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 签证的相关规定 นโยบายเกีย่วกบัวซ่ีา 

1.1 中华人民共和国出境入境法 กฎหมายตํารวจตรวจคนเข้าเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

中文版 ฉบบัภาษาจีน：http://www.gov.cn/flfg/2012-06/30/content_2174944.htm 
英文版 ฉบบัภาษาองักฤษ：http://english.gov.cn/archive/laws_regulations/2014/09/22/content_281474988553532.htm 

1.2 北京外国语大学留学生办公室关于签证的规定

นโยบายทีเ่กีย่วกบัวซ่ีาของสํานักงานกจิการฝ่ายนักศึกษาต่างชาตมิหาวทิยาลยัภาษาต่างประเทศปักกิง่ 

a) 国际学生应遵守《中华人民共和国出境入境法》的规定，及时办理签证延期或者申请居留证件手续。 
นกัศึกษานานาชาติควรปฏิบติัตามบทบญัญติัในกฎหมายตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนและยืน่ขอวซ่ีาเพือ่อยูต่่อหรือขอใบอนุญาตพาํนกัในเวลาท่ีกาํหนด 

b) 国际学生需持因私普通护照和 X1 或 X2 签证注册学习，免签入境的学生不能办理注册手续。 
นกัเศึกษานานาชาติควรถือพาสปอร์ตธรรมดาฉบบัส่วนตวัและวซ่ีาประเภทX1 หรือ ประเภทX2 

สาํหรับการลงทะเบียนและเขา้เรียนในประเทศจีนผูท่ี้เขา้ประเทศจีนโดยฟรีวซ่ีาไม่สามารถลงทะเบียนได ้

c) 国际学生签证过期的，处每非法居留一日五百元，总额不超过一万元的罚款或者五日以上十五日以下拘留。

由北京市公安局下属分局或派出所执行。 
สาํหรับนกัศึกษาท่ีวซ่ีาหมดอายแุลว้ มีการลงโทษโดยปรับเงิน 500 หยวนต่อวนั ค่าปรับรวมทั้งหมดไม่เกิน10,000 หยวนหรือถูกคุมขงัเป็นเวลา 5 วนัถึง 15 

วนัการลงโทษจะดาํเนินการโดยสถานีตาํรวจของสาํนกัรักษาความปลอดภยัแห่งนครปักก่ิง 

d) 在校外住宿的学生，应在入住后 24 小时内到当地派出所办理临时住宿登记，警方将在必要时检查您的临时住

宿登记，如不办理住宿登记或更新住宿登记，公安机关将对其进行 500 元人民币以下的罚款或警告，处罚结

果将对签证申请、在华学习等产生不良影响。 
นกัศึกษาผูท่ี้พกัอยูน่อกมหาวทิยาลยันั้น หลงัจากเขา้พกัแลว้จะตอ้งมีการลงทะเบียนเพื่อขอพาํนกัชัว่คราวจากสถานีตาํรวจในบริเวณนั้นภายใน 24 

ชัว่โมงสถานีตาํรวจจะมีการตรวจการลงทะเบียนเพือ่ขอพาํนกัชัว่คราวของคุณเม่ือมีเวลาจาํเป็นผูท่ี้ไม่ไดล้งทะเบียนหรือเปล่ียนการลงทะเบียนเพือ่ขอพาํนกัชัว่คราวดว้นตนเองนั้น 

จะตอ้งเสียค่าปรับไม่เกิน 500 หยวนหรือให้คาํเตือนการลงโทษดงักล่าวจะส่งผลเสียต่อการขอวซ่ีาหรือการศึกษาในประเทศจีนให้นกัศึกษานานาชาติ 

e) 根据《北京外国语大学学生纪律处分规定》第三章第十四条之规定：触犯国家法律、法规，受到公安、司法

部门处罚的，视情节轻重，给予警告以上处分。 
ตามบทบญัญติัขอ้ท่ี14ของบทท่ี 3 

ในระเบียบวนิยัสาํหรับนกัศึกษามหาวทิยาลยัภาษาต่างประเทศปักก่ิงผูท่ี้ละเมิดกฎหมายและขอ้บงัคบัของประเทศจีนและถูกลงโทษโดยสาํนกัรักษาความมัน่คงสาธารณะหรือสาํนกัตุล

าการจะไดรั้บการลงโทษรุนแรงกวา่การเตือนตามความร้ายแรงของสถานการณ์ 

f) 我校不会为国际学生家属办理来华签证提供任何证明。 
มหาวทิยาลยัภาษาต่างประเทศไม่มีใบรับรองแก่ครอบครัวของนกัศึกษานานาชาติเพือ่สาํหรับในการยืน่ขอวซ่ีาจีน 

g) 由于特殊情况不能按时缴纳学费的，需在签证或居留证件到期前一周主动与学院办公室和负责老师沟通。 
ผูท่ี้ไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนตามเวลากาํหนดเน่ืองมาจากมีสถานการณ์พิเศษตอ้งติดต่อสาํนกังานของคณะและอาจารยท่ี์รับผดิชอบภายในหน่ึงสัปดาห์ก่อนวซ่ีาหรือใบอนุญาตพาํนกัห

มดอาย ุ
h) 关于签证的期限： 

申请签证前需按时足额缴纳学费，签证延长期限和学费缴纳期限一致 

ระยะเวลาท่ีถูกตอ้งของวซ่ีา: 

นกัเรียนควรจ่ายค่าเล่าเรียนเตม็จาํนวนก่อนยืน่ขอวซ่ีาระยะเวลาของวซ่ีาแบบขยายจะเท่ากบัระยะเวลาท่ีครอบคลุมโดยค่าเล่าเรียน 

示例： 

http://www.gov.cn/flfg/2012-06/30/content_2174944.htm
http://english.gov.cn/archive/laws_regulations/2014/09/22/content_281474988553532.htm
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非学历生：          2018 年 3 月申请，缴费一学期，期限至 2018年 7月 31 日 

2018 年 3 月申请，缴费两学期，期限至 2019年 1月 31 日 

学历生：            2018 年 3 月申请，缴费一学期，期限至 2018年 9月 30 日 

2018 年 3 月申请，缴费两学期，期限至 2019年 3月 30 日 

预计 2018年 6 月毕业的学生：2018 年 3 月申请，缴费一学期，期限至 2018年 7月 31 日 

预计 2019年 1 月毕业的学生：2018 年 3 月申请，缴费两学期，期限至 2019年 1月 31 日 

以此类推。 

ตวัอยา่ง: 

นกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บปริญญาในประเทศจีน: 

สมคัรเดือนมีนาคมปี 2018 จ่ายคา่เล่าเรียนหน่ึงภาคการศึกษาระยะเวลาของวซ่ีาจะขยายไปถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2018; 

สมคัรเดือนมีนาคมปี 2018 จ่ายคา่เล่าเรียนสองภาคการศึกษาระยะเวลาของวซ่ีาจะขยายไปถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2019 

นกัศึกษาท่่ีรับปริญญาในประเทศจีน: 

สมคัรเดือนมีนาคมปี 2018 จ่ายคา่เล่าเรียนหน่ึงภาคการศึกษาระยะเวลาของวซ่ีาจะขยายไปถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2018; 

สมคัรเดือนมีนาคม 2018 จ่ายค่าเล่าเรียนสองภาคการศึกษาระยะเวลาของวซ่ีาจะขยายไปถึงวนัท่ี 30 มีนาคม 2019; 

นกัศึกษาท่ีจะสาํเร็จการศึกษาในเดือนมิถุนายน 2018: 

สมคัรเดือนมีนาคมปี 2018 จ่ายคา่เล่าเรียนหน่ึงภาคการศึกษาระยะเวลาของวซ่ีาจะขยายไปถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2018; 

นกัศึกษาท่ีจะสาํเร็จการศึกษาในมกราคม 2019: 

สมคัรเดือนมีนาคมปี 2019 จ่ายคา่เล่าเรียนสองภาคการศึกษาระยะเวลาของวซ่ีาจะขยายไปถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2019 

i) 持 X2 签证入境且只学习一学期的学生可以申请增加入境次数 1 次或者 2 次，不能申请居留证件。 
นกัศึกษาท่ีถือวซ่ีาประเภท X2 และเขา้เรียนเฉพาะหน่ึงภาคการศึกษานั้นสามารถสมคัรเขา้ด่านจีนเพิ่มได1้-2คร้ัง  แต่ไม่สามารถยืน่ขอใบอนุญาตพาํนกัได ้

j) 护照即将到期的学生请提前联系贵国驻华使馆询问新护照办理的事宜。 
สาํหรับผูท่ี้พาสปอร์ตใกลจ้ะหมดอายนุั้นโปรดติดต่อสถานทูตกงสุลของประเทศตนในประเทศจีนและปรึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออายหุนงัสือเดินทางล่วงหนา้ 

k) 签证是国际学生正常在华学习和生活的前提，请于来华后尽快完成签证办理手续，以免造成不良后果。 
วซ่ีาท่ีถูกตอ้งเป็นเง่ือนไขเบ้ืองตน้สาํหรับนกัศึกษาต่างชาติท่ีอาศยัและเขา้เรียนในประเทศจีนโปรดกรอกใบสมคัรและขอวซ่ีาให้เสร็จส้ินเร็วท่ีสุดเพือ่ไม่ให้เกิดผลท่ีไม่พึงประสงค ์

l) 有签证问题请本人携带护照来学生服务中心（地图上标注东校区1 Overseas Students Affairs Office 的位置）咨

询，电话及邮件有可能无法给出准确答复。 
หากคุณมีปัญหาใด ๆ ในการขอวซ่ีาโปรดติดต่อศูนยบ์ริการนกัศึกษา (แผนท่ี: วทิยาเขตตะวนัออกซ่ึงมีเคร่ืองหมาย1 Overseas Student Affairs Office ประกอบไวด้ว้ย) 

และพร้อมดว้ยหนงัสือเดินทางของคุณการสอบถามผา่นอีเมลหรือโทรศพัทอ์าจไม่สามารถตอบสนองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

m) 其他语言版本仅为方便国际学生阅读，产生歧义时以中文版本为准。留学生办公室保留对内容的解释权和修改

权。 
ฉบบัภาษาต่างประเทศใชส้าํหรับเพื่อความสะดวกในการอ่านของนกัศึกษาต่างชาติเท่านั้นในกรณีท่ีมีความคลุมเครือควรใชฉ้บบัภาษาจีนแทนสาํนกัหอพกันกัศึกษาต่างชาติขอสงวนสิ

ทธ์ิในการตีความและแกไ้ขขอ้ความ 

  



 北京外国语大学留学生办公室  

 
 5 / 33 

 

 教您看懂中国签证 การแนะนําวซ่ีาจีน 

2.1 X1 签证 วซ่ีาประเภทX1 

X1 签证为中国驻外使馆签发，针对在中国境内长期（超过 180 天）学习的人员，有效期为 30 天，在入境后 30 天

内必须办理居留证件。 
000 表示入境后可停留 30 天。 
วซ่ีา X1 ออกโดยสถานเอกอคัรราชทูตจีนประจาํประเทศต่างๆเหมาะสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษาในประเทศจีนในระยะยาว (มากกวา่ 180 วนั)มีระยะเวลา 30 วนัผูถื้อวซ่ีาประเภท X1 

ตอ้งยืน่ขอใบอนุญาตพกัอาศยัภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเขา้ประเทศจีน 

000 หมายความวา่ผูถื้อวซ่ีาสามารถเขา้พกัได ้30 วนันบัจากวนัท่ีเขา้ประเทศจีน 

 
图 I  X1 签证  

ภาพท่ี 1 วซ่ีาประเภทX1 
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2.2 境外签发的 X2 签证 วซ่ีาประเภทX2ที่ออกโดยสถานเอกอคัรราชทูตจีนประจําประเทศต่างๆ 

X2 签证为中国驻外使馆签发，针对在中国境内短期（不超过 180 天）学习的人员，有效期自入境之日起算，可停留

时间为箭头所指示的天数。 
วซ่ีาประเภท X2 ออกโดยสถานเอกอคัรราชทูตจีนประจาํประเทศต่างๆเหมาะสาํหรับผูท่ี้ประสงคจ์ะศึกษาในประเทศจีนในระยะเวลาสั้น ๆ (ไม่เกิน 180 วนั) 

ระยะเวลาท่ีสามารถอยูอ่าศยัในประทศจีนไดคื้อจาํนวนวนัท่ีลูกศรช้ีนั้นนบัจากวนัท่ีเขา้ประเทศจีน 

 
图 II  X2 签证   

ภาพท่ี 2 วซ่ีาประเภทX2 
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2.3 境内换发的 X2 签证 วซ่ีาประเภทX2ที่ออกในประเทศจีน 

红色圆圈表示在“有效期至”之前，可以入境的次数。 
蓝色圆圈表示，如果离境后再次入境，可以停留的天数。 
จาํนวนท่ีอยูใ่นวงกลมสีแดงหมายถึงจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประเทศจีนไดห้ลงัจากวซ่ีาหมดอาย ุ

จาํนวนท่ีอยูใ่นวงกลมสีนํ้าเงินหมายถึงจาํนวนวนัท่ีอยูไ่ดใ้นกรณีท่ีผูถื้อวซ่ีากลบัเขา้มาในประเทศจีนอีกคร้ังหลงัจากออกจากทประเทศจีน 

图 III  境内换发的 X2 签证   
ภาพท่ี 3 วซ่ีาประเภทX2ท่ีออกในประเทศจีน 
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2.4 居留证件 ใบอนุญาตพกัอาศัย 

居留证件为北京市公安局出入境管理处签发，可以多次出入境，有效期为红色圆圈内显示日期。 
ใบอนุญาตพกัอาศยัออกให้โดยสถานีตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองแห่งนครปักก่ิงซ่ึงอนุญาตให้เขา้ออกประเทศไดห้ลายคร้ัง วนัหมดอายจุะระบุไวใ้นวงกลมสีแดง 

 
图 IV  居留证件  

 ภาพท่ี 4 ใบอนุญาตพกัอาศยั 
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 健康检查的办理 ข้อกาํหนดในการตรวจสุขภาพ 

持 X2 签证入境且只学习一个学期的国际学生不需要做健康检查。 
持 X1 签证入境的国际学生需要做健康检查。 
持境外签发的短期类签证且在中国境内长期（超过 180 天）学习的人员需要做健康检查。 
นักศึกษาต่างชาติท่ีเข้าประเทศจีนด้วยวีซ่าประเภทX2 และประสงค์จะศึกษาในประเทศจีนเพยีงหน่ึงภาคการศึกษาน้ันไม่จําเป็นต้องได้รับการตรวจสุขภาพ 

นักศึกษาต่างชาติท่ีเข้าประเทศจีนด้วยวีซ่าประเภทX1น้ัน ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ 

ผู้ถือวีซ่าระยะส้ันท่ีออกในต่างประเทศและประสงค์จะศึกษาในประเทศจีนในระยะยาว (มากกว่า 180 วัน) จะต้องได้รับการตรวจสุขภาพ 
在本国做过体检的同学，需携带本国医院提供的体检报告原件(中文或英文)到北京市出入境检验检疫局保健中心进

行验证。 
นกัศึกษาผูท่ี้เคยตรวจสุขภาพในประเทศของตนเองแลว้จะตอ้งนาํสาํเนาตน้ฉบบัของการตรวจสุขภาพ (ภาษาจีนหรือภาษาองักฤษ) ไปท่ี 

ศูนยต์รวจสุขภาพตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองปักก่ิงเพือ่ยนืยนั 

开学报到后，学校会在规定时间提供免费的巴士（BFSU 字样的蓝色巴士）前往保健中心，车票数量有限，发完为

止，如果错过车票时间需自己前往保健中心。上车前必须出示车票，没有车票的同学无法乘坐学校巴士。学校巴士

会在保健中心停留一小时后返回，体检结束后可选择乘坐巴士返回或自行返回。 
หลงัจากนกัศึกษาลงทะเบียนแลว้มหาวทิยาลยัจะจดัรถบสัฟรี (รถเมลสี์ฟ้าพร้อมโลโก ้BFSU) 

เพื่อเดินทางไปศูนยต์รวจสุขภาพภายในเวลาท่ีกาํหนดรถบสัจะมีตัว๋ซ่ึงมีจาํนวนจาํกดัแจกให้นกัศึกษาหากนกัศึกษาพลาดรถบสัท่ีกาํหนดไว ้

กต็อ้งเดินทางไปท่ีศูนยต์รวจสุขภาพดว้ยตนเองนกัศึกษาตอ้งแสดงตัว๋รถก่อนจะข้ึนรถคนท่ีไม่มีตัว๋จะไม่สามารถข้ึนรถบสักลบัมหาวทิยาลยัได ้ 

รถบสัจะกลบัมาท่ีมหาวทิยาลยัหลงัจากรอท่ีศูนยต์รวจสุขภาพเป็นเวลา 1 ชัว่โมงเม่ือเสร็จส้ินการตรวจร่างกายแลว้ นกัศึกษาสามารถข้ึนรถบสัของมหาวทิยาลยัหรือกลบัเองกไ็ด ้

3.1 保健中心的信息 ข้อมูลเกีย่วกบัศูนย์ตรวจสุขภาพ 

体检时间：周一至周五 8:30-11:00 
เวลาเปิดทํางานเพ่ือตรวจสุขภาพ: วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ 8: 30-11: 00 

电话：(010) 8240 3675（请在办公时间电话咨询，办公时间之外为录音信息） 
โทรศพัท:์ (010) 8240 3675 (โปรดโทรมาตามเวลาทาํงานมิเช่นนั้นจะสามารถรับสายไดโ้ดยอตัโนมติั) 

地址：北京市海淀区西北旺德政路 10 号中国检验检疫大楼西侧配楼。 
ท่ีอยู ่ ตึกดา้นตะวนัตกอาคารตรวจและกกักนัประเทศจีน เลขท่ี 10 ถนนวา่งเต๋อเจ้ิน เขตไห่ต้ิน นครปักก่ิง  

网站：www.bithc.org.cn                               เวบ็ไซต:์ www.bithc.org.cn 
 
交通指南： 
出租车：从北京外国语大学乘坐出租车到达保健中心大概需要 40 元。 
地铁：地铁 16 号线西北旺站下，出 B 口，向东步行 400 米即到。 
公共汽车：乘坐公交 365、909、963、982 路到西北旺镇政府站下即到。 
วิธีการเดินทาง: 

โดยรถแทก็ซ่ี: ประมาณ 40 หยวนจาก BFSU 

รถไฟใตดิ้น: ข้ึนรถสาย 16 และลงท่ีป้ายซีเป๋ยวา่ง ออกทางออกB. แลว้เดินไปทางตะวนัออก 400 เมตรกถึ็งแลว้ 

โดยรถโดยสารประจาํทาง: ข้ึนรถโดยสารประจาํทางสาย 365, 909,  963 หรือ982 และลงท่ีป้ายเทศบาลตาํบลซีเป๋ยวา่งกถึ็ง 

 
温馨提示： 
可以通过保健中心网站进行预约 http://tjyy.bithc.bjciq.gov.cn/Login.aspx，网站提供中文和英文两种版本，由于语言问

题无法预约的同学请在 8：30 前到达保健中心，否则可能因为体检人员太多无法受理。 

http://www.bithc.org.cn/
http://tjyy.bithc.bjciq.gov.cn/Login.aspx
http://tjyy.bithc.bjciq.gov.cn/Login.aspx
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โปรดทราบ: 

คุณสามารถนดัหมายไดจ้ากเวบ็ไซตศู์นยต์รวจสุขภาพท่ี http://tjyy.bithc.bjciq.gov.cn/Login.aspx 

ซ่ึงมีทั้งภาษาจีนและภาษาองักฤษสาํหรับผูท่ี้ไม่ไดน้ดัหมายออนไลน์เน่ืองจากอุปสรรคดา้นภาษาโปรดไปถึงท่ีศูนยก่์อน 8:30 มิฉะนั้นอาจมีผูเ้ขา้ตรวจมากเกินไปท่ีจะรับบริการ 

 
出租车：约 12 公里，40 元   โดยรถแทก็ซ่ี: ประมาณ 12 กิโลเมตร 40 หยวน 

 

公交：魏公村站上车（4 号线安河桥北方向）→西苑站换乘（16 号线北安河方向）→西北旺站下车（B 东北口出）

→向东步行 1 公里 
โดยรถสาธารณะ: 

ข้ึนรถป้ายเวย่กงชุน(ดา้นตะวนัตกเฉียนเหนือของสะพานอานเหอในรถไฟใตดิ้นสาย 4 ).ไปเปล่ียนรถท่ีป้ายซียว่น(ฝ่ังเป่ยอานเหอในรถไฟใตดิ้นสาย 16) ลงท่ีป้ายซีเป่ยวา่ง (ทางออกB -

ทางออกดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือ) และเดินไปทางทิศตะวนัออก 1 กม.  

 

http://tjyy.bithc.bjciq.gov.cn/Login.aspx
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3.2 健康检查所需的材料 เอกสารที่ใช้ในการตรวจร่างกาย 

去北京市出入境检验检疫局保健中心需携带的材料： 
เอกสารท่ีจาํเป็นในศูนยต์รวจสุขภาพตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองปักก่ิง： 

必须携带：（如果无法提供以下材料，保健中心无法办理体检） 
บังคับต้องใช้: (โดยไม่มีเอกสารดงัต่อไปน้ีคุณจะไม่ไดรั้บการตรวจร่างกาย) 

——照片-3 张 2 寸（35mm×49mm）大小的近期半身正面免冠彩色照片 
รูปถ่าย 2น้ิว3รูป(35 มม. x 49 มม.)  ท่ีไม่ไดเ้ปลือยเปล่า คร่ึงลาํตวั ถ่ายคร้ังล่าสุด 

——护照 
      พาสปอร์ต 

——现金（不超过 400 元） 
    เงินสด (ไม่เกิน 400 หยวน) 

选择携带：（如果携带可以节省办理时间和费用） 
เอกสารท่ีไม่บงัคบัให้พาไป: (ดว้ยเอกสารดงัต่อไปน้ีคุณสามารถประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย) 

——健康检查申请表（可下载后自行打印，也可以在医院领取） 
แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ (คุณสามารถดาวน์โหลดหรือรับจากโรงพยาบาลได)้ 

——外国来华留学人员签证申请表（JW201/202）及复印件（如符合条件，医院将免费提供体检或验证） 
ตน้ฉบบัและสาํเนาใบสมคัรวซ่ีาเพือ่การศึกษาในประเทศจีน (JW201 / 202) (หากคุณเหมาะสมกบัเง่ือนไขโรงพยาบาลจะให้การตรวจสุขภาพหรือยนืยนัประวติัการตรวจสอบโดยฟรี) 

——入学通知书及复印件（如符合条件，医院将免费提供体检或验证） 
ตน้ฉบบัและสาํเนาประกาศใบรับสมคัรเขา้เรียน(หากคุณเหมาะสมกบัเง่ือนไขโรงพยาบาลจะให้การตรวจสุขภาพหรือยนืยนัประวติัการตรวจสอบโดยฟรี) 

——外国人签证证件申请表-请自行填写 1、2、3 项中的内容后粘贴照片（下载后自行打印） 
ใบสมคัรขอวซ่ีาหรือแบบฟอร์มขอใบอนุญาตพาํนกัชัว่คราว กรอกขอ้มูลในส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 และติดรูปถ่ายของตนดว้ย (สามารถดาวน์โหลดและพิมพไ์ด)้ 
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3.3 体检报告的领取  การรับผลงานตรวจร่างกาย 

完成所有体检项目后，将健康检查申请表交到收表柜台，同时按要求提交符合要求的照片，工作人员会交给您一张

取证凭条，上面会注明领取结果证书的日期和时间。领取结果证书可以由本人亲自到海淀门诊部领取，也可以请人

代领。领取结果证书必须出示取证凭条，如果取证凭条丢失，需携带申请人护照或其他身份证件（原件或复印件）

领取。 
หลงัจากตรวจสุขภาพเรียบร้อยแลว้กรุณาส่งใบสมคัรเพื่อตรวจสุขภาพให้ท่ีเคาน์เตอร์รวบรวมข้อมูลพร้อมรูปถ่ายท่ีตอ้งการพนกังานจะให้ใบหลกัฐานรับผลงานพร้อมระบุเวลาในการรับผลงา

นตรวจสุขภาพ สถานท่ีท่ี่ีให้บริการรับผลงานคือคลินิกไห่เต้ียน ซ่ึงไปรับเองหรือฝากคนอ่ืนไปรับกไ็ด ้

เวลารับผลงานตอ้งแสดงใบหลกัฐานรับผลงานหากใบหลกัฐานรับผลงานหายไปกรุณาใชห้นงัสือเดินทางหรือบตัรประจาํตวัประชาชนอ่ืนของผูส้มคัร (ฉบบัตวัจริงหรือสาํเนากไ็ด)้ 

申请人可以办理有偿邮递服务寄送体检报告，该服务由第三方机构办理，需要支付额外的费用，详情请咨询保健

中心服务台。 
ผูส้มคัรสามารถใชบ้ริการจดัส่งไปรษณียซ่ึ์งจดัเตรียมโดยบุคคลท่ีสาม แต่ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 

เพื่อส่งหนงัสือรับรองผลงานตรวจสุขภาพโปรดติดต่อเคาน์เตอร์บริการในศูนยก์ารตรวจสุขภาพเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 
重要提示：如果您没有交回《健康检查申请表》及照片将无法按时得到体检报告。领取体检报告的时间将延续到您

交回申请表后的下一个期限。 
按照取证凭条上注明的日期和时间，携带取证凭条到海淀门诊部取证柜台领取体检报告（如果获批）。 
โปรดทราบ: ถา้คุณไม่ส่งแบบฟอร์มใบสมคัรตรวจสุขภาพและรูปถ่ายคุณจะไม่ไดรั้บผลงานตรวจทนัเวลา  

เวลารับผลงานจะถูกเล่ือนไปถึงรอบต่อไปหลงัจากท่ีไดส่้งแบบฟอร์มใบสมคัรรตรวจสุขภาพแลว้ 

โปรดนาํใบหลกัฐานรับผลงานไปรับผลงานตรวจสุขภาพดว้ยเวลาท่ีกาํหนดไว ้(ถา้ไดรั้บการอนุมติั) ท่ีเคาน์เตอร์คลินิกไห่เต้ียน 

  
为方便学生，北京市公安局出入境管理处的警官会不定时在保健中心提供面见服务，完成此步骤的学生可以选择直

接在学校通过签证服务公司办理签证。没有完成此步骤的学生可能需要前往北京市公安局出入境管理处进行面签。 
完成健康检查的所有步骤后，可携带护照和外国人签证证件申请表到保健中心二层 215 房间面见警官。如果 215 房

间没有警官值守，可忽略此步骤。 
เพื่อความสะดวกของนกัศึกษาเจา้หนา้ท่ีจากสาํนกังานตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองในเขตเทศบาลเมืองปักก่ิงจะมีการสมัภาษณ์ในศูนยก์ารตรวจสุขภาพอยา่งไม่สมํ่าเสมอนกัศึกษาท่ีไดรั้บการสัมภา

ษณ์ในศูนยก์ารตรวจสุขภาพแลว้สามารถขอวซ่ีาผา่นทางบริษทับริการวซ่ีาในมหาวทิยาลยัโดยตรงได ้

ถา้ยงัไม่มีการสมัภาษณ์ขั้นตอนน้ีตอ้งไปท่ีสาํนกังานตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองในเขตเทศบาลเมืองปักก่ิงเพือ่การสัมภาษณ์แบบตวัต่อตวั 

หลงัจากเสร็จส้ินกบัการตรวจสุขภาพแลว้ผูส้มคัรสามารถนาํหนงัสือเดินทางและแบบฟอร์มใบสมคัรขอวซ่ีาใบอนุญาตให้พาํนกัไปพบเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองในห้อง 215 

ท่ีชั้นสองของศูนยก์ารตรวจสุขภาพหากไม่มีเจา้หนา้อยูใ่นห้อง โปรดละเวน้ขั้นตอนน้ี 

 
收到体检报告之后请携带办理居留证件所需的材料前往北京外国语大学学生服务中心（地图上标注东校区1 
Overseas Students Affairs Office 的位置）梁老师处提出申请。  
หลงัจากไดรั้บผลงานตรวจสุขภาพแลว้กรุณานาํเอกสารท่ีจาํเป็นทั้งหมดสาํหรับการยืน่ใบอนุญาตพาํนกัชัว่คราวไปยืน่ให้อาจารยเ์หลียงท่ีศูนยบ์ริการนกัศึกษามหาวทิยาลยัภาษาต่างประเทศปัก

ก่ิง (แผนท่ี: วทิยาเขตตะวนัออกซ่ึงมีเคร่ืองหมาย 1 Overseas Student Affairs Office ประกอบไวด้ว้ย) 
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 办理签证所需要的材料 เอกสารที่จาํเป็นสําหรับการขอวซ่ีา 

4.1 X1 签证→居留证件 วซ่ีา ประเภทX1 → ใบอนุญาตพาํนักช่ัวคราว 

X1 签证有效期为入境之日起 30 天，学生必须在 30 日内办理居留证件。 
วซ่ีา ประเภทX1ใชไ้ดแ้ค่30วนัหลงัจากวนัท่ีเขา้ประเทศจีน นกัศึกษาตอ้งยืน่ขอใบอนุญาตพาํนกัชัว่คราวภายใน 30 วนั 

——护照 พาสปอร์ต 
——2 寸（35mm×49mm）大小的近期半身正面免冠彩色照片 

รูปถ่าย 2น้ิว(35 มม. x 49 มม.)  ท่ีไม่ไดเ้ปลือยเปล่า คร่ึงลาํตวั ถ่ายคร้ังล่าสุด 

——临时住宿登记表 
แบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีอยูช่ัว่คราว 

——入学通知书 
ประกาศใบรับสมคัรเขา้เรียน 

——体检报告（18 周岁以上） 
ผลงานตรวจสุขภาพ (อาย ุ18 ปีข้ึนไป) 

4.2 居留证件延期 การต่ออายุใบอนุญาตพํานักช่ัวคราว 

——护照 พาสปอร์ต 
——2 寸（35mm×49mm）大小的近期半身正面免冠彩色照片 

รูปถ่าย 2น้ิว(35 มม. x 49 มม.)  ท่ีไม่ไดเ้ปลือยเปล่า คร่ึงลาํตวั ถ่ายคร้ังล่าสุด 
——临时住宿登记表 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีอยูช่ัว่คราว 

4.3 X2 签证增加入境次数 การขอเพิม่เติมจํานวนคร้ังเข้าประเทศของวซ่ีาประเภทX2 

X2 签证可申请增加 1 次或者 2 次入境次数 
นกัเรียนท่ีถือวซ่ีาประเภท X2 สามารถยืน่คาํร้องขอเพิม่เติมจาํนวนคร้ังเขา้ประเทศไดห้น่ึงหรือสองคร้ัง 

——护照 พาสปอร์ต 
——2 寸（35mm×49mm）大小的近期半身正面免冠彩色照片 

รูปถ่าย 2น้ิว(35 มม. x 49 มม.)  ท่ีไม่ไดเ้ปลือยเปล่า คร่ึงลาํตวั ถ่ายคร้ังล่าสุด 
——临时住宿登记表 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีอยูช่ัว่คราว 

——JW201 或 JW202 
  วซ่ีาประเภทศึกษาในประเทศจีน (JW201 / 202) 

——入学通知书 
ประกาศใบรับสมคัรเขา้เรียน 
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4.4 居留证件、X2 签证→停留证件（休学或退学）ใบอนุญาตอยู่อาศัย  วซ่ีาประเภท X2 →  ใบอนุญาตพกัอาศัย 

(การระงบัหรือเพิกถอนการศึกษา) 

——护照 พาสปอร์ต 
——2 寸（35mm×49mm）大小的近期半身正面免冠彩色照片 

รูปถ่าย 2น้ิว(35 มม. x 49 มม.)  ท่ีไม่ไดเ้ปลือยเปล่า คร่ึงลาํตวั ถ่ายคร้ังล่าสุด 
——临时住宿登记表 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีอยูช่ัว่คราว 

4.5 本地（北京）由其他学校办理的居留证件→居留证件延期 ใบอนุญาตอยู่อาศัย 

ซ่ึงทําด้วยมหาวทิยาลยัอ่ืนในเขตปักกิ่ง→เล่ือนเวลาใบอนุญาตอยู่อาศัย 

——护照 พาสปอร์ต 
——2 寸（35mm×49mm）大小的近期半身正面免冠彩色照片 

รูปถ่าย 2น้ิว(35 มม. x 49 มม.)  ท่ีไม่ไดเ้ปลือยเปล่า คร่ึงลาํตวั ถ่ายคร้ังล่าสุด 
——临时住宿登记表 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีอยูช่ัว่คราว 

——JW201 或 JW202 
   วซ่ีาประเภทศึกษาในประเทศจีน (JW201 / 202) 

——入学通知书 
ประกาศใบรับสมคัรเขา้เรียน 

——其他学校的结业证书、学习证明复印件或转学证明原件 
 สาํเนาใบประกาศนียบตัร, ใบหลกัฐานการศึกษาหรือฉบบัตวัจริงใบหลกัฐานยา้ยโรงเรียนของมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ 

4.6 异地（非北京）学习类居留证件/由其他学校办理的居留证件→居留证件（北京）换发

ใบอนุญาตอยู่อาศัยสําหรับนักศึกษาต่างชาติ หรือ ใบอนุญาตอยู่อาศัย ซ่ึงทําด้วยมหาวทิยาลยัอ่ืน นอกปักกิง่ →ใบอนุญาตอยู่อาศัยปักกิ่ง 

——护照 พาสปอร์ต 
——2 寸（35mm×49mm）大小的近期半身正面免冠彩色照片 

รูปถ่าย 2น้ิว(35 มม. x 49 มม.)  ท่ีไม่ไดเ้ปลือยเปล่า คร่ึงลาํตวั ถ่ายคร้ังล่าสุด 
——临时住宿登记表 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีอยูช่ัว่คราว 

——JW201 或 JW202 
  วซ่ีาประเภทศึกษาในประเทศจีน (JW201 / 202) 

——入学通知书 
ประกาศใบรับสมคัรเขา้เรียน 

——前一就读学校的结业证书、学习证明复印件或转学证明原件 
 สาํเนาใบประกาศนียบตัร, ใบหลกัฐานการศึกษาหรือฉบบัตวัจริงใบหลกัฐานยา้ยโรงเรียนของมหาวทิยาลยัเดิม 
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4.7 工作类居留证件→学习类居留证件 ใบอนุญาตอยู่อาศัยเพ่ือทํางาน→ใบอนุญาตอยู่อาศัยนักศึกษา 

——护照 พาสปอร์ต 
——2 寸（35mm×49mm）大小的近期半身正面免冠彩色照片 

รูปถ่าย 2น้ิว(35 มม. x 49 มม.)  ท่ีไม่ไดเ้ปลือยเปล่า คร่ึงลาํตวั ถ่ายคร้ังล่าสุด 
——临时住宿登记表 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีอยูช่ัว่คราว 

——JW201 或 JW202 
  วซ่ีาประเภทศึกษาในประเทศจีน (JW201 / 202) 

——入学通知书 
ประกาศใบรับสมคัรเขา้เรียน 

——离职证明复印件（从落款之日起算，十日内有效） 
สาํเนาหนงัสือรับรองการลาออกจากงาน (มีผลภายในสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการบนัทึก) 

 签证办理方式简介 การแนะนําวธีิการขอวซ่ีา 

从申请办理签证至获得新签证期间，住宿地址不能变更。如计划更换住址，请在申请办理签证前说明，以免造成不

便，延误签证办理时间。 
จากการยืน่ขอวซ่ีาใหม่อยา่เปล่ียนสถานท่ีพาํนกั 

ถา้สถานท่ีพาํนกักาํลงัจะมีการเปล่ียนแปลงโปรดระบุสถานการณ์ก่อนสมคัรวซ่ีาเพื่อหลีกเล่ียงความไม่สะดวกท่ีอาจจะเล่ือนขั้นตอนการดาํเนินการยืน่ขอวซ่ีา 

 
签证办理有两种方式： 
วธีิการขอวซ่ีามีสองวธีิ คือ: 

5.1 正常办理 วธีิธรรมดา 

学生服务大厅申请→本人去出入境管理处递交材料→出入境管理处取护照 
สมคัรในห้องศูนยบ์ริการนกัศึกษาในมหาวทิยาลยั→ส่งเอกสารไปยงัตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง→รับหนงัสือเดินทางจากตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง 

a) 携带办理签证需要的所有材料到学生服务中心大厅梁老师处提出申请 
นาํเอกสารทั้งหมดท่ีจาํเป็นสาํหรับการขอวซ่ีาแลว้ไปสมคัรท่ีอาจารยเ์หลียงในห้องศูนยบ์ริการนกัศึกษาในมหาวทิยาลยั 

b) 老师帮助您检查材料并且领取正式的签证申请表 
อาจารยจ์ะตรวจสอบเอกสารทั้งหมดท่ีส่งมาและให้แบบฟอร์มใบสมคัรวซ่ีา  

c) 学生中心二层留学生办公室给相关材料盖章（非常重要，否则出入境管理处将无法受理） 
เอกสารท้ังหมดต้องประทับตราท่ีสํานักงานกิจการนักศึกษาต่างประเทศ ช้ันสองของห้องศูนย์บริการนักศึกษา 

(ส่ิงนีสํ้าคญัมากโดยปราศจากประทับตราแล้วตํารวจตรวจคนเข้าเมืองอาจไม่รับใบสมัคร) 

住校内的学生需要盖章的材料有：签证申请表第二页左下角，临时住宿登记表 
住校外的学生需要盖章的材料有：签证申请表第二页左下角 
นักเรียนท่ีอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลยัควรมีเอกสารดังต่อไปนีต้้องประทับตรา: หน้าท่ีสองด้านล่างทางซ้ายมือของแบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าและแบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีพกัช่ัวคราว 

นักเรียนท่ีอยู่นอกมหาวิทยาลัยควรมีเอกสารดังต่อไปนีต้้องประทับตรา: หน้าท่ีสองด้านล่างทางซ้ายมือของแบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า 
d) 本人携带护照和所有材料前往北京市公安局出入境管理处（东城区安定门东大街 2 号）办理 

นาํหนงัสือเดินทางของตนและเอกสารท่ีจาํเป็นทั้งหมดไปท่ี ตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองนครปักก่ิง  (ท่ีอยู:่ เลขท่ี 2 ถนนตงตา้เจีย ประตูอานต้ิงเหมิน เขตตงเฉิน 
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e) 收到签证受理回执 
รับใบเสร็จสาํหรับการขอวซ่ีา 

f) 按照规定时间（自受理之日起，签证和停留证件 7 个工作日办结，居留证件 10 个工作日办结）再次前往北京

市公安局出入境管理处缴纳费用并取回护照，具体价格以北京市出入境管理处规定为准。 
จ่ายค่าธรรมเนียมและรับหนงัสือเดินทางของคุณจากตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองนครปักก่ิงตามเวลาท่ีกาํหนด (วซ่ีาและใบอนุญาตอยูอ่าศยัใชว้นัทาํทั้งหมด 7 

วนันบัจากวนัท่ียืน่เอกสารใบอนุญาตพาํนกัชัว่คราวใชว้นัทาํทั้งหมด10 วนันบัจากวนัท่ียืน่เอกสาร)  

g) 签证办理期间可以凭受理回执在中国境内乘坐飞机、火车，入住酒店。 
ก่อนท่ีจะออกวซ่ีาผูส้มคัรอาจจองเท่ียวบินตัว๋รถไฟหรือโรงแรมโดยใชใ้บเสร็จสาํหรับการขอวซ่ีาได.้ 

5.2 签证服务公司办理 วธีิขอวซ่ีาผ่าน บริษทั บริการวซ่ีา 

学生服务大厅申请→本人在学生服务大厅递交材料→宿舍前台领取护照 
สมคัรในห้องศูนยบ์ริการนกัศึกษาในมหาวทิยาลยั→ยืน่เอกสารห้องศูนยบ์ริการนกัศึกษาในมหาวทิยาลยั→รับหนงัสือเดินทางจากเคาน์เตอร์หอพกันกัศึกษา 

a) 携带办理签证需要的所有材料到学生服务中心大厅梁老师处提出申请 
นาํเอกสารทั้งหมดท่ีจาํเป็นสาํหรับการขอวซ่ีาแลว้ไปสมคัรท่ีอาจารยเ์หลียงในห้องศูนยบ์ริการนกัศึกษาในมหาวทิยาลยั 

b) 将护照、申请单和所有材料递交给签证服务公司的工作人员并缴纳费用（具体价格以签证服务公司规定为准）

签证服务公司的工作人员在我校服务时间为每周二和周五 10:00-12:00，开学报到时会根据情况增加工作时间，

会在学生服务大厅公示服务时间。 
ยืน่หนงัสือเดินทางแบบฟอร์มใบสมคัรขอวซ่ีาและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นทั้งหมดแก่เจา้หนา้ท่ีบริษทั บริการวซ่ีาและชาํระค่าธรรมเนียมดว้ย 

(ราคาเฉพาะจะตอ้งสงัเกตจากขอ้กาํหนดของบริษทั) เวลาทาํงานของเจา้หนา้ท่ี่ีบริษทั บริการวซ่ีาในมหาวทิยาลยัคือ 10:00 - 12:00 น. 

วนัองัคารและวนัศุกร์หากจาํเป็นจะเพิ่มเวลาให้บริการข้ึนในช่วงเปิดเทอม ทางมหาวทิยาลยัจะมีประกาศไวใ้นห้องศูนยบ์ริการนกัศึกษา 

c) 首次在京申请居留许可的学生需要接受面签，签证服务公司的工作人员会通知学生本人何时何地去参加面签

（在保健中心 215 房间面见过警官的学生递交已盖章的外国人签证证件申请表可免去此步骤） 
ผูท่ี้สมคัรใบอนุญาตพาํนกัชัว่คราวเป็นคร้ังแรกนั้นจะตอ้งไดรั้บการสัมภาษณ์กบัเจา้หนา้ท่ีจากสาํนกังานตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองแบบตวัต่อตวัเจา้หนา้ท่ีของบริษทับริการวซ่ีาจะแจง้ให้

ผูส้มคัรทราบเวลาและสถานท่ีท่ีจะเขา้ร่วมการสัมภาษณ์ (ผูส้มคัรท่ีเคยพบกบัเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองในห้อง 215 ท่ีชั้นสองของศูนยก์ารตรวจสุขภาพนั้นหากไดย้ืน่ 

ใบสมคัรขอวซ่ีาแลว้ สามารถเวน้จากขั้นตอนน้ีได)้ 

d) 收到签证公司的取件凭证。按照签证服务公司告知的时间（约 3 周左右）领取护照。住西院的同学去西院白楼

服务台（West Campus 4）领取，住东院的同学去东院国交楼服务台（East Campus 9）领取，住校外的同学在学

生服务大厅找梁老师领取。 
รับใบเสร็จสาํหรับการขอวซ่ีาจากบริษทับริการวซ่ีารับหนงัสือเดินทางของคุณตามเวลาท่ีบริษทับริการวซ่ีาแจง้ให้ทราบ(ประมาณ 3 สปัดาห์) 

ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นตึกตะวนัตกสามารถรับหนงัสือเดินทางจากหอพกันกัศึกษานานาชาติ (West Campus) 

ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นวตึกตะวนัออกสามารถรับหนงัสือเดินทางจากหอพกันกัศึกษานานาชาติ (East Campus 9) 

ผูท่ี้อาศยัอยูน่อกมหาวทิยาลยัสามารถรับหนงัสือเดินทางจากอาจารยเ์หลียงในศูนยบ์ริการนกัศึกษา 

e) 签证办理期间不可以在中国境内乘坐飞机、火车，入住酒店。如果需要加急等其他服务请咨询签证服务公司工

作人员。签证公司工作人员工作时间会在学生服务中心大厅公示，请留意。 
ก่อนท่ีจะออกวซ่ีาผูส้มคัรจะไม่ไดรั้บอนุญาตให้จองตัว๋เคร่ืองบินตัว๋รถไฟหรือโรงแรมกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีบริษทับริการวซ่ีาหากตอ้งการเร่งด่วนหรือบริการอ่ืน ๆ 

กรุณาให้ความสนใจกบัเวลาในการให้บริการของพนกังานของบริษทับริการวซ่ีาซ่ึงประกาศไวใ้นห้องศูนยบ์ริการนกัศึกษา 

5.3 补充说明 หมายเหตุเพิม่เติม 

a) 居留证件参考价格：400 元/6 个月，800 元/12 个月 
ค่าธรรมเนียมอา้งอิงสาํหรับใบอนุญาตพาํนกัชัว่คราว: 400 หยวน / 6 เดือน  800 หยวน / 12 เดือน 
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b) 签证服务费参考价格：100 元/次，如需其他个性化服务，请咨询签证服务公司工作人员  
ค่าบริการอา้งอิงสาํหรับการขอวซ่ีา: 100 หยวนต่อคร้ังหากตอ้งการบริการอ่ืน ๆ โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ีบริษทับริการวซ่ีา 

c) 实际费用以北京市公安局出入境管理处以及签证服务公司对外公布价格为准，北京外国语大学不收取任何费用。 
ค่าธรรมเนียมแทจ้ริงข้ึนอยูก่บัสาํนกังานตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองและบริษทับริการวซ่ีา BFSU ไม่เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมใด ๆ 

d) 签证服务公司为北京市公安局出入境管理处指定的服务公司。 
บริษทับริการวซ่ีาไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองในเขตเทศบาลเมืองปักก่ิง 

e) 护照递交后请妥善保管护照收取方提供的收据。 
กรุณาเกบ็ใบเสร็จจากผูรั้บหนงัสือเดินทางไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน 

f) 护照和材料一经递交无法撤回，请您认真规划外出行程。 
ไม่สามารถเรียกคืนหนงัสือเดินทางและเอกสารเม่ือยืน่แลว้โปรดวางแผนการเดินทางของคุณให้เหมาะสมในเวลานั้น 

g) 通过签证服务公司办理签证的学生需要保持电话畅通。 
โปรดให้โทรศพัทข์องคุณใชง้านได ้หากคุณยืน่ขอวซ่ีาผา่นทางบริษทับริการวซ่ีา 

h) 选择任何一种办理方式，签证办理期间都无法在银行柜台办理业务，护照复印件和签证受理回执无法在银行柜

台使用，自动取款机和电子银行业务不受影响。 
ผูส้มคัรวซ่ีาไม่สามารถขอรับบริการใดๆจากเคาน์เตอร์ธนาคารไดเ้น่ืองจากสาํเนาหนงัสือเดินทางและใบเสร็จสาํหรับการขอวซ่ีาจะไม่สามารถใชท่ี้เคาน์เตอร์ธนาคารไดแ้ต่ตูA้TM 

และธนาคารทางอินเทอร์เน็ตใชบ้ริการได ้

i) 选择不同的办理方式，需要提交的材料有可能不一致，具体要求以护照收取方的要求为准。 
เอกสารท่ีตอ้งยืน่อาจแตกต่างกนัไปสาํหรับวธีิทั้งสองดงักล่าวขอ้ละเอียดตอ้งสังเกตดูฝ่ายรับหนงัสือเดินทาง 

j) 北京市公安局出入境管理处可能会根据具体情况要求提交其他申请材料，学校无法提前告知。 
สาํนกังานตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองในเขตเทศบาลเมืองปักก่ิงอาจตอ้งการเอกสารเพิ่มเติมตามสถานการณ์เอกสารเพิม่เติมเหล่าน้ีมหาวทิยาลยัไม่สามารถแจง้ล่วงหนา้ได ้
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 常用地址的信息 ข้อมูลที่อยู่ทั่วไป 

地图中标出的出发点均为北京外国语大学东校区 
จุดเร่ิมตน้ทั้งหมดท่ีทาํเคร่ืองหมายไวบ้นแผนท่ีคือวทิยาเขตตะวนัออกของมหาวทิยาลยัภาษาต่างประเทศปักก่ิง 

6.1 北京市公安局出入境管理处（办理签证或居留证件）

สํานักงานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองนครปักกิง่(สําหรับวซ่ีาหรือใบอนุญาตผู้พํานัก) 

地址：北京市东城区安定门东大街 2 号（雍和宫以东） 
(ท่ีอยู:่ เลขท่ี 2 ถนนตงตา้เจีย ประตูอานต้ิงเหมิน เขตตงเฉิน(ดา้นตะวนัออกของราชวงัยงเหอกง) 

电话：010-84020101    หมายเลขโทรศพัท:์ 010-84020101 
工作时间：星期一至星期六（法定节假日除外）9:00-17:00 
เวลาทาํงาน: 9:00-17:00 วนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์(ยกเวน้วนัหยดุราชการ) (except official holidays) 

出租车：约 13 公里，40 元         แทก็ซ่ี ประมาณ 13กม  40หยวน 

 
公交： 
魏公村站上车（4 号线天宫院方向）→西直门站换乘（2 号线内环）→雍和宫站下车（C 西南口出）→向东步行 1 公

里 
รถประจาํทาง ข้ึนป้ายเวย่กงชุน (ดา้นเทียนกงยว่น สาย 4 ) - เปล่ียนรถท่ีป้ายซีจ่ือเหมิน (รถไฟใตดิ้น สาย 2 ) -ลงท่ีป้ายยงเหอกง (ทางออก C ดา้นตะวนัตกเฉียนใต ้ )-

เดินไปดา้นตะวนัออกประมาณ 1 กม 
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6.2 万寿寺派出所（丢失护照后办理报失证明，签证或居留证件过期办理处罚）

สถานีตํารวจสาขาวดัว่างโซ่ว(รายงานเม่ือพาสปอร์ตหายและจ่ายค่าปรับสําหรับการหมดอายุวซ่ีาหรือใบอนุญาตพาํนักช่ัวคราว ) 

地址：北京市海淀区紫竹院路一号    ท่ีอยู ่เลขท่ี 1 ถนนจ่ือยว่น เขตไห่เต้ียน นครปักก่ิง  
电话：010-68419305             หมายเลขโทรศพั: 010-68419305 
工作时间：8:30-11:30 13:30-18:00     เวลาทาํงาน  8:30-11:30 13:30-18:00  
出租车：约 4 公里，15 元               แทก็ซ่ี ประมาณ 4 กม 15 หยวน  
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步行：约 1.4 公里   เดินทาง ประมาณ 1.4 กม 

 
 

6.3 北京市公安局海淀分局（签证或居留证件过期办理处罚）สถานีตํารวจสาขาไห่เตีย้น  

(จ่ายค่าปรับสําหรับวซ่ีาหรือใบอนุญาตพาํนักช่ัวคราวที่หมดอายุ) 

地址：北京市海淀区长春桥路 15 号 
ท่ีอยู ่เลขท่ี 15 ถนนฉางชุนเฉียวเขตไห่เต้ียน  

电话：010-82519750       หมายเลขโทรศพัท:์ 010-82519750 
工作时间：8:00-11:30 13:30-17:30         เวลาทาํงาน: 8:00-11:30 13:30-17:30 

出租车：约 1.6 公里，13 元     แทก็ซ่ี: ประมาณ 1.6 กม  13หยวน 
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步行：1.3 公里                        เดินทาง: 1.3 กม 
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 其他特殊情况的解决方案  แนวทางแก้ไขกรณีพเิศษอ่ืน ๆ 

7.1 护照到期更换新护照 การต่ออายุพาสปอร์ต 

a) 在中国境内更换护照且持居留证件的同学在取得新护照十天之内必须办理居留证件更新手续 
นกัศึกษาท่ีมีใบอนุญาตพาํนกัชัว่คราวและต่ออายหุนงัสือเดินทางของตนในประเทศจีนตอ้งยืน่ขอต่ออายใุบอนุญาตพาํนกัชัว่คราวภายใน 10 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือเดินทางเล่ม 

ใหม่ 
b) 在境外取得新护照的同学在入境时需要向中国海关出示新旧两本护照，并在新护照上盖入境章。 

นกัศึกษาท่ีไดรั้บหนงัสือเดินทางใหม่จากนอกประเทศจีนจะตอ้งแสดงหนงัสือเดินทางทั้งเก่าและใหม่ให้กบัศุลกากรจีนและตอ้งการประทบัตราบนหนงัสือเดินทางเล่มใหม่เม่ือเขา้ 

ประเทศจีน 

c) 取得新护照后立即办理新的临时住宿登记表（用新护照号码登记） 
เปล่ียนแบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อขอพาํนกัชัว่คราวใหม่หลงัจากท่ีไดรั้บหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ (ใชห้มายเลขหนงัสือเดินทางใหม่) 

d) 学生服务中心大厅找梁老师领取正式的签证申请表 
รับแบบฟอร์มใบสมคัรขอวซ่ีา จากอาจารยเ์หลียงท่ีศูนยบ์ริการนกัศึกษามหาวทิยาลยั 

e) 学生中心二层留学生办公室，在签证申请表第二页盖章 
ตอ้งการประทบัตราในหนา้ท่ี 2 ใบสมคัรขอวซ่ีาท่ีออฟฟิศกิจการนกัศึกษาต่างชาติท่ีชั้นสองของศูนยบ์ริการนกัศึกษา 

f) 携带所需材料前往北京市出入境管理处（地址：东城区安定门东大街 2 号，小街桥签证大楼）办理 
นาํเอกสารท่ีจาํเป็นทั้งหมดไปยืน่สาํนกัตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองเขตเทศบาลเมืองปักก่ิง (ท่ีอยู:่ อาคารวซ่ีาใกลก้บัสะพานเส่ียวเจียเลขท่ี2 ถนนตงตา้เจียประตูอานต้ินเหมิน เขตตงเฉิน) 

 
所需材料： 
——新旧两本护照 พาสปอร์ต 
——2 寸（35mm×49mm）大小的近期半身正面免冠彩色照片 

รูปถ่าย 2น้ิว(35 มม. x 49 มม.)  ท่ีไม่ไดเ้ปลือยเปล่า คร่ึงลาํตวั ถ่ายคร้ังล่าสุด 
——临时住宿登记表（必须使用新护照号码并盖章） 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีอยูช่ัว่คราว (ใชห้มายเลขหนงัสือเดินทางใหม่และประทบัตราดว้ย) 

——签证申请表（需盖章） 
ใบสมคัรของวซ่ีา (ตอ้งประทบัตรา) 

7.2 丢失护照 พาสปอร์ตหาย  

a) 派出所办理《护照报失证明》 
ยนืยนัรายงานการหายของพาสปอร์ต ณ สถานีตาํรวจ 

b) 大使馆申请办理新护照 
สมคัรพาสปอร์ตเล่มใหม่ ณ สถานทูตกงสุล  

c) 取得新护照后立即办理新的临时住宿登记表 
เปล่ียนแบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อขอพาํนกัชัว่คราวใหม่หลงัจากท่ีไดรั้บหนงัสือเดินทางเล่มใหม่  

d) 学生服务中心大厅找梁老师领取正式的签证申请表 
รับแบบฟอร์มใบสมคัรขอวซ่ีา จากอาจารยเ์หลียงท่ีศูนยบ์ริการนกัศึกษามหาวทิยาลยั 

e) 学生中心二层留学生办公室，在签证申请表第二页盖章 
ตอ้งการประทบัตราในหนา้ท่ี 2 ใบสมคัรขอวซ่ีาท่ีออฟฟิศกิจการนกัศึกษาต่างชาติท่ีชั้นสองของศูนยบ์ริการนกัศึกษา 

f) 携带所需材料前往北京市出入境管理处（地址：东城区安定门东大街 2 号，小街桥签证大楼）办理 
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นาํเอกสารท่ีจาํเป็นทั้งหมดไปยืน่สาํนกังตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองเขตเทศบาลเมืองปักก่ิง (ท่ีอยู:่ อาคารวซ่ีาใกลก้บัสะพานเส่ียวเจียเลขท่ี2 ถนนตงตา้เจียประตูอานต้ินเหมิน เขตตงเฉิน) 

所需材料： 
——护照 พาสปอร์ต 
——2 寸（35mm×49mm）大小的近期半身正面免冠彩色照片 

รูปถ่าย 2น้ิว(35 มม. x 49 มม.)  ท่ีไม่ไดเ้ปลือยเปล่า คร่ึงลาํตวั ถ่ายคร้ังล่าสุด 
——临时住宿登记表 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีอยูช่ัว่คราว(ใชห้มายเลขหนงัสือเดินทางใหม่และประทบัตราดว้ย) 

——签证申请表（需盖章） 
ใบสมคัรของวซ่ีา (ตอ้งประทบัตรา) 

——护照报失证明 
ยนืยนัรายงานการหายของพาสปอร์ต 

7.3 实习加注 ใบสมัครประกอบวชิาชีพนอกมหาวทิยาลยัสําหรับนักเรียนต่างชาติ 

实习加注办理办法（在华学习期限超过 180 天的学生可申请）： 
วธีิการสมคัร  (นกัศึกษาท่ีเรียนในประเทศจีนมานานกวา่ 180 วนัสามารถสมคัรได)้: 

a) 学院办公室，提出申请并得到学院批准 
ยืน่ใบสมคัรให้สาํนกังานคณะและไดรั้บการอนุมติัจากคณะ 

b) 留学生办公室，取得实习同意函 
รับจดหมายยนิยอมในการฝึกงานจากสาํนกังานกิจการนกัศึกษาต่างชาติ 

c) 学生服务中心大厅一层梁老师，领取正式的签证申请表 
รับแบบฟอร์มใบสมคัรขอวซ่ีา จากอาจารยเ์หลียงท่ีศูนยบ์ริการนกัศึกษามหาวทิยาลยั 

d) 学生中心二层留学生办公室，在签证申请表第二页盖章 
ตอ้งการประทบัตราในหนา้ท่ี 2 ใบสมคัรขอวซ่ีาท่ีออฟฟิศกิจการนกัศึกษาต่างชาติท่ีชั้นสองของศูนยบ์ริการนกัศึกษา 

e) 携带所需材料前往北京市公安局出入境管理处（东城区安定门东大街 2 号，小街桥签证大楼）办理 
นาํเอกสารท่ีจาํเป็นทั้งหมดไปยืน่สาํนกังตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองเขตเทศบาลเมืองปักก่ิง (ท่ีอยู:่ อาคารวซ่ีาใกลก้บัสะพานเส่ียวเจียเลขท่ี2 ถนนตงตา้เจียประตูอานต้ินเหมิน เขตตงเฉิน) 

 
所需材料： 
——护照 พาสปอร์ต 
——2 寸（35mm×49mm）大小的近期半身正面免冠彩色照片 

รูปถ่าย 2น้ิว(35 มม. x 49 มม.)  ท่ีไม่ไดเ้ปลือยเปล่า คร่ึงลาํตวั ถ่ายคร้ังล่าสุด 
——临时住宿登记表 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีอยูช่ัว่คราว(ใชห้มายเลขหนงัสือเดินทางใหม่และประทบัตราดว้ย) 

——签证申请表（需盖章） 
ใบสมคัรของวซ่ีา (ตอ้งประทบัตรา) 

——实习单位出具接收实习的证明(证明应为中文)或实习合同，应注明接受实习的留学生的基本信息、就读院校和

实习时间，实习单位联系人联系电话 
หนงัสือรับรองการฝึกงาน (ควรเป็นภาษาจีน) หรือสัญญาการฝึกงานท่ีหน่วยฝึกงานจดัหาให้ซ่ึงควรระบุขอ้มูลพื้นฐานของนกัศึกษาท่ีจะไปฝึกงานนั้น รวมทั้งมหาวทิยาลยัเวลาฝึกงาน 

ตลอดจนขอ้มูลผูติ้ดต่อท่ีหน่วยฝึกงานดว้ย 

——留学生办公室出具的实习同意函 
จดหมายยนิยอมในการฝึกงานจากสาํนกังานกิจการนกัศึกษาต่างชาติ 
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7.4 签证/居留证件过期 วซ่ีา / ใบอนุญาตที่อยู่อาศัยหมดอายุ 

a) 办理新的临时住宿登记表，住校内的学生需要持临时住宿登记表到留学生办公室盖章。 
เปล่ียนแบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อขอพาํนกัชัว่คราวใหม่นกัศึกษาท่ีอาศยัอยูใ่นมหาวทิยาลยัควรนาํแบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อขอพาํนกัชัว่คราวไปประทบัตราท่ีสาํนกังานกิจการ 

นกัศึกษาต่างชาติ 

b) 携带护照和临时住宿登记表前往居住地所在派出所办理签证过期处罚手续，住校内的学生需前往万寿寺派出所

办理。处罚手续办理完成后会收到公安机关开具的《行政处罚决定书》。 
เดินทางไปสถานีตาํรวจเพือ่รับโทษในการหมดอายขุองวซ่ีาพร้อมหนงัสือเดินทางและแบบลงทะเบียนของท่ีพกัชัว่คราว นกัศึกษาท่ีพกัอยูใ่นมหาวทิยาลยัควรไปท่ีสถานีตาํรวจ 

สาขาวดัวา่งโซ่ว นกัศึกษาจะไดรั้บ รายงานการตกลงรับโทษทางรฐ หลงัจากจบขั้นตอน 

c) 学生服务中心大厅一层梁老师，领取正式的签证申请表 
รับแบบฟอร์มใบสมคัรขอวซ่ีา จากอาจารยเ์หลียงท่ีศูนยบ์ริการนกัศึกษามหาวทิยาลยั 

d) 学生中心二层留学生办公室，在签证申请表第二页盖章 
ตอ้งการประทบัตราในหนา้ท่ี 2 ใบสมคัรขอวซ่ีาท่ีออฟฟิศกิจการนกัศึกษาต่างชาติท่ีชั้นสองของศูนยบ์ริการนกัศึกษา 

e) 携带所需材料前往北京市公安局出入境管理处（东城区安定门东大街 2 号，小街桥签证大楼）办理 
นาํเอกสารท่ีจาํเป็นทั้งหมดไปยืน่สาํนกังตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองเขตเทศบาลเมืองปักก่ิง (ท่ีอยู:่ อาคารวซ่ีาใกลก้บัสะพานเส่ียวเจียเลขท่ี2 ถนนตงตา้เจียประตูอานต้ินเหมิน เขตตงเฉิน) 

 
所需材料： 
——护照 พาสปอร์ต 
——2 寸（35mm×49mm）大小的近期半身正面免冠彩色照片 

รูปถ่าย 2น้ิว(35 มม. x 49 มม.)  ท่ีไม่ไดเ้ปลือยเปล่า คร่ึงลาํตวั ถ่ายคร้ังล่าสุด 
——临时住宿登记表 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีอยูช่ัว่คราว(ใชห้มายเลขหนงัสือเดินทางใหม่และประทบัตราดว้ย) 

——签证申请表（需盖章） 
ใบสมคัรของวซ่ีา (ตอ้งประทบัตรา) 

——行政处罚决定书 
หนงัสือรายงานการตกลงลงโทษทางรฐ 
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 附录 ภาคผนวก 

8.1 校园地图 แผนที่มหาวทิยาลยั  

图 V  北京外国语大学校园地图  
ภาพท่ี4แผนท่ีมหาวทิยาลยัภาษาต่างประเทศปักก่ิง 
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8.2 健康检查申请表 ใบสมัครขอตรวจสุขภาพ 

点击可下载打印 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดและพิมพ ์

8.3 外国人签证证件申请表 ใบสมัครขอวซ่ีาชาวต่างชาติ 

点击可下载打印 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดและพิมพ ์

8.4 临时住宿登记表 แบบฟอร์มลงทะเบียนเพ่ือพาํนักช่ัวคราว 

住在校内的学生，住宿登记样式如下图所示： 
แบบฟอร์มลงทะเบียนเพือ่พาํนกัชัว่คราวสาํหรับผูท่ี้อาศยัอยูใ่นมหาวทิยาลยัมีดงัต่อไปน้ี 

 
临时住宿登记表办理地点： 
住在北外西院的同学：西院白楼服务台（West Campus 4） 
住在北外东院的同学：东院国交楼服务台（East Campus 9） 
สถานท่ีสมคัรการลงทะเบียนเพือ่พาํนกัชัว่คราว 

ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นตึกตะวนัตกหอพกันกัศึกษานานาชาติ (West Campus)  

ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นวตึกตะวนัออกหอพกันกัศึกษานานาชาติ (East Campus 9)  

 
校外住宿的学生，住宿登记样式如下图所示：  
แบบฟอร์มลงทะเบียนเพือ่พาํนกัชัว่คราวสาํหรับผูท่ี้อาศยัอยูน่อกมหาวทิยาลยัมีดงัต่อไปน้ี 

https://lb.bfsu.edu.cn/wp-content/uploads/sites/14/2018/01/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E6%A3%80%E6%9F%A5%E7%94%B3%E8%AF%B7%E8%A1%A8application-for-medical-examination1.pdf
https://lb.bfsu.edu.cn/wp-content/uploads/sites/14/2018/01/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E6%A3%80%E6%9F%A5%E7%94%B3%E8%AF%B7%E8%A1%A8application-for-medical-examination1.pdf
https://lb.bfsu.edu.cn/wp-content/uploads/sites/14/2018/01/%E7%AD%BE%E8%AF%81%E7%94%B3%E8%AF%B7%E8%A1%A8visa-application-form1.pdf
https://lb.bfsu.edu.cn/wp-content/uploads/sites/14/2018/01/%E7%AD%BE%E8%AF%81%E7%94%B3%E8%AF%B7%E8%A1%A8visa-application-form1.pdf
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办理地点：居住地所在派出所 
สถานท่ีรับสมคัร สถานีตาํรวจในบริเวณท่ีพกั 
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8.5 外国来华留学人员签证申请表（JW201/202）แบบฟอร์มสมัครวซ่ีาสําหรับการศึกษาในประเทศจีน (JW201/202) 
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8.6 入学通知书原件 ต้นฉบับประกาศใบรับสมคัรเข้าเรียน 
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8.7 体检报告原件 ต้นฉบับการตรวจสุขภาพ  
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8.8 外国人签证证件受理回执 ใบเสร็จสําหรับการขอวซ่ีาของชาวต่างชาติ 

选择去出入境管理处办理签证或居留证件的学生，递交护照和申请材料后会得到外国人签证证件受理回执，办理期

间可凭此回执在中国境内乘坐飞机、火车，入住酒店。绿色箭头显示，取护照时需要缴纳的费用，红色箭头显示取

护照的地点，蓝色箭头显示取护照的日期。此回执非常重要，不能丢失。 
ผูท่ี้ยืน่ขอวซ่ีาและใบอนุณาตพาํนกัชัว่คราวผา่นทางสาํนกังานตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองปักก่ิงหลงัจากยืน่พาสปอร์ตหรือเอกสารเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

จะไดรั้บใใบเสร็จสาํหรับการขอวซ่ีาของชาวต่างชาติหน่ึงใบ คุณอาจจองตัว๋เคร่ืองบินตัว๋รถไฟหรือโรงแรมโดยใชใ้บเสร็จน้ีได ้

ลูกศรสีเขียวซ่ึงปรากฎบนรูปภาพดงัต่อไปน้ีหมายถึงจาันวนค่าธรรมเนียมท่ีตอ้งจ่ายเม่ือคุณไปรับพาสปอร์ตคืนลูกศรสีแดงหมายถึงสถานท่ีท่ีไปรับพาสปอร์ตลูกศรสีฟ้าหมายถึงเวลาไปรับพา

สปอร์ตใบเสร็จสาํหรับการขอวซ่ีาของชาวต่างชาติ ใบน้ีมีความสาํคญัมากโปรดเกบ็รักษาไวใ้ห้ดี 
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8.9 护照报失证明 หนังสือยืนยนัรายงานการหายของพาสปอร์ต 
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