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ตัวอยา่ง  กรณีนกัศึกษาจากสาธารณรฐัประชาชนจนี 
1.นักศึกษาประสานมายงังานวเิทศสมัพนัธ ์พรอ้มแนบสาํเนาหนงัสอืเดนิทางและแจง้รายละเอียดเอกสารเพิ�มเติม
ที�จะต้องใชป้ระกอบการขอวซีา่
เอกสารเพิ�มเติมประกอบการขอวซีา่ ได้แก่

1.1 สาํเนาพระราชบญัญติัมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์
1.2 สาํเนาคําสั�งมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ที� 0997/2561 เรื�อง มอบหมายหนา้ที�และความรบัผดิชอบให้
       รองอธกิารบดฝี�ายต่าง ๆ ปฏิบติัการแทนอธกิารบดี
1.3 สาํเนาคําสั�งมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ที� 045/2561 เรื�องแต่งตั�งรองอธกิารบด ีมหาวทิยาลัย
       สงขลานครนิทร์
1.4 สาํเนาบตัรประชาชน (รบัรองสาํเนาถกูต้อง) 

เอกสารขอ้ที� 1.1 – 1.3 จะต้องทําการรบัรองสาํเนาถกูต้องโดยการลงนามและประทับตรามหาวทิยาลัยทกุ

2. งานวเิทศสมัพนัธอ์อกหนงัสอื ขอความอนุเคราะหเ์อกสารประกอบการขอวซีา่ใหแ้ก่นกัศึกษาต่างชาติ 
ดังเอกสารหมายเลข 1 ไปยงัศูนยกิ์จการนานาชาติ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์

3. ศูนยกิ์จการนานาชาติ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์สง่เอกสารประกอบการขอวซีา่กลับมายงังานวเิทศสมัพนัธ์

4. งานวเิทศสมัพนัธต์รวจสอบความถกูต้องของเอกสารและสง่ต่อใหกั้บนกัศึกษาทางไปรษณยีต์ามที�อยูที่�
นกัศึกษาแจง้ไว้

5. นกัศึกษานาํเอกสารประกอบไปขอวซีา่เพื�อเดนิทางเขา้มายงัประเทศไทย.

นักศึกษาต่างชาติที�ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์และได้รับจดหมายตอบรับเข้าศึกษา (Letter of Acceptance) เป�นที�เรียบร้อยแล้ว 
จะต้องดําเนินการยื� นขอวีซ่าประเภท Non-Immigrant Visa “Ed” ณ สถานทูต/สถานกงสุลไทยใน
ประเทศนั�นๆ 

     งานวิเทศสัมพันธ์มีหน้าที�จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอวีซ่าที�นอกเหนือจากจดหมายตอบรับเข้า
ศึกษา (Letter of Acceptance) ซึ�งแต่ละสถานทูต/สถานกงสุลจะขอเอกสารประกอบแตกต่างกันออก
ไป บางสถานทูต/สถานกงสุลใช้เพียงจดหมายตอบรับเข้าศึกษาแต่บางสถานทูต/สถานกงสุลจะขอ
เอกสารอื� น ๆ เพิ�มเติม ทั�งนี� นักศึกษาจะต้องสอบถามข้อมูลและแจ้งมายังงานวิเทศสัมพันธ์ เพื� อดาํเนิน
การจัดเตรียมเอกสารเพิ�มเติม

บทที� 1: การขอวซีา่นกัศึกษา
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กรณีนกัศึกษาเดินทางมากับผู้ติดตาม
กรณีที�นกัศึกษามคีวามประสงค์จะเดนิทางมากับผูติ้ดตาม(สาม/ีภรรยา หรอื บุตร) จะต้องแจง้งานวเิทศสมัพนัธ์
ใหท้ราบเพื�อดําเนินการออกหนังสอืประกอบการขอวซีา่ โดยมรีายละเอียดดงันี�

1.นกัศึกษาแจง้ความประสงค์จะใหผู้ติ้ดตามเดนิทางมายงัประเทศไทยดว้ยพรอ้มแนบสาํเนาหนงัสอืเดินทางของ
ตนเองและผูติ้ดตาม

2.งานวเิทศสมัพนัธอ์อกหนงัสอื ขอความอนเุคราะหใ์นการออกหนงัสอืถึงสถานกงสลุไทย เพื�ออํานวยความสะดวก
ในการขอวซีา่ ดังเอกสารหมายเลข 2 ไปยงัศูนยกิ์จการนานาชาติ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

3.ศูนยกิ์จการนานาชาติ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ออกหนงัสอืทางการถึงสถานกงสลุไทยฉบบัภาษาอังกฤษ
และสง่กลับมายงังานวเิทศสมัพนัธ์

4.งานวเิทศสมัพนัธต์รวจสอบความถกูต้องของเอกสารและสง่ต่อใหกั้บนกัศึกษาทางไปรษณยีต์ามที�อยูที่�นกัศึกษา
แจง้ไว้

5.นกัศึกษานาํหนังสอืทางการไปขอวซีา่ใหแ้ก่ตนเองและผูติ้ดตามเพื�อเดนิทางเขา้มายงัประเทศไทย
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บทที� 2:

การแจง้ที�พกัอาศัย
สาํนักงานตรวจคนเข้าเมืองกําหนดให้เจ้าของที�พักอาศัยที�รับชาวต่างชาติ
เข้าพักจะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองภายใน 24 ชั�วโมง 
นับตั�งแต่เวลาที�ชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย มีวิธีการแจ้ง 2 วิธี ดังนี�

1.แจง้ที�สาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงจงัหวดัสงขลา
เจา้ของที�พกันําเอกสารมาแจง้ด้วยตนเอง หรอืมอบหมายใหผู้อื้�นนําเอกสารมาแจง้ที�
สาํนักงานตรวจคนเขา้เมอืงจงัหวดัสงขลา ตามวนัและเวลาราชการ

เอกสารประกอบ
1. แบบฟอรม์ ตม.30  ดังเอกสารหมายเลข 3 
2. สาํเนาทะเบยีนบา้น
3. สาํเนาบตัรประชาชนเจา้ของที�พกั
4. สาํเนาหนังสอืเดินทางนักศึกษาต่างชาติ
5. สาํเนาบตัร ตม.6 ของนักศึกษาต่างชาติ ดังเอกสารหมายเลข 4

กรณีเจา้ของที�พกัมอบอํานาจใหผู้อื้�นจะต้องยื�นเอกสารเพิ�มเติม ดังนี�
6. หนังสอืมอบอํานาจ ดังเอกสารหมายเลข 5
7. สาํเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจ
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บทที� 2:

การแจง้ที�พกัอาศัย
2.แจง้ผา่นระบบออนไลน์
เจา้หน้าที�วเิทศสมัพนัธ ์ศูนยกิ์จการนานาชาติ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ได้ดําเนิน
การลงทะเบยีนขอใชบ้รกิารแจง้ที�พกัอาศัยทางระบบอินเตอรเ์น็ตเป�นที�เรยีบรอ้ยแล้ว
ดังนั�น เจา้หน้าที�งานวเิทศสมัพนัธ ์คณะฯ สามารถแจง้ที�พกัอาศัยใหแ้ก่นักศึกษาต่าง
ชาติผา่นระบบออนไลน์ได้ โดยการเขา้เวป็ไซต์
https://extranet.immigration.go.th/fn24online/  และ login เขา้ระบบด้วย 
รหัสผู้ใช ้90A00138 และ รหัสผ่าน psuinterdorm123

เอกสารประกอบ
1. สาํเนาหนังสอืเดินทางนักศึกษาต่างชาติ
2. สาํเนาบตัร ตม.6 ของนักศึกษาต่างชาติ
 

หมายเหต ุ   ถ้านักศึกษาเดินทางกลับประเทศและกลับมายงัประเทศไทยอีกครั�ง จะต้อง
ทําการแจง้ที�พกัต่อเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืงใหมอี่กครั�ง

ผู้รบัผิดชอบในการแจง้ขอ้มูลต่อเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง แบง่ได้เป�น 2 กรณ ี
กรณีที�นักศึกษาพกัหอพกันอกมหาวทิยาลัย
เจา้ของหอพกัเป�นผูร้บัผดิชอบในการแจง้ที�พกัใหแ้ก่นักศึกษา

กรณีที�นักศึกษาพกัหอพกัภายในมหาวทิยาลัย
- หอพกัมหาวทิยาลัย
เจา้หน้าที�หอพกั 10 – 11 เป�นผูร้บัผดิชอบในการแจง้ที�พกัใหแ้ก่นักศึกษา

- หอพกัคณะพยาบาลศาสตร์
เจา้หน้าที�งานวเิทศสมัพนัธ ์เป�นผูร้บัผดิชอบในการแจง้ที�พกัใหแ้ก่นักศึกษา 
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บทที� 3: 

การขอต่ออายุวซีา่
ขั�นตอนการเตรยีมเอกสารและการขอต่ออายุวซีา่
1. นักศึกษาจะต้องแจง้ใหเ้จา้หน้าที�วเิทศสมัพนัธท์ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดอืนก่อนวนัที�วซีา่จะหมดอายุ

2. เจา้หนา้ที�วเิทศสมัพนัธจ์ดัเตรยีมแบบฟอรม์ใหแ้ก่นกัศึกษา ไดแ้ก่
- แบบฟอรม์ VISA EXTENSION REQUEST FORM ดงัเอกสารหมายเลข 6
 - แบบฟอรม์ ตม. 7 พรอ้มรปูถ่ายขนาด 2 นิ�ว ดงัเอกสารหมายเลข 7
 - แบบสตม. 2 แบบรบัทราบหลักเกณฑ์และเงื�อนไขการอนญุาตฯ ดงัเอกสารหมายเลข 8
 - เอกสาร 5 บนัทึกยนิยอมเป�ดเผยขอ้มูล ดงัเอกสารหมายเลข 9
 - แบบบนัทึกขอ้มูลคนต่างด้าว ดังเอกสารหมายเลข 10

3. นักศึกษากรอกแบบฟอรม์ขา้งต้นพรอ้มสง่เอกสารประกอบการขอต่ออายุวซีา่ (บางสว่น) ใหแ้ก่เจา้หนา้ที�
วเิทศสมัพนัธ ์ได้แก่

- สาํเนาหนงัสอืเดินทาง
- สาํเนาบตัร ตม.6 ของนักศึกษาต่างชาติ
- สาํเนาผลการเรยีนทกุเทอม (พมิพจ์ากเวป็ HTTP://SIS.PSU.AC.TH)
- สาํเนาผลการลงทะเบยีนเรยีนในเทอมล่าสดุ (พมิพจ์ากเวป็ HTTP://SIS.PSU.AC.TH)
- ภาพถ่ายสขีณะนักศึกษากําลังนั�งเรยีนในชั�นเรยีน จาํนวน 1 - 2 รูป
- * ภาพถ่ายสนัีกศึกษารว่มกับคณบดแีละเจา้หนา้ที�วเิทศสมัพนัธห์นา้ป�ายคณะฯ ขนาด A4 จาํนวน 1 รปู 
- ตารางเรยีน
- สาํเนาสญัญาทนุ (กรณีนกัศึกษาได้รบัทนุการศึกษา)
 

กรณีต่ออายุวซีา่ให้แก่ผูติ้ดตาม  นักศึกษาจะต้องสง่เอกสารเพิ�มเติม ดังนี�
 - สาํเนาหนังสอืเดินทางของผูติ้ดตาม
 - สาํเนาบตัร ตม.6 ของผูติ้ดตาม
 - สาํเนาสติูบตัร (กรณผู๊ติ้ดตามเป�นบุตร) หรอื สาํเนาทะเบยีนสมรส (กรณผีูติ้ดตามเป�นภรรยา)

4. เจา้หนา้ที�รวบรวมเอกสารขา้งต้นจากนกัศึกษา จดัทําหนงัสอืและจดัเตรยีมเอกสารต่าง ๆที�จะต้องเสนอคณบดี
ลงนามพรอ้มแสตมป�ตราคณะฯ ดังนี�

- หนงัสอืขออนญุาตใหค้นต่างด้าวอยูต่่อในราชอาณาจกัรเป�นการชั�วคราว ดงัเอกสารหมายเลข 11 - 12
- หนงัสอืมอบอํานาจ ดงัเอกสารหมายเลข 13
- สาํเนาบตัรขา้ราชการคณบดหีรอืผูแ้ทน (กรณคีณบดไีปปฏิบติัราชการ)
- สาํเนาผลการเรยีนทกุเทอมของนกัศึกษา
- สาํเนาผลการลงทะเบยีนเรยีนเทอมล่าสดุของนกัศึกษา
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บทที� 3: การขอต่ออายุวซีา่
ขั�นตอนการเตรยีมเอกสารและการขอต่ออายุวซีา่ (ต่อ)
5. เจา้หนา้ที�จดัเตรยีมเอกสารอื�น ๆ เพิ�มเติม นอกเหนอืจากเอกสารขา้งต้น ไดแ้ก่

- สาํเนาเล่มหลักสตูรที�นกัศึกษากําลังศึกษาอยู ่โดยเจา้หนา้ที�จะต้องลงนามสาํเนาถกูต้องทกุหนา้พรอ้ม
  แสตมป�ตราคณะฯ
- สาํเนาบตัรประชาชนของเจา้หนา้ที�วเิทศสมัพนัธ ์หรอืเจา้หนา้ที�อื�นที�ไดร้บัมอบอํานาจใหด้าํเนนิการต่อวซีา่
  ใหแ้ก่นกัศึกษา
- แผนที�คณะพยาบาลศาสตร ์จาก GOOGLE MAP ดงัเอกสารหมายเลข 14

6. ในระหวา่งชว่งจดัเตรยีมเอกสาร เจา้หนา้ที�วเิทศสมัพนัธจ์ะต้องกรอกรายละเอียดขอ้มูลเพื�อทําการจองคิวรบั
บรกิารขอต่ออายุวซีา่ ผา่นทาง LINE OFFICIAL: SONGKHLAIMMIGRATION ของสาํนกังานตรวจคนเขา้
เมอืง จงัหวดัสงขลา ดังนี�

ตําแหน่ง (นกัศึกษา/อาจารย)์ และสถาบนั
ชื�อ - สกลุ
สญัชาติ 
วนัที�วซีา่หมดอายุ
เบอรโ์ทร

7. ทางแอดมนิจะยนืยนัวนัและเวลาที�สามารถเขา้ไปดาํเนนิการต่อวซีา่ ณ สาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืง 

8. เจา้หนา้ที�ทําเรื�องขออนญุาตใชร้ถยนต์ในราชการ เพื�อพานกัศึกษาไปต่อวซีา่ และแจง้วนัเวลานดัหมายให้
นักศึกษาทราบ

9. เมื�อถึงวนันัดหมาย เจา้หนา้ที�และนกัศึกษาเดนิทางโดยรถคณะฯ ไปยงัสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืง 
จงัหวดัสงขลา ณ สถานตํีารวจภธูรหาดใหญ ่ โดยใชเ้วลาดาํเนนิการประมาณ 1.30 – 2 ชั�วโมง

หมายเหต ุกรณีที�เป�นนกัศึกษาใหมย่งัไมม่ภีาพคู่กับคณบด ีเจา้หนา้ที�วเิทศสมัพนัธจ์ะดาํเนนิการประสานงานกับเลขา
คณบดีเพื�อขอนดัหมายถ่ายภาพรว่มกับนกัศึกษา ทั�งนี� นกัศึกษาสามารถใชภ้าพเดมิในการต่ออายุวซีา่ในป�ถัดไปได้
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บทที� 4:

รายงานตัว
90 วนั

ถึงแมว้า่นักศึกษาต่างชาติจะได้รบัวซีา่ซึ�งอนญุาตใหอ้ยู่
ในประเทศไทยเป�นการชั�วคราวแล้ว แต่ถ้าหากนักศึกษา
ต่างชาติอยูเ่กิน 90 วนั นักศึกษาต่างชาติจะต้องรายงาน
ตัวแจง้ที�พกัอาศัยต่อเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงทกุๆ
90 วนั ซึ�งนกัศึกษาสามารถดาํเนนิการแจง้ดว้ยตนเองที�
สาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืง จงัหวดัสงขลา ไดก่้อน 
15 วนั หรอืหลัง 7 วนั นับจากวนัครบกําหนด

เอกสารประกอบ
1. หนงัสอืเดนิทาง

2. ใบรบัแจง้การอยูเ่กิน 90 วนั
(กรณทีี�มกีารแจง้อยูเ่กิน90 วนัมาแล้ว) 
ดงัเอกสารหมายเลข 15

3. กรอกรายละเอียดใน แบบฟอรม์ ตม. 47
พรอ้มลงลายมอืชื�อใหเ้รยีบรอ้ย ดงัเอกสารหมายเลข 16
 
หมายเหต ุ 
- กรณทีี�เกินกําหนดการแจง้ที�พกัอาศัยฯ นกัศึกษาจะถกู
ปรบั 2,000 บาท

- กรณนีกัศึกษาเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบ
กําหนดนดัครั�งต่อไป เมื�อเดนิทางกลับเขา้มาใน
ประเทศไทยแล้ว ใหม้ารายงานตัวครั�งต่อไป เมื�อครบ
กําหนด 90 วนั นบัแต่วนัเดนิทางเขา้มาในประเทศไทย
ครั�งสดุท้าย

หนา้ 7



บทที� 5: การขอวซีา่
เพื�อเดนิทางไปยงั
ประเทศที� 3

การขอวีซ่า เพื� อเดินทางไปยังประเทศที�  3 เ กิดขึ� นในกรณีที�นักศึกษาต่างชาติ
ที�อาศัยอยู่ ในประเทศไทยมีความประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศที�  3

(ประเทศที� ไม่ ใช่ประเทศบ้านเกิดของนักศึกษา)  เพื� อทํากิจกรรมทางวิชาการ
เช่น  การเข้าร่วมงานประชุม  เป�นต้น  

นักศึกษาจะประสานมายงัเจา้หนา้ที�วเิทศสมัพนัธพ์รอ้มกรอกแบบฟอรม์
GENERAL REQUEST FORM ดังเอกสารหมายเลข 17 เพื�อขอหนงัสอื
รบัรองและชี�แจงรายละเอียดการเดินทาง 

เจา้หนา้ที�วเิทศสมัพนัธจ์ดัทําหนงัสอืขอความอนเุคราะหอ์อกหนงัสอืรบัรอง
การเป�นนกัศึกษาเพื�อเป�นเอกสารประกอบการขอวซีา่ ดงัเอกสารหมายเลข 18
พรอ้มแนบสาํเนาหนงัสอืเดินทางของนกัศึกษา ไปยงัศูนยกิ์จการนานาชาติ
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

ขั�นตอนการขอวซีา่

ศูนยกิ์จการนานาชาติ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์สง่หนงัสอืกลับมายงั
งานวเิทศสมัพนัธ์

งานวเิทศสมัพนัธต์รวจสอบความถกูต้องของหนงัสอืและ
สง่ต่อใหกั้บนกัศึกษา

นักศึกษานําหนงัสอืไปขอวซีา่ ณ สถานกงสลุ/สถานทตูของ
ประเทศที� 3
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บทที� 6: การยา้ยตราประทับ
ลงหนงัสอืเดินทางเล่มใหม่

กรณีที�หนังสือเดินทางเล่มเดิมใกล้หมดอายุ นักศึกษาจะต้องทําการขอหนังสือเดินทาง
เล่มใหม่และทําการย้ายตราประทับลงในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ซึ�งจะต้องดําเนินการ
ก่อนการต่ออายุวีซ่า โดยนักศึกษาจะต้องดําเนินการกรอกแบบฟอร์มขอย้ายตราประทับ
ลงในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ดังเอกสารหมายเลข 19 พร้อมแนบสาํเนาหนังสือเดินทาง
เล่มเก่าและเล่มใหม่ ทั�งนี� นักศึกษาสามารถเดินทางไปยื� นเอกสารได้ตรวจตนเอง ณ

สาํนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดสงขลา 
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หนา้ 10

บทที� 7: การสาํรองหอ้งพกั
ณ หอพกัในกํากับ
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์
ใหแ้ก่นกัศึกษา
นักศึกษาต่างชาติประสานงานกับเจ้าหน้าที�วิเทศสัมพันธ์เพื� อแจ้งความประสงค์เข้าพักในหอพัก
ในกํากับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมทั�งแจ้งข้อมูลประเภทห้องพักและวันที�ประสงค์เข้า
พัก จากนั�นเจ้าหน้าที�วิเทศสัมพันธ์จะทําหนังสือ ขอความอนุเคราะห์สาํรองห้องพักให้แก่
นักศึกษาต่างชาติ ดังเอกสารหมายเลข 20 ถึงผู้จัดการหอพัก 10-11 เพื� อเป�นการสาํรองห้อง
พักให้แก่นักศึกษา ซึ�งในวันแรกที�นักศึกษาเข้าพัก นักศึกษาสามารถเดินทางไปติดต่อขอกุญแจ
ห้องพักและชาํระค่าใช้จ่ายได้ด้วยตนเองที�สาํนักงานหอพัก 10 – 11



ภาคผนวก
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เอกสารหมายเลข 1 “ตัวอย่าง” 
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน    กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์     โทร.6475                       
ที่   มอ 105/ วันที่        
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เอกสารประกอบการขอวีซ่าให้แก่นักศึกษาต่างชาติ 

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
 

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตอบรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน    
2 คน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ (ชื่อนักศึกษาต่างชาติ) และ (ชื่อนักศึกษาต่างชาติ) เนื่องจาก
นักศึกษาอยู่ในขั้นตอนการขอวีซ่าเพ่ือเข้ามาศึกษาในราชอาณาจักรไทย 

ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์เอกสารประกอบการขอวีซ่าให้แก่
นักศึกษาดังกล่าว จ านวนเอกสารอย่างละ 1 ฉบับ/คน ดังนี้ 

1. ส าเนาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2. ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 0997/2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และ

ความรับผิดชอบให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
3. ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 045/2561 เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4. ส าเนาบัตรประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

ทั้งนี้ เอกสารข้อที่ 1 – 3 จะต้องท าการรับรองส าเนาถูกต้องโดยการลงนามและประทับตรามหาวิทยาลัยทุก
หน้าของเอกสารตามข้อก าหนดของสถานกงสุลไทย ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 
 

 
    ลงชื่อ .......................................................... 

(............................................................. ) 
              คณบดีคณะ................................................................. 

 



เอกสารหมายเลข 2 “ตัวอย่าง” 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  กลุ่มงานวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์  คณะพยาบาลศาสตร์  โทร. 6456 
ที่ มอ 105/                                             วันที่        
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือถึงสถานกงสุลไทย เพ่ืออ านวยความสะดวกในการขอวีซ่า 

เรียน อธิการบดี 

ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตอบรับนักศึกษา (ชื่อนักศึกษา
ต่างชาติ) ผู้ถือหนังสือเดินทางเลขที่.............................จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญา
ดุษฏีบัณฑิต สาขาการพยาบาล (นานาชาติ) ประจ าปีการศึกษา 2561 เนื่องจากนักศึกษาดังกล่าวมีความ
ประสงค์ขอความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกในการขอวีซ่าให้แก่ตนเองและผู้ติดตาม (บุตร) จ านวน 3 คน 
ดังนี้  

ล าดับ  รายชื่อ Passport no.  
1. (ชื่อนักศึกษาต่างชาติ) (เลขหนังสือเดินทาง) 
2. (ชื่อผู้ติดตาม) (เลขหนังสือเดินทาง) 
3. (ชื่อผู้ติดตาม) (เลขหนังสือเดินทาง) 

ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใน
การออกหนังสือถึงสถานกงสุลไทย เพ่ือออกวีซ่าให้แก่นักศึกษาและผู้ติดตามดังกล่าวข้างต้น เพ่ือพ านักอยู่ใน
ประเทศไทยไดใ้นระหว่างการศึกษา หรือตามท่ีทางราชการจะสามารถอนุเคราะห์ได้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 

ลงชื่อ .............................................................. 
(.............................................................) 

   คณบดีคณะ.................................................................



แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพกัอาศัย ส าหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน 
NOTIFICATION FROM FOR HOUSE-MASTER, OWNER OR THE POSSESSOR OF THE RESIDENCE 

WHERE ALIEN HAS STAYED 

เขียนท่ี  
WRITTEN  AT 

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.  
DATE MONTH YEAR 

เรียน พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้พนกังานต ารวจทอ้งท่ี 
TO :  THE IMMIGRATION OFFICER OR LOCAL POLICE OFFICER 

ขา้พเจา้  อาย ุ ปี 
FULL NAME AGE YEARS 

สญัชาติ  อยูบ่า้นเลขท่ี       ตรอก/ซอย  
NATIONALITY PRESENT ADDRESS LINE 

ถนน  ต าบล/แขวง       อ าเภอ/เขต  
ROAD SUB-DISTRICT (TUMBON) DISTRICT 

จงัหวดั  ขอแจง้การพกัอาศยัของบุคคลต่างดา้วท่ีเดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรไทย 
PROVINCE WISH TO NOTIFY THE ADDRESS WHERE ALIEN RECEIVED PERMISSION 

เป็นการชัว่คราว ซ่ึงเขา้พกัอยูท่ี่       ตรอก/ซอย  - 
TO STAY TEMPORALITY IN THE KINGDOM HAS STAYED AS LINE 

ถนน  ต าบล/แขวง       อ าเภอ/เขต  
ROAD SUB - DISTRICT (TUMBON)  DISTRICT 

จงัหวดั  เม่ือวนัท่ี     เดือน   พ.ศ.  
PROVINCE ON DATE MONTH  YEAR 

รวม  คน  ตามบญัชีรายช่ือท่ีแนบมาดว้ยแลว้ 
TOTALPERSONS (NAME LIST ATTACHED) 

ลงช่ือ ผูแ้จง้ในฐานะเจา้บา้น 
SIGNATURE HOUSE–MASTER, OWNER OR 

POSSESSOR OR RESIDENCE 

หมายเหตุ 1. แจง้ภายใน 24 นบัแต่คนต่างดา้วเขา้พกัอาศยั 
MUST NOTIFY WITHIN 24 HOURS FROM THE TIME OF ARRIVING AT THE RESIDENCE 

2. ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจง้ต่อกองตรวจคนเขา้เมือง
MUST NOTIFY THE IMMIGRATION DIVISION IF LOCATED WITNIN BANGKOK AREA

3. ในต่างจงัหวดัให้แจง้ต่อด่านตรวจคนเขา้เมืองท่ีตั้งอยูห่ากไม่มีให้แจง้ต่อเจา้พนกังานต ารวจทอ้งท่ี
MUST NOTIFY THE LOCAL IMMIGRATION OFFICE IF THERE IS NO IMMIGRATION
OFFICE LICATED IN THAT AREA THE LOCAL POLICE OFFICIAN MUST BE NOTIFIED 

ใบรับการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพกัอาศัย 
RECEIPT OF NOTIFICATION 

ขา้พเจา้ ต าแหน่ง 
I TITLE 

ไดรั้บการแจง้บุคคลต่างดา้วเขา้พกัอาศยัของ สญัชาติ 
HAVE RECEIVED NOTIFICATIONS OF ALIEN’S ASSRESS FROM NATIONALITY 

ซ่ึงไดรั้บแจง้การเขา้พกัอาศยัของ รวม คน 
WHO NOTIFY THE RESIDENCE WHERE ALIENS HAVE STAYED TOTAL PERSONS 

ไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี เดือน พ.ศ. เวลา น. 
ON (DATE) MONTH YEAR HOURS 

ลงช่ือ ผูรั้บแจง้ 
SIGNATURE IMMIGRATION OFFICER 
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บัญชีรายช่ือคนต่างด้าวทีเ่ข้าพกัอาศัย 
NAME OF ALIENS IN RESIDENCE 

ล าดบั 
NO 

ช่ือคนต่างดา้ว 
Name and Surname 

สญัชาติ 
Nationality 

หนงัสือเดินทาง 
Passport No. 

วนัเดินทางเขา้ 
Date of 
Arrival 

ประเภทวีซ่า 
Type of Visa 

ครบก าหนดอนุญาต 
Expire date of stay 

ช่องทางเขา้ 
Point of entry 

บตัรขาเขา้เลขท่ี 
Arrival card 

TM.No. 
ความเก่ียวพนั 
Relationship 

(ลงช่ือ) ผูแ้จง้ 
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หนังสือมอบอํานาจ เรื่อง การแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย 

Power of Attorney Form Notification form for where alien has stay 

              เขียนที่ Written at.............................................................................. 

วันที่ Date............. เดือน Month........................... พ.ศ. Year.............. 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า I hereby..................................................................................... (Full Name) 
อายุ Age................ ปี Years สัญชาติ Nationality.................................................... 
อยู่บ้านเลขที่ Present Address..................................ตรอก/ซอย  
Lane..................................................................ถนน / Road 
.....................................................................ตําบล/แขวง Sub-District  ...........................................อําเภอ/เขต 
District ...............................................................จังหวัด Province........................................................ 
                              

ได้มอบอํานาจให้  I hereby authorize ...................................................................................(Full Name) 
อายุ Age................ ปี Years สัญชาติ Nationality.......................................................... 
อยู่บ้านเลขที่ Present Address..................................ตรอก/ซอย  
Lane..................................................................ถนน / Road 
.....................................................................ตําบล/แขวง Sub-District  ...........................................อําเภอ/เขต 
District ...............................................................จังหวัด 

เป็นผู้มีอํานาจจัดการ แจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 
และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอํานาจได้ทําไปตามที่มอบอํานาจนี้เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทําการด้ว
ยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานแล้ว 

Our representative has full authority to notify where the alien has stayed. This allows our representative 
control until it’s no longer needed and will remain in effect as if it has been done by myself. As evidence, I 
have signed or given my finger print below in the presence of witnesses. 

ลงชื่อ ................................................ผู้มอบอํานาจ 

Signature  Grantor 

(..........................................................................) 

ลงชื่อ................................................ผู้รับมอบอํานาจ 

Signature   Grantee 

(..........................................................................) 

ลงชื่อ ..........................................................พยาน 

Signature             Witness 

(............................................................................) 

ลงชื่อ ..........................................................พยาน 

Signature              Witness 

(............................................................................)

เอกสารหมายเลข 5 



Faculty of Nursing 
Prince of Songkla University 

Visa Extension Request Form 

Date …………………………….. 
Dear Dean 

I am Mr/Miss/Mrs …………………………..………………………………………………………………………. 
Student ID: ……………………………………………….. Program of Study……………………………………………………. 
Passport No. ……..…………………………………………… I would like to request for visa extension letter. 
My visa will expire on ………………………………………….. and the expectation of graduation is 
(month)…………………..………….. (year) ………………………. .  

Here by the attached documents :  
  Passport Photocopies (Signed by the applicant): all non-blank pages 
  A photocopy of the Departure Card  
  Study result of current semester (Print from http://sis.psu.ac.th) 
  Registration result of current semester (Print from http://sis.psu.ac.th) 
  One print color picture while attend the class (A4 paper size) 
  A color photo showing the student with the dean of the faculty 
  Class schedule of current semester 
  Copy of Scholarship Agreement 

Sincerely, 

Student’s Signature………………….....................……………….. 
Student’s Name (......................……………………………………) 

Advisor’s comment 
I truly certify that his/her expectation of graduation is (month)…………………..……… 

(year) …………………… 
Sincerely, 

Advisor’s Signature......................………………………………….. 
Advisor’s Name (…………………....................…………………) 

For official Used Only 

เรียน ..................................................................................................... เพ่ือโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือขอตอ   
วีซาของนักศึกษาดังกลาวดวย จะเปนพระคุณยิ่ง 
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TM.7 
ค ำขออนุญำตเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป 

APPLICATION FOR EXTENSION OF TEMPORARY STAY IN THE KINGDOM 

  เขียนที…่……..……………………………………… 
   Written at 

วันท่ี.................เดือน......................................พ.ศ. ....................... 
Date    Month   Year 

เรียน  ผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ
To     Commissioner General of Royal Thai Police 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) ช่ือสกุล.................................................................ช่ือตัว................................................................ 
 I,          (Mr.,Mrs.,Miss)     Family name   First name 

ช่ือรอง.......................................................................อาย.ุ..............ปี       เกิดวันที.่.................เดือน.................................พ.ศ. ................ 
Middle name    Age      Years     Date of birth      Month    Year 
สถานท่ีเกิด...............................................................................................................................สัญชาติ..................................................... 
Place of birth            Nationality 
ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง  เลขท่ี...................................................................ลงวันท่ี.................................. 
Passport or travel  document    No.   Date of  issue 
เดือน.........................................พ.ศ. .................ออกให้ท่ี.........................................................มีอายุใช้ได้ถึงวันท่ี.................................. 
Month  Year    Issued at   Valid until Date 
เดือน.........................................พ.ศ. .................ประเภทของวีซ่า............................................................................................................. 
Month   Year    Type of Visa 
ได้โดยสารโดยพาหนะ....................................................................จาก.................................................................................................... 
Arrived by (type  of  transportation)  From 
เข้ามาทางด่าน.................................................................................วันท่ี...................เดือน........................................พ.ศ. ....................... 
Port of arrival           Date    Month             Year 
บัตรขาเข้า/ขาออก            ตม.๖   ล าดับที.่.................................................................... 
Arrival/Departure Card           TM.6   No. 

ข้าพเจ้าขอยื่นค าขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวต่อไปอีก มีก าหนด......................................................วัน 
 I hereby apply for  extension  period of temporary stay in the Kingdom for……………days. 

เหตุผลที่ขออยู่ต่อ......................................................................................................................................................................................
Reasons of extension. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ขอแสดงความนับถือ 
  Yours  sincerely, 

 ลายมือช่ือหรือลายนิ้วหัวแม่มือขวา.................................................................ผู้ขอ 
 Signature or right thumb print  Applicant 

ตม.7 
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สถานท่ีพักในประเทศไทย........................................................................................................................................................................ 
Address in Thailand 

 ค าขออนุญาตฉบับน้ี ข้าพเจ้า....................................................................................................................................เป็นผู้เขียน 
                This application is written by 

อยู่บ้านเลขที.่.............................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง........................................................................
Address No.                                            Road                                 Tambol/Khwaeng (Subdistrict) 

อ าเภอ/เขต....................................................................................จังหวัด................................................................................................ 
Amphoe/Khet (District)                                                                            Changwat (Province) 

 
 
                                                                                 ลายมือช่ือ.........................................................................ผู้เขียน 
                                                                                 Signature                                                                       Writer  
     
     
                                         ค ำเตือน 
                                                    NOTICE 

1.   ผู้ขอจะต้องยื่นค าขออนุญาตด้วยตนเอง  
      APPLICANT MUST SUBMIT THE APPLICATION IN PERSON          
      เว้นแต่ ผู้ป่วยหรือผู้พิการทีไ่ม่สามารถมายื่นด้วยตนเองได ้
      WITH THE EXCEPTIONS OF HANDICAPPED PATIENTS OR PERSONS WITH DISABILITIES     
2.   จะได้รับการอนุญาตหรือไม่กต็าม จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในทุกกรณ ี

 WHETHER PERMISSION IS GRANTED OR NOT, 
 APPLICATION FEE IS NON REFUNDABLE UNDER ALL CIRCUMSTANCES 

 
 
 

 

 
รูปถ่าย 

ขนาด 4 x 6 ซม. 
Photograph 
4 x 6 cm. 
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Consent to Disclosure of Information 

 
เขียนที่ ............................................. 

 Place of Writing                         

วนัท่ี ....... เดือน...................... พ.ศ. ............ 
Date        Month                   Year 

เรยีน ผบก.ตม.6 

To Commander of Immigration Division 6 

 ขา้ฯ นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ      อาย ุ  ปี 

 (Mr./Mrs./Miss/Other)        Age  Year 

สญัชาติ        หมายเลขหนงัสอืเดินทาง   ที่อยูใ่นประเทศไทย 

Nationality       Passport No.        Address in Thailand 

       ไดย้ินยอมเปิดเผยขอ้มลูที่เป็นความจรงิ
ดงัตอ่ไปนี ้เพื่อเป็นขอ้มลูใหก้บัเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองน าไปประกอบการพิจารณาการขออนญุาตอยูใ่น
ราชอาณาจกัรเป็นการชั่วคราว ซึง่ในการใหข้อ้มลูในครัง้นีห้ากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองตรวจพบในภายหลงัและ
พบวา่ขอ้มลูดงักลา่วนีไ้มเ่ป็นความจรงิ สามารถน าบนัทกึยินยอมเปิดเผยขอ้มลูนีใ้ชเ้ป็นพยานหลกัฐานด าเนินคดี
ในทางอาญาและสามารถเพกิถอนสทิธิการอยูร่าชอาณาจกัรของขา้ฯ ได ้
Hereby authorize the Immigration Division 6 to disclose following criminal record information to be 
used for the purpose of an approval of extension of temporary stay in the Kingdom. If any of 
contents,however be found untruthful, the Immigration Division 6 shall have a full right to 
legallyproceed against me in court and my permission of staying in the Kingdom will be revoked.  

1. ทา่นอยูร่ะหวา่งถกูด าเนินคดีทางอาญาหรอืแพง่ ทัง้ในประเทศหรอืตา่งประเทศหรอืไม ่

Are you currently having any criminal or dull cases pending in the Thai Court or the Court of 
jurisdiction outside Thailand? 

ไมอ่ยูร่ะหวา่งถกูด าเนินคดี 
No 

อยูร่ะหวา่งถกูด าเนินคดี จ านวน............... คดี  รายละเอียดในคด.ี................................................................. 
Yes                               number of cases,               please clarify     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............                                           

2. ทา่นเคยไดร้บัโทษจ าคกุโดยค าวพิากษาของศาลไทยหรือค าสั่งทีช่อบดว้ยกฎหมายหรอืค าพิพากษาของศาล
ตา่งประเทศหรอืไม ่ (เวน้แตเ่ป็นโทษส าหรบัความผิดลหโุทษหรอืความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท หรอืความผดิที่
ไดร้บัการยกเวน้ไวใ้นกฎกระทรวง) 
Have you been imprisoned by the judgment of the Thai Court or by a lawful injunction or by the 
judgment of the Court of jurisdiction outside Thailand, except when the penalty is for petty 
offense or negligence or is provided for as an exception in the Thai Ministerial Regulations? 

ไมเ่คยรบัโทษ 

No 

เคยรบัโทษ จ านวน ............ คดี  รายละเอียดในคดี .................................................................................. 
Yes             number of cases       please clarify    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        

  ขา้ฯขอรบัรองวา่ขอ้มลูทัง้หมดนีเ้ป็นความจรงิทกุประการ 
  I confirm that all information above are truthful. 
 

  (ลงช่ือ) ............................................................. 
  Signature   

            (            ) 
                                 ผูย้ื่นค ารอ้ง/เปิดเผยขอ้มลู 
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ที ่อว 6801.05/                                คณะพยาบาลศาสตร์ 
              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                    15 ถ. กาญจนวณิช 
               อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

 

         .....(วัน/เดือน/ปี)..... 

เรื่อง   ขออนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 

เรียน   ผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนาหนังสือเดินทาง จ านวน 1 ชุด 

  2. ส าเนาเอกสารการลงทะเบียนครั้งล่าสุดของนักศึกษา จ านวน 1 ชุด 

ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจ าปี
การศึกษา 2562 จากสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 1 คน  คือ (ชื่อนักศึกษาต่างชาติ) หมายเลขหนังสือ
เดินทาง.......................ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 โดยนักศึกษาดังกล่าวมีก าหนดจบการศกึษาในเดือนกรกฎาคม 
2564 ทั้งนี้ วีซ่าที่นกัศึกษาถืออยู่จะหมดอายุในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 นั้น 

ในการนี้  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงใคร่ขออนุญาตให้            
(ชื่อนักศึกษาต่างชาติ) อยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพ่ือให้สามารถพ านักอยู่ในประเทศไทยได้ใน
ระหว่างการศึกษาเล่าเรียน หรือจนกว่าที่ทางราชการจะอนุเคราะห์ให้ได้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ .................................................... .............  
  (.................................................................. ) 

คณบดีคณะ........................................ ปฏิบัติการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 
งานวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
โทร.  0 7428 6455 
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ที ่อว 6801.05/                                 คณะพยาบาลศาสตร์ 

                         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                  15  ถ.กาญจนวณิชย์ 
                      อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

      .....(วัน/เดือน/ปี)..... 

เรื่อง ขออนญุาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 

เรียน ผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนาหนังสือเดินทาง จ านวน 1 ชุด 
  2. ส าเนาเอกสารการลงทะเบียนครั้งล่าสุดของนักศึกษา จ านวน 1 ชุด 
  3. ส าเนาเอกสารผลการเรียน จ านวน 1 ชุด 

4. ส าเนาเอกสารส าคัญสูติบัตร จ านวน 1 ชุด 

  ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับ  (ชื่อนักศึกษาต่างชาติ) จาก 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผู้ถือหนังสือเดินทางเลขที่ ..................... เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
การพยาบาล (นานาชาติ) ประจ าปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 โดยนักศึกษาดังกล่าวมีผู้ติดตาม 
จ านวน 2 คน คือ (ชื่อผู้ติดตาม) ผู้ถือหนังสือเดินทางเลขท่ี ....................... และ (ชื่อผู้ติดตาม) ผู้ถือหนังสือเดินทาง
เลขที ่....................... ทั้งนี้วีซ่าที่นักศึกษาและผู้ติดตามถืออยู่จะหมดอายุในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงใคร่ขออนุญาตให้ (ชื่อนักศึกษาต่างชาติ) และผู้ติดตาม
จ านวน 2 ราย คือ (ชื่อผู้ติดตาม) และ (ชื่อผู้ติดตาม) อยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 
2563 เพ่ือให้สามารถพ านักอยู่ในประเทศไทยได้ในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน หรือจนกว่าที่ทางราชการจะ
อนุเคราะห์ให้ได ้

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

ลงชื่อ .................................................................  
  (.................................................................. ) 

คณบดีคณะ........................................ ปฏิบัติการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
งานวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
โทรศัพท์  0 7428 6455    
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หนังสือมอบอ ำนำจ 

เขียนท่ี ม.สงขลำนครินทร ์
วนัท่ี.........เดือน .................... พ.ศ............ 

โดยหนงัสือฉบบันี ้ขา้พเจา้ อาย ุ   ปี  เชือ้ชาต ิ
สญัชาต ิ  อยู่บา้นเลขท่ี  ถนน แขวง/ต าบล    
เขต/อ าเภอ  จงัหวดั   เบอรโ์ทรศพัท ์

ไดม้อบอ านาจให ้ อาย ุ   ปี เชือ้ชาต ิ   สญัชาต ิ
อยูบ่า้นเลขท่ี     หมู ่  แขวง/ต าบล    เขต/อ าเภอ    จงัหวดั  
เบอรโ์ทรศพัท ์   

เป็นผูมี้อ านาจจดัการ ย่ืนเอกสารประกอบการขอตรวจลงตราวีซ่าของนกัศกึษาตา่งชาติ  คณะ............
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์จ  านวน 1 คน คือ  (ช่ือนกัศึกษาต่างชาติ) แทนขา้พเจา้จนเสร็จการและขา้พเจา้
ยอมรบัผิดชอบในการท่ีผูร้บัมอบอ านาจไดท้  าไปตามท่ีมอบอ านาจนีเ้สมือนหนึ่งขา้พเจา้ไดท้  าการดว้ยตนเอง 
เพ่ือเป็นหลกัฐานขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือหรือพิมพล์ายนิว้มือไวเ้ป็นส าคญัตอ่หนา้พยานแลว้ 

ลงช่ือ....................................................................ผูม้อบอ านาจ 
 (...............................................................)   ตวับรรจง 

ลงช่ือ....................................................................ผูร้บัมอบอ านาจ 
 (...............................................................)   ตวับรรจง 

ลงช่ือ....................................................................พยาน 
 (...............................................................)   ตวับรรจง 

ลงช่ือ....................................................................พยาน 
 (...............................................................)   ตวับรรจง 

หมายเหต ุ  กรุณาเขียนใหช้ดัเจนและระบขุอ้ความใหค้รบถว้น 
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ตม.๔๗ 
TM.47 แบบการแจ้งอยู่เกนิกว่า ๙๐ วนั ของบุคคลต่างด้าว 

FORM FOR ALIEN TO NOTIFY OF STAYING LONGER THAN 90 DAYS 
เขียนท่ี  
WRITTEN AT 

วนัท่ี เดือน  พ.ศ. 
DATE MONTH YEAR 

เรียน พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 
TO     THE IMMIGRATION OFFICER 

ดว้ยขา้พเจา้  
(FULL NAME IN BLOCK LETTERS) 

สญัชาติ  ประเภทวซ่ีา TOURIST 
NATIONALITY VISA NON-IMM 

เดินทางเขา้มาเม่ือวนัท่ี     เดือน  พ.ศ.  โดยพาหนะ  
ENTERED THAILAND ON MONTH YEAR BY 

หนงัสือเดินทางเลขท่ี  ตามบตัรขาเขา้เลขท่ี  
PASSPORT NO. ARRIVAL CARD NO. 

บดัน้ี ไดอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรไทย ครบ ๙๐ วนัแลว้ และพ านกัอยูท่ี่       
I HAVE NOW BEEN STAYING IN THAILAND FOR 90 DAYS AND MY PRESENT ADDRESS IS 

ซอย/ถนน  ต าบล  อ าเภอ  
LANE/ROAD TAMBOL AMPHUR 

จงัหวดั  โทรศพัท ์ 
PROVINCE PHONE 

ลงช่ือ 
SIGNATURE 

หมายเหต ุ คนต่างดา้วตอ้งแจง้กองตรวจคนเขา้เมืองทุกระยะ ๙๐ วนั 
NOTICE: ALIEN MUST NOTIFY THE IMMIGRATION OFFICE EVERY 90 DAYS 

ใบรับแจ้งการอยู่เกนิ ๙๐ วนั ของบุคคลต่างด้าว 
RECEIPT OF NOTIFICATION 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
FOR OFFICIAL USE ONLY 

ขา้พเจา้ ต าแหน่ง 
 I TITLE 

ไดรั้บแจง้การอยูใ่นราชอาณาจกัรไทยครบ ๙๐ วนั ของ 
HAVE RECEIVED NOTIFICATION OF STAYING IN THAILAND FOR 90 DAYS FROM 

สญัชาติ ไวแ้ลว้  เม่ือวนัท่ี เดือน พ.ศ. 
NATIONALITY ON DATE MONTH YEAR 

เวลา น. 
HOUR 

ลงช่ือ ผูรั้บแจง้ 
SIGNATURE IMMIGRATION OFFICER 
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Faculty of Nursing 
Prince of Songkla University 
A General Request Form 

Date …………………………………….. 
Subject …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Dear …………………………………………………………………………………………………………………….. 

I am writing this letter to request for……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………..………………………………………………………………..………………………
………………………………………..………………………………………………………………..………………………………………………
………………..………………………………………………………………..………………………………………………………………..……
…………………………………………………………..………………………………………………………………..……………………………
…………………………………..………………………………………………………………..……………………………………………………
…………..………………………………………………………………..………………………………………………………………..…………
……………………………………………………..………………………………………………………………..…………………………………
……………………………..………………………………………………………………..………………………………………………………… 

Sincerely, 

Signature ……………………………………..…………………………… 
Name  (…………………………………..…………………………….) 
Student ID ……………………………………..…………………………… 

For official Used Only 

เรียน ............................................................................................................................. .... 
เพ่ือโปรด  พิจารณาลงนาม  ทราบ  พิจารณาอนุมัติ 

 อ่ืน ๆ............................................................. ....................................................... 



เอกสารหมายเลข 18 “ตัวอย่าง” 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์   โทร.6455         
ที่   มอ 105/ วันที่        
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาเพ่ือเป็นเอกสารประกอบการขอวีซ่า  

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับ (ชื่อนักศึกษาต่างชาติ) 
รหัสนักศึกษา    ผู้ถือหนังสือเดินทางเลขที่    จ า ก ส ห พั น ธ์ ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ประชาธิปไตยเนปาล เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เนื่องจากนักศึกษาดังกล่าวมีความประสงค์เดินทางไปเข้าร่วมงาน
ประชุม  13 th ISPAD Science School for Healthcare Professionals ณ เมืองวา เลนเซีย  ประเทศ
ออสเตรเลีย ในระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2559 นั้น 

ในการนี้คณะพยาบาลศาสตร์  ใคร่ขอความอนุ เคราะห์จากศูนย์กิจการนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการขอวีซ่า
ประเทศออสเตรเลีย ให้แก่นักศึกษาดังกล่าวข้างต้น 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 

ลงชื่อ .......................................................... 
(.............................................................) 

  คณบดีคณะ................................................................. 



เขียนท่ี   
WRITTEN AT 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
DATE  MONTH  A.D. 

เร่ือง ขอใหย้า้ยตราประทบัลงในหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ 
SUBJECT TRANSFER STAMP TO NEW PASSPORT 

เรียน สว. กก.2 บก.ตม.กทม. 
TO INSPECTOR OF SUB-DIVISION 2, BANGKOK IMMIGRATION DIVISION 

ขา้พเจา้ อาย ุ      ปี  
I AGE YEARS OLD  

สญัชาติ หนงัสือเดินทางเล่มก่อนเลขท่ี 
NATIONALITY  PREVIOUS PASSPORT NO    
ออกใหท่ี้      เม่ือวนัท่ี        หมดอาย ุ      
PLACE OF ISSUE DATE OF ISSUE (date month year) DATE OF EXPIRY (date month year)   

ขา้พเจา้ประสงคจ์ะยา้ยตราประทบัลงในหนงัสือเดินทางเล่มใหม่เลขท่ี   
I WOULD LIKE TO TRANSFER STAMP TO NEW PASSPORT NO   

ออกใหท่ี้      เม่ือวนัท่ี         หมดอาย ุ      
PLACE OF ISSUE DATE OF ISSUE (date month year)   DATE OF EXPIRY(date month year)   
เหตผุล  
BECAUSE 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการใหข้า้พเจา้ดว้ย จะเป็นพระคุณอยา่งยิง่ 
PLEASE DO IT FOR ME. I APPRECIATE.  

ขอแสดงความนบัถือ 
RESPECTFULLY 

ลงช่ือ 
SIGN 

--------------------------------- FOR OFFICIAL ONLY --------------------------- 

เดิมผูน้ี้ถือหนงัสือเดินทางประเทศ  . 
เลขท่ี ออกให้ท่ี                                ‘ 
เม่ือ จากการตรวจสอบขอ้มูลในหนงัสือเดินทางแลว้ 
ผูน้ี้เดินทางเขา้มาทางด่าน/เท่ียวบิน           “ 
ไดรั้บการตรวจลงตราประเภท     เม่ือ           . 
ไดรั้บอนุญาตให้อยูถึ่ง  บดัน้ีไดข้อเปล่ียนถือหนงัสือ 
เดินทางเล่มใหมฉ่บบัน้ีแทน จึงไดส้ าเนาขอ้มูลตามรายการอนุญาตเดิม 
ดงักล่าว ต่อไป 

TM. เท่ียวบิน / ด่าน   “ 
รอง สว.กก.2 บก.ตม.กทม. 

IMMIGRATION 
BANGKOK A 

VISA CLASS            1 
ADMITTED            1 
UNTIL            1 
SIGNED          1 
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“ตัวอย่าง” 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน     กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์     โทร. 6455  
ที่   มอ 105/  วันที่        
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ส ารองห้องพักให้แก่นักศึกษาต่างชาติ 

เรียน ผู้จัดการหอพัก10 - 11 

ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับ (ชื่อนักศึกษาต่างชาติ) 
รหัสนักศึกษา    ผู้ถือหนังสือเดินทางเลขที่    จ าก ส ห พั น ธ์ ส า ธ า รณ รั ฐ
ประชาธิปไตยเนปาล เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งนักศึกษามีความประสงค์จะเข้าพักที่หอพักในก ากับ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการส ารองห้องพักให้แก่ 
(ชื่อนักศึกษาต่างชาติ) ประเภทห้องพักธรรมดา (ไม่มีเครื่องปรับอากาศ) โดยมีก าหนดเข้าพักในวันที่ 3 
มกราคม 2564 ทั้งนี้ นักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

ลงชื่อ .......................................................... 
(........................................................ .....) 

  คณบดีคณะ................................................................. 



นางสาวชดิชนก เหรยีญรุง่โรจน์
งานวเิทศสมัพนัธ ์คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่




