งที�วซีา่ยงัคง
เหลือ และยงัมสีถานะเป�นนกัเรยีน อยา่งสมบูรณ์

FAQS

คําถามที�พบบอ่ย
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ไมจ่าํเป�น แล้วแต่นกัเรยีน หากต้องการขบัรถใน
อังกฤษจาํเป�นต้องมใีบขบัขี�สากล  ใบขบัขี�ในอังกฤษ
ถือเป�นเรื�องใหญ่มาก และสอบยากที�สดุในชวีติการ
อาศัยในประเทศนี� หากไมม่คีวามจาํเป�นแล้ว และไมไ่ด้
อยูน่านเกินสองป� ก็ใชใ้บขบัขี�สากลแทน เนื�องจากใบ
ขบัขี�อังกฤษต้องมกีารสอบที�หนิมาก และค่าใชจ้า่ยสงู
มาก

FAQS

คําถามที�พบบอ่ย

จาํเป�นต้องทําใบขบัขี�สากล หรอืใบขบัขี�ในประเทศ
อังกฤษ?
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FAQS

คําถามที�พบบอ่ย

หากมปี�ญหาที�มหาวทิยาลัย/โรงเรยีนควรติดต่อใคร?

13

หากเป�นนกัเรยีนที�สมบูรณ์แล้วการชว่ยเหลือระหวา่งที�
นักเรยีนยงัศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลัย ควรตระหนกัถึง
ความสาํคัญของการชว่ยเหลือตัวเองใหม้ากที�สดุ ใน
ฐานะเป�นนกัเรยีนในระดบัสงู จาํเป�นต้องไปติดต่อ
หนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งนั�นคือสถานศึกษา เจา้หนา้ที�ใน
มหาวทิยาลัย เพื�อชว่ยแก้ไขใหถ้กูจุด เชน่ มปี�ญหาเรื�อง
การเรยีน ติดต่ออาจารย ์มปี�ญหาเรื�องเอกสารของ
มหาวทิยาลัย ก็ต้องไปติดต่อเจา้หนา้ที�มหาวทิยาลัยที�
ดแูลดา้นนั�น ๆ  เชน่ Student Service ซึ�งมอียูท่กุ
สถาบนั ใหน้กัเรยีนตระหนกัวา่ การใหค้นอื�นติดต่อ หรอื
Third party ในต่างประเทศถือเป�นเรื�องที�ไมค่วรกระทํา
ยกเวน้ไดร้บัมอบหมายตามกฎหมาย  หากไมใ่ชเ่จา้ของ
เรื�อง สว่นใหญ่เค้าจะไมใ่หข้อ้มูลใด ๆ ทั�งสิ�น ซึ�งเป�น
เรื�องของกฎหมายวา่ดว้ย Data Protection Act 1998



 

ขอขอบคณุนกัเรยีนและผูป้กครองที�ไวว้างใจกับบรกิาร
ของทีมเดอะไลอ้อนใหเ้ป�นที�ปรกึษาขา้งกาย ทีมงานที�
ทุ่มเททั�ง Heart , Head and Hands เป�นจุดเริ�มต้น
วางแผนการศึกษาของท่าน ขออวยพรใหน้กัเรยีนทกุคน
ตั�งใจ และประสบความสาํเรจ็เสน้ทางการเรยีนทกุท่าน 

นาํความรูแ้ละประสบการณไ์ปปรบัใชใ้นอนาคตต่อไป 

เพราะความรูคื้อทรพัยที์�ใชไ้มห่มดทั�งชวีติ 

 

เราหวงัเป�นอยา่งยิ�งวา่ท่านจะไดร้บับรกิารที�เต็มไปดว้ย
ความจรงิใจและปรารถนาด ีตลอดระยะเวลาที�ผา่นมาคํา
แนะนาํของท่านในการบอกต่อกับบรกิารของทีมเดอะไล
อ้อนถือเป�นพลังงานมชีวีติสาํคัญ ขอบคณุจากหวัใจสงิห์
ที�ใหเ้ราเป�นสว่นหนึ�งกับเสน้ทางการศึกษา
 

 

 

THANK

YOU

.
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CONTACT  

TEAM  THE  L ION

 

B  FLOOR ,  FASH ION  I S LAND  SHOPP ING

MALL ,  RAMINTRA ,BANGKOK  10230  

T: +6620749020 M: +66970805659  
Line ID: thelionacademy
 

Facebook: https://www.facebook.com/
LAISINTERSTUDY/
 

hithere@laisinterstudy.com

www.laisinterstudy.com
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