
งานบรหิารงานวจิัย บรกิารวชิาการ และวเิทศสัมพันธ์
คณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

จัดท าโดยการขอต่อ Visa (Non-ED)
นักศึกษาต้องขอต่ออายุ Visa ทุกปี จนกระทั่งส าเร็จการศึกษา

เลขาโครงการ
จัดท า (ข้อ1) บันทึกข้อความ ตามตัวอย่าง (เอกสารแนบ 2) และ (ข้อ
2) ส่งเอกสารแนบประกอบการขอต่อ VISA ในรูปแบบไฟล์ PDF
มายังงานวเิทศสัมพันธ์

1. ท าบันทึกข้อความ พร้อมระบุข้อมูล 
ดังนี้ 
• ช่ือ-สกุลนักศึกษา
• รหัสนักศึกษา
• อายุ
• สัญชาติ ประเทศ
• เลขที่หนังสือเดินทาง
• ระดับการศึกษา
• อีเมลนักศึกษา
• วัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้า
• ช่ือหลักสูตร และสาขาวชิา (ถ้ามี)
• ผลการศึกษา (GPA) ล่าสุด
• ระบุวันเร ิ่มต้น – วันสิ้นสุด
หลักสูตร 

• ระบุวันหมดอายุของ Visa

2. จัดส่งเอกสารแนบประกอบการขอต่อ VISA
ในรูปแบบไฟล์ (.pdf) มายังงานวเิทศฯ 
ทาง E-mail: rbs@cmu.ac.th ดังนี้

1. ส าเนา Passport (หน้าแรก)
2. ส าเนา Passport (หน้าประทับชนิด Visa)
3. ส าเนา Passport (หน้า Visa สิ้นสุด)
4. รูปถ่ายนักศึกษาส าหรับติดหนังสือรับรอง(นามสกลุไฟล ์.
5. รายงานผลการศึกษาภาคการศึกษาลา่สดุ (Transcript จากส านัก
ทะเบียนหรอื Website)

*Note: 

1. ขอ VISA ครั้งแรก VISA มีอายุ 90 วัน 
2. เมื่อพ านักอยู่ครบ 90 วันแล้ว จะต้องรายงานตวัตอ่เจ้าหนา้ที ่โดยขอต่ออายุ

VISA ได้อีก 9 เดือน (จะต้องขอลว่งหน้ากอ่นวซี่าครบก าหนด 15 วันท าการ)
3. หลังจากนั้นตอ้งรายงานตวัทุกๆ 90 วัน และต่ออายุทุกๆ 1 ปี 
4. หากอยู่เกินก าหนดจะเสียค่าปรับวันละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท 

งานวเิทศสัมพันธ์

1. กรอกข้อมูล และแนบไฟล์เอกสารในระบบ 
IRDSS (International Relations 
Supporting System)

2. ประสานงาน และรอรับเอกสารจาก
กองวเิทศสัมพันธ์

3. ตรวจเช็คเอกสาร และบรรจุใส่ซองเอกสาร
ประกอบด้วย 
3.1 หนังสือน าส่ง ตม.
3.2 หนังสือรับรอง
3.3 บัญชีรายช่ือคนต่างด้าว
3.4 แบบรับทราบเง่ือนไขการอยู่ใน 
ราชอาณาจักร

4. น าซองเอกสารในข้อ 3 ส่งให้เลขาโครงการ

ส่งไปยัง

เลขาโครงการ

1. รับซองเอกสารจากงานวเิทศสมัพนัธ์   
ประกอบด้วยเอกสารในข้อ 3.1-3.3

2. ประสานงานกับนักศึกษาให้มารับเอกสาร
ส าหรับขอต่อวซีา่

เก็บเอกสารประทับตราหน้าวซี่าใน
หนังสือเดินทางและวันที่หมดอายุ

ส่งไปยัง

นักศึกษา

รับและย่ืนเอกสาร (อย่างละ 1 ฉบับ)
1. หนังสือทีอ่อกโดยมหาวทิยาลยั (จากซอง
เอกสารทีส่ง่ไปใหโ้ดยเลขาโครงการฯ)

2. เอกสารทีน่กัศกึษาต้องเตรยีม
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจรงิ
2. ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 
3. ผลการศึกษา ณ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
ปีล่าสุด

รับเอกสาร
1. รับเอกสารประทับตราวซี่าในหนังสือเดินทาง 
2. น าส่งไฟล์หน้าประทับตราวซี่าให้เลขา
โครงการ

*ข้อควรระวังของนักศึกษา
1. ต้องรายงานตัวทุก ๆ 90 วัน
2. นศ. ที่ได้รับการตรวจลงตราแล้ว หากประสงค์จะ
ออกนอกประเทศ ต้องท า Re-entry ที่ตม. มิฉะน้ัน
วซี่าจะหมดอายุทันที และต้องท าการขอวซี่าใหม่ก่อน
กลับมา
3. Visa ประเภท Non-ED ห้ามท างาน

น ำไปย่ืน
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ส่งไปยัง

ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.เชียงใหม่

1. ข้างสนามบินเชียงใหม่ 
วันท าการ จ-ศ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทร 0 5320 1755

2. เซ็นทรัลเฟสติวลั ชั้น 2
วันท าการ จ-ศ เวลา 09.00 - 17.00 น.
โทร 0 5320 1755

ประทับตราต่ออายุ VISA ใน
หนังสือเดินทาง

4

รับเอกสำร

5
ส่งไปยัง
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https://o365cmu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rbs_cmu_ac_th/EqbxMq3AoDNAo9Rv9YNVKTYBs4h7wyCgaajRJRjo3-mi-w?e=wPasTo

