
 

 
 

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Registrar's Division, Education and Innovative Learning Academy, 
Prince of Songkla University 

 

ค าร้องขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
Request Form for PSU Student Identification Card  

 

 
ค าช้ีแจง 

 

1. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจนและถูกต้อง 
2. ยื่นค าร้องทีฝ่่ายทะเบียนและประมวลผล พร้อมช าระเงิน  50  บาท โดยแนบหลักฐาน ดังนี ้

  รูปถ่ายสี  
   ระดับปรญิญาตรี รูปถ่ายสี สวมเครื่องแบบนักศึกษา  
   ระดับบัณฑิตศึกษา รูปถ่ายสีหนา้ตรงไม่สวมหมวก สวมเสื้อสูทสีด าหรือสีเทาหรือสีกรมท่า ขนาด 1 นิ้ว  
   จ านวน 1 รูป 

3. นักศึกษารับเอกสารขอท าบัตรนักศึกษาทีฝ่่ายทะเบยีนและประมวลผล  ประมาณ  1 วันท าการ  
นับจากวันทีย่ื่นค าร้อง และน าเอกสารไปยื่นที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

 

Explanation 
 

1. Complete the form clearly and accurately. 
2. The request form must be submitted to the Registrar’s Division, together with a 50 fee. Also, 

please enclose the followings. 

 A one-inch color photo  
For undergraduates, a photo of student wearing the student’s uniform  
For graduates, a photo of student wearing a black, dark blue or gray suit jacket and 
without hat 

     3.  The student who requested a PSU identification card must receive a document from the 
Registrar’s Division one days after the request has been made, in order to submit it to Siam Commercial 
Bank, Prince of Songkla University Branch, who will issue the card for the student. 
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ค าร้องขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
Request Form for PSU Student Identification Card 

 
วันท่ี.............. เดือน................................พ.ศ...................... 

 
เรียน  หัวหน้าฝ่ายทะเบยีนและประมวลผล/ Dear Director of the Registrar’s Division  
 
   ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………  

รหัสประจ าตัวนักศึกษา…………………………..คณะ……………………………………....สาขาวิชา..………………………………...................... 

เบอร์โทร..........................................E-mail…………………………………............................มีความประสงค์ขอท าบัตรประจ าตัว

นักศึกษาใหม่เนื่องจาก 

                       (  )  บัตรสูญหาย/ loss of the previous card  

                       (  )  บัตรช ารุด/ damaged card                                           
           (  )  บัตรหมดอายุ/ an expired card          

                       (  )  เปลี่ยนรหสัประจ าตัว, ค าน าหน้า, ช่ือ-สกุล/ Change of ID No., Title, Full Name 

                       (  )  ย้ายสาขาวิชา,คณะ / Moving from the field of study, faculty 

             
                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการ 
               
       ลงช่ือ/Signature  ..................………………………………… 
                       (..................…………………………………………) 

      เบอร์โทร/Tal. ………………………………………………………..                                                       
 

Name (Mr./Mrs./Miss) 

Student ID                                         Faculty                                     Major 

Telephone                                                                I would like to request a PSU Student Identification Card 
information 
    Due to:   

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
เลขท่ีรับ ................................. 
วันท่ี ..................................... 


