สทน.
RO

คำร้องขอทำบัตรนักศึกษา มจธ.
Request Form for KMUTT Student Identification Card
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :
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ส่วนที่ 1 สำหรับเจ้าหน้าที่ | Part 1 for Officer
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................. รหัสประจำตัวนักศึกษา

ชิดซ้าย Keep Left

Student’s ID

                  (Mr./Mrs./Miss)

คณะ .......................................................................... ภาควิชา/สาขาวิชา ............................................................................... ชั้นปีที่ ...............
School/Faculty

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประเภทหลักสูตร

ปกติ

Level of Study

     Department/Field of Study                                                            Class Level

ปริญญาโท

Bachelor’s Degree

Master’s Degree

ปริญญาเอก

Doctoral Degree

ภาษาอังกฤษ/นานาชาติ

แลกเปลี่ยน
Exchange

สองภาษา

บุคคลภายนอก
Non-Degree

Type of Study
Thai Program
English/International Program
Bi-lingual Program
Tel: ............................................................................................ E-mail: ................................................................................................................

ขอทำบัตรใบที่ 1 | Request for the first card
ขอทำบัตรใหม่ ใบที่ | Request for a new card, no. ..............................
เนื่องจาก | Due to
บัตรหาย | Losting
บัตรชำรุด | Damaged
บัตรหมดอายุ | Expired
เปลี่ยนรหัสประจำตัว, คำนำหน้า, ชื่อ-สกุล | Changing ID No., Forename, Name-Family Name
จากเดิม | From .................................................. ใหม่ | to ................................................................
จากเดิม | From .................................................. ใหม่ | to ................................................................
มีI would
ความประสงค์
ที่จะ
ใช้รูปเดิม | use an existing photo
like to
ถ่ายรูปใหม่ | take a new photo
...................................................
รูปถ่ายตามที่แนบมา | use attached photo
ลงชื่อนักศึกษา | Signature
รูปถ่ายดิจิตอล | Digital photo
.............../................/..............
ส่วนที่ 2 สำหรับนักศึกษา | Part 2 for Student
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................. รหัสประจำตัวนักศึกษา

ชิดซ้าย Keep Left

Student’s ID

                  (Mr./Mrs./Miss)

คณะ .......................................................................... ภาควิชา/สาขาวิชา ............................................................................... ชั้นปีที่ ...............
School/Faculty

ระดับการศึกษา
Level of Study

ปริญญาตรี

     Department/Field of Study                                                            Class Level

Bachelor’s Degree

ปริญญาโท

Master’s Degree

ปริญญาเอก

Doctoral Degree

แลกเปลี่ยน
Exchange

บุคคลภายนอก
Non-Degree

ขอทำบัตรใบที่ 1 | Request for the first card
ขอทำบัตรใหม่ ใบที่ | Request for a new card, no. ..............................
เนื่องจาก | Due to
บัตรหาย | Losting
บัตรชำรุด | Damaged
บัตรหมดอายุ | Expired
เปลี่ยนรหัสประจำตัว, คำนำหน้า, ชื่อ-สกุล | Changing ID No., Forename, Name-Family Name
จากเดิม | From .................................................. ใหม่ | to ................................................................
จากเดิม | From .................................................. ใหม่ | to ................................................................
มีความประสงค์ที่จะ
ใช้รูปเดิม | use an existing photo
      ถ่ายรูปใหม่ | take a new photo
I would like to
รูปถ่ายตามที่แนบมา | use attached photo            รูปถ่ายดิจิตอล | Digital photo

January 2014

นักศึกษา โปรดนำส่วนที่ 2 พร้อมใบเสร็จรับเงินติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์บริการนักศึกษา เพื่อรับบัตร/ถ่ายรูปทำบัตร
กรณีต้องการถ่ายรูปใหม่ จะเปิดให้บริการ เฉพาะวันจันทร์ และพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 16.30 น.
Student needs to bring “Part 2” with the receipt and contact to the officer at the Hub
To take photo only on Monday and Thursday: 09.00 a.m. - 04.30 p.m.
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา Registrar’s Office

งานทะเบียนนักศึกษา 0-2470-8151, 0-2470-8347, งานทะเบียนการศึกษา 0-2470-8149, 8150, งานบริหารตารางสอนและสอบ 0-2470-8148, 8352
งานวิจัยและสนับสนุนการบริหาร 0-2470-8147, 0-2470-8356, Student Services Hub: 0-2470-8354, 8420, 8421 ศูนย์บริการบางขุนเทียน 0-2470-9493

