
มีความประสงค์ที่จะ |

 ขอทำาบัตรใบที่ 1 (เฉพาะนักศึกษาใหม่) | Request for the first card (For New Student only)

 ขอทำาบัตรทดแทน | Request for a renewal card

  เนื่องจาก | Due to บัตรหาย | Losting          บัตรชำารุด | Damaged          ต่ออายุบัตร | Extending            อื่นๆ | Other

   เปลี่ยนรหัสประจำาตัว, คำานำาหน้า, ชื่อ-สกุล | Changing ID No., Forename, Name-Family Name

   จากเดิม | From .................................................. ใหม่ | to ................................................................

   จากเดิม | From .................................................. ใหม่ | to ................................................................

   ลืมรหัสบัตร | Forgot the password

มีความประสงค์ที่จะ |

 ขอทำาบัตรใบที่ 1 (เฉพาะนักศึกษาใหม่) | Request for the first card (For New Student only)

 ขอทำาบัตรทดแทน | Request for a renewal card

  เนื่องจาก | Due to บัตรหาย | Losting          บัตรชำารุด | Damaged          ต่ออายุบัตร | Extending            อื่นๆ | Other

   เปลี่ยนรหัสประจำาตัว, คำานำาหน้า, ชื่อ-สกุล | Changing ID No., Forename, Name-Family Name

   จากเดิม | From .................................................. ใหม่ | to ................................................................

   จากเดิม | From .................................................. ใหม่ | to ................................................................

   ลืมรหัสบัตร | Forgot the password

                   (Mr./Mrs./Miss)

School/Faculty          Department/Field of Study                                                            Class Level

Level of Study  Bachelor’s Degree Master’s Degree Doctoral Degree Other

Type of Study  Thai Program English/International Program Exchange Non-Degree

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................. รหัสประจำาตัวนักศึกษา

คณะ .......................................................................... ภาควิชา/สาขาวิชา ............................................................................... ชั้นปีที่ ...............

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่นๆ

ประเภทหลักสูตร ปกติ ภาษาอังกฤษ/นานาชาติ แลกเปลี่ยน บุคคลภายนอก

Mobile Phone Number: ............................................................. E-mail: ................................................................................................................

                   (Mr./Mrs./Miss)

School/Faculty          Department/Field of Study                                                            Class Level

Level of Study  Bachelor’s Degree Master’s Degree Doctoral Degree Other

Type of Study  Thai Program English/International Program Exchange Non-Degree

สทน.15RO

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :        KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI

คำ�ร้องขอทำ�บัตรนักศึกษ� มจธ.-ธน�ค�รกรุงเทพ
Request Form for KMUTT-BANGKOK Bank Student Id. Card

ส่วนที่ 1 สำาหรับธนาคารกรุงเทพ | Part 1 for BANGKOK BANK
ชิดซ้าย Keep Left

Student’s ID

I would like to

...................................................

ลงชื่อนักศึกษา | Signature

.............../................/..............

ส่วนที่ 2 สำาหรับสำานักงานทะเบียนนักศึกษา | Part 2 for Registrar’s Office

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................. รหัสประจำาตัวนักศึกษา

คณะ .......................................................................... ภาควิชา/สาขาวิชา ............................................................................... ชั้นปีที่ ...............

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่นๆ

ประเภทหลักสูตร ปกติ ภาษาอังกฤษ/นานาชาติ แลกเปลี่ยน บุคคลภายนอก

Mobile Phone Number: ............................................................. E-mail: ................................................................................................................

ชิดซ้าย Keep Left

Student’s ID

I would like to

โปรดนำาส่วนที่ 1 ไปยื่นที่ธนาคารกรุงเทพ พร้อมบัตรประชาชนและสมุดบัญชีเงินฝาก และชำาระค่าธรรมเนียมในกรณีขอทำาบัตรทดแทน
(พื้นที่การศึกษา บางมด, บางขุนเทียน, KX ติดต่อ สาขา มจธ. 0-2427-8675-7 | พื้นที่การศึกษาราชบุรี ติดต่อ สาขาจอมบึง 0-3226-1293)

Student needs to bring “Part 1” with ID Card and Saving Passbook and must pay for a renewal card fee.
(Bangmod, BangKhuntien, KX: BBL KMUTT branch 0-2427-8675-7 | Ratchaburi: BBL Chombueng branch 0-3226-1293)

ต้องมีตราประทับและ 
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ทะเบียน

Must be verified by 
KMUTT Stamped and 

Registrar’s signed

วันที่ | Date: ....../.........../............

หมายเหตุ | Remark ..................................................................................................................................

                            ..................................................................................................................................


