
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
วันท่ี / Date_______________________ 

ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว) ________________________________________รหัสนักศึกษา________________________                                                                        

ช่ือ-สกุลภาษาอังกฤษ (MR./MRS./MS.)_________________________________________________________________________ 

ระดับ         ปริญญาตร ี               ปริญญาโท       ปริญญาเอก             อ่ืนๆ________________________ 
Level of study        Bachelor’s Degree             Master’s Degree               Doctoral Degree                  Others 

ประเภทนักศึกษา   ภาคปกต ิ           ภาคพิเศษ 
Type of Student                         Full-time (Daytime)            Part-time (Twilight) 

สถานท่ีท่ีติดตอไดกรณมีีปญหา __________________________________________________ โทรศัพท______________________ 
Address in case of emergency                                                                                                   Telephone 

มีความประสงคจะขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม เนื่องจาก / I would like to apply for a student ID card due to: 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและหากขอความขางตนไมถูกตองหรือไมตรงขอเท็จจริงประการใด ขาพเจายินดีใหผลของ 

คํารองนี้เปนโมฆะและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกประการ / I confirm that the above information is true and 

correct. 
  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                 

เหตุผล / Reason หลักฐานท่ีตองนํามาประกอบคํารอง / Document Requirements  

 ทําหาย / ชํารุด   Lost / Damaged      บัตรประจําตัวเกา (กรณีชํารุด)  Old card (If damaged) 

 เปลี่ยนช่ือ-สกุล หรือคํานําหนาช่ือ  
 

สําเนา ใบสําคัญการเปลีย่นช่ือ-สกุล/ใบแตงตั้งยศ 1 ฉบับ 

 ช่ือ-สกุล หรือคํานําหนาช่ือผดิพลาด    
 

สําเนา ใบสําคัญการเปลีย่นช่ือ-สกุล/ใบแตงตั้งยศ 1 ฉบับ 

 เปลี่ยนสาขาวิชา / คณะ Change of Program / Faculty แนบหลักฐานท่ีเก่ียวของ     Supporting documents 

ส่ิงท่ีนักศึกษาตองดําเนินการ (Request Instruction) ตรวจสอบพิจารณา (Verification) 

1.ยื่นคํารองท่ีสํานักสงเสรมิฯ เพ่ือตรวจสอบสถานภาพการเปนนักศกึษา 
Submit this request to the Office of Academic Affairs and Registration 
for verification. 
2.ยื่นเอกสารทบ.2 ทําบัตรท่ีธนาคารธนาคารไทยพาณิชย สาขา
มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 
Submit this request to the Siam Commercial Bank (SCB), 

Bansomdejchaopraya Rajabhat University (BSRU)  branch. 

 

สํานักสงเสรมิฯ ตรวจสอบสถานภาพการเปนนักศึกษา 
(Student status checked by the Office of Academic Affairs and Registration) 

 อนุญาต / Approved          ไมอนุญาต / Disapproved 
 

       ลงช่ือ________________________________________ 

    Signature 

คํารองขอมีบัตรประจําตัวนักศึกษา / 
Request Form for a Student Identification Card 

ทบ.2 / AR 2 

คําชี้แจง / Instruction นักศึกษาติดตอธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

Contact the Siam Commercial Bank (SCB), Bansomdejchaopraya Rajabhat University (BSRU) branch with following documents: 

• สําเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ  / a Copy of National ID Card          

• สมุดบัญชีออมทรัพยธนาคาร กรณีสมุดบัญชีธนาคารหายตองแนบใบแจงความเพ่ิมเติม  / SCB passbook  (For lost passbook, please provide a police report) 

• รูปถายสี ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป / 1 colored photo size 1”x1”      
ลักษณะรูปถาย / Photo explanation      
ภาคปกติ         ชาย           ไมไวหนวด  ไมสวมแวนตา  ไวผมทรงสุภาพสวมเส้ือขาวเครือ่งแบบนกัศึกษา ผูกเนคไทที่มตีราของมหาวิทยาลัย 
Full-time student           Male           Well groomed beard, no glasses, have a nice haircut and dress proper uniform. 
         หญิง           ไมสวมเครื่องประดับ สวมเส้ือขาวเครื่องแบบนักศึกษา  ติดกระดุมคอเส้ือและตดิเขม็มหาวิทยาลัยที่อกเส้ือขางซาย         
         Female       No accessories and dress w/proper uniform with BSRU pin on the left chest. 
ภาคพิเศษ                ชาย/หญิง           สวมเส้ือสีสุภาพไมมีลวดลาย หรอื ชุด ขาราชการ 
Part-time student       Male / Female    Dress in polite color or the Government uniform. 

คํารองท่ี    __________________ 

No. 

วันรับเรื่อง __________________ 

Date 

ลงช่ือ____________________________________ผูยื่นคํารอง 
 Signature                                                                 Applicant 

     Change of Name, Surname or Title                         a Copy of Certificate of Change of Name / Certificate of Rank 

     Correction of Name, Surname or  Title          a Copy of Certificate of Change of Name / Certificate of Rank 

Student ID 

 


