
 
ใบแบบยื่นค ำร้องขอเปลี่ยนวีซ่ำ ขอต่อวีซ่ำ และขอยกเลกิวีซ่ำ 

กองวิเทศสัมพันธ์ ส ำนกังำนอธกิำรบดี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 

เรียน/นมัสกำร ผู้อ ำนวยกำรกองวิเทศสัมพันธ์ 
ข้ำพเจ้ำ/ช่ือ…………………………………..……………ฉำยำ………………………………………..….นำมสกุล........................................................... 
อำยุ..............ปี เช้ือชำติ......................................... สัญชำติ.........................................ประเทศ............................................................
ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับ  Certificate  B.A.,  M.A.,  Ph.D. คณะ/สำขำวิชำ...............................................................................  
รหัส............................... ................ช้ันปีที่............................ปีกำรศึกษำ .......................ค่ำระดับเฉลี่ยสะสม……..........ที่อยู่ปัจจุบัน
(บ้ำนเลขที่/วัด).. ... ... ... .. ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... .. ... .. . ... .. ... . ถนน.... .. ... ... ... .. ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... .. ...แขวง/ต ำบล
...................................................เขต/อ ำเภอ......................................................จังหวัด..................................... ................................
รหัสไปรษณีย์...... ...................................... โทรศัพท์พื้นฐำน ……..........................มือถือ.................... ........................อีเมล
.......................................................................................................... ............................................... .....ถือหนังสือเดินทำง เลขที่ 
(Passport No.)...................................................ออกให้ที่ประเทศ....................................................................หมดอำยุในวันที่
................../.................../....................เดินทำงเข้ำมำสู่ประเทศไทย เมื่อวันที่..................../....................../.........................ลงทะเบียน
เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลยั ตั้งแต่ปี พ.ศ. ........................................................................................................ 
 ถือวีซ่ำประเภท  Tourist Visa No........................................………  Transit Visa …………………………………........…………..……… 
     Non-immigrant Visa No.................................... Others …........................................................................... 
ออกให้ที่ประเทศ........................................เมื่อวันท่ี............./................/...............วีซ่ำจะหมดอำยุในวันท่ี............./................./................  
 มีควำมประสงค์  ขอเปลี่ยนประเภทกำรตรวจลงตรำ              ขอยกเลิกกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ช่ัวครำว 
     ขอรับกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ช่ัวครำว  อื่น ๆ ............................................................ 
 จึงเรียน/นมัสกำรมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป. 
 

เรียน/นมัสกำรด้วยควำมเคำรพ                      
 

  ลงชื่อ ...................................................................  
                      .................../....................../.................... 

 

หมำยเหตุ:- เอกสำรที่ต้องเตรียม 
 ๑. รูปถ่ำยสี หน้ำตรง ขนำด ๒ นิ้วเท่านั้น จ ำนวน ๓ รูป 
 ๒. ส ำเนำหนังสือเดินทำงและวีซ่ำที่จะหมดอำยุ พร้อมลำยมือชื่อเจ้ำตัวรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน ๒ ฉบับ 
 ๓. หนังสือรับรองสถำนภำพกำรเป็นนิสิต ต้นฉบับ จ ำนวน ๑ ฉบับ และส ำเนำ จ ำนวน ๒ ฉบับ 
 ๔. ส ำเนำใบแจ้งกำรช ำระเงิน จ ำนวน ๒ ฉบับ (ห้อง ซี ๓๐๐) 
 ๕. ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ ต้นฉบับ จ ำนวน ๑ ฉบับ และส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ (ห้อง ซี ๓๐๐) 
 ๖. หนังสือรับรองจำกเจ้ำอำวำส พร้อมตรำประทับของเจ้ำอำวำส ต้นฉบับ จ ำนวน ๑ ฉบับ และส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 ๗. ส ำเนำหนังสือสุทธิแปลพร้อมลำยมือชื่อของเจ้ำอำวำส จ ำนวน ๒ ฉบับ 
 ๘. หนังสือรับรองจำกคณะกรรมกำรหอพักนิสิต ต้นฉบับ จ ำนวน ๑ ฉบับ และส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ(ห้อง เอ ๓๐๐) 
 ๙. นิสิตชำวต่ำงประเทศที่เป็นคฤหัสถ์ ต้องมีส ำเนำทะเบียนบ้ำน, สัญญำเช่ำ, ใบแจ้งหนี้ค่ำไฟฟ้ำ, ใบแจ้งหนี้ค่ำน้ ำประปำ, 
ใบแจ้งหนี้ค่ำโทรศัพท์พื้นฐำน, ใบแจ้งหนี้ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง พร้อมลำยมือชื่อเจ้ำตัวรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง เฉพำะส ำเนำ จ ำนวน ๒ ฉบับ 
 

IRD M C U Form 1 No………..... 

รับรองตำมน้ี 
(..................................................) 

ผู้ตรวจเอกสำร 
เอกสำรครบถ้วนสมบูรณ์ 
เอกสำรไม่ครบ ยังขำด ดังน้ี 

1.................................................. 
2................................................ 

นัดรับเอกสำร 
วันท่ี .........../ ............/ .......... 



               IRD MCU Form 2 No………… 
 
 
 

 
                                     ใบนัดรับเอกสารขอตอวีซา 
                 กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

79 หมู 1 ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
           อาคารเรียนรวม โซน ดี (D) หองD300 โทรศัพท 0 3524 8065 ภายใน 8065, 8429 

---------------------- 
 
 
   ช่ือผูยื่นเอกสาร.....................................................................  

 
 

นิสิตคณะ................................................................ 
 

  ประเทศ.............................................พาสปอรตเลขท ี่.....................................วีซาหมดอายุวันที.่....../............/............ 
 

        ยื่นเอกสาร เมื่อวันที่.....................................เดือน................................................. พ.ศ................................ 
 
        นัดรับเอกสาร วันที่................................เดือน............................................ พ.ศ................................... 

 
ตั้งแตเวลา (ภาคเชา) 09.00 – 11.00 น. (ภาคบาย) 13.00-16.00 น. 

 
ลงช่ือ             …………………………………………... ผูยื่นเอกสาร 

 
ลงช่ือ           …………………………………………... เจาหนาที่ผูรับเอกสาร  

 
                           
 
 

IRD MCU Form 2 No…………  
 
 
 
 
 

Visa Appointment Form 
International Relations Division, MCU  

79 M.1, Phahonyothin Road, Lam Sai Sub-District, Wang Noi District, 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, Postal Code 13170, Thailand. 

Classroom Building, Zone D, Room D300, Tel 0 3524 8065 Ext. 8065, 8429  
---------------------- 

 
 
Name ..................................................................................Student of Faculty................................................. 

 
Nationality..................................Passport No.............................      Visa Expiry Date............/............/............ 

 
Date of Submitting........................................................................... 

 
Date of Receiving…......................................................................... 

 
Time: Morning 09.00 – 11.00 am. Afternoon 13.00-16.00 pm. 

 
Signature …………………………………………... Applicant 

 
Signature …………………………………………... Officer 


