คำร้ องขอมีบัตรประจำตัวเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐหรือขอมีบัตรใหม่
มหำวิทยำลัยนครพนม
...........................................................
เขียนที่.............................................................
วันที่.................เดือน.................................พ.ศ...........
ข้าพเจ้า ชื่อ...................................................................... เกิดวันที่..........เดือน.................................พ.ศ..................
เลขหมายประจาตัวประชาชน  -     -      -   -  อายุ............ปี สัญชาติ............หมูโ่ ลหิ ต..........
มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านเลขที่...............ตรอก/ซอย...............................ถนน....................................ตาบล/แขวง.....................................
อาเภอ/เขต.............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณี ย.์ ..................โทรศัพท์................................ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่สามารถ
ติดต่อได้....................................................................................................................................................................................................
เป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประเภท  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจา  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ
 พนักงานตามสัญญา ตาแหน่ง......................................................สังกัด........................................................มหาวิทยาลัยนครพนม
มีความประสงค์ขอมีบตั รประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐยืน่ ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
กรณี

 1. ขอมีบตั รครั้งแรก
 2. ขอมีบตั รใหม่ เนื่องจาก

( ) บัตรหมดอายุ ( ) บัตรหายหรื อถูกทาลาย
หมายเลขของบัตรเดิม.......................................................(ถ้าทราบ)

 3. ขอเปลี่ยนบัตรใหม่เนื่องจาก

( ) เปลี่ยนตาแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ
( ) เปลี่ยนชื่อตัว ( ) เปลี่ยนชื่อสกุล ( ) เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
( ) ชารุ ด ( ) อื่น ๆ ..............................................................................

 4. ได้แนบรูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 1 นิ้ว มาพร้อมกับคาขอนี้แล้ว และ (

) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ ำข้ อควำมดังกล่ ำวข้ ำงต้ นเป็ นควำมจริงทุกประกำร
(ลายมือชื่อ)....................................................ผูท้ าคาขอ
(...........................................................)
ได้ตรวจสอบแล้วทุกรายการถูกต้องสมบูรณ์
(ลายมือชื่อ)....................................................เจ้าหน้าที่
.
(...........................................................)
1. ความเห็น คณบดี / ผูอ้ านวยการ
.....................................................
......................................................
ลงชื่อ............................................
(....................................................)
คณบดี/ผูอ้ านวยการ
.................../................/...............

2. ความเห็นผูอ้ านวยการกองกลาง
ได้จดั ทาบัตรประจาตัว
เสนอมาพร้อมนี้แล้ว
ลงชื่อ............................................
(....................................................)
ผูอ้ านวยการกองกลาง
................../................/...............

3. เรี ยน อธิการบดี
เพื่อโปรดลงนาม
ลงชื่อ..................................................
(.........................................................)
ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี
.............../................./................

สำเนำรำยกำรบัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร

(ด้านหน้า)
เลขประจำตัวประชำชนของผู้ถอื บัตร
รู ปถ่าย
2.5 x 3 ซ.ม.

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

ลายมือชื่อ
หมู่โลหิ ต.......

……………………….…………………..
ชื่อ...............................................................
ตาแหน่ง......................................................
มหำวิทยำลัยนครพนม
(......................................................)
ตาแหน่ง………………………………
ผูอ้ อกบัตร

(ด้านหลัง)
บัตรประจำตัวเจ้ ำหน้ ำทีข่ องรัฐ

ข้ ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ
เลขที่…………./……………
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
วันออกบัตร……….………..……..วันหมดอายุ………………..……..

สำเนำรำยกำรบัตรประจำตัวลูกจ้ ำงประจำ

(ด้านหน้า)
เลขประจำตัวประชำชนของผู้ถอื บัตร
รู ปถ่าย
2.5 x 3 ซ.ม.

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

ลายมือชื่อ
หมู่โลหิ ต.......

……………………….…………………..
ชื่อ...............................................................
ตาแหน่ง......................................................
มหำวิทยำลัยนครพนม
(......................................................)
ตาแหน่ง………………………………
ผูอ้ อกบัตร

(ด้านหลัง)
บัตรประจำตัวเจ้ ำหน้ ำทีข่ องรัฐ

ลูกจ้ ำงประจำ
เลขที่…………./……………
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
วันออกบัตร……….………..……..วันหมดอายุ………………..……..

สำเนำรำยกำรบัตรประจำตัวพนักงำนมหำวิทยำลัย

(ด้านหน้า)
เลขประจำตัวประชำชนของผู้ถอื บัตร
รู ปถ่าย
2.5 x 3 ซ.ม.

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

ลายมือชื่อ
หมู่โลหิ ต.......

……………………….…………………..
ชื่อ...............................................................
ตาแหน่ง......................................................
มหำวิทยำลัยนครพนม
(......................................................)
ตาแหน่ง………………………………
ผูอ้ อกบัตร

(ด้านหลัง)
บัตรประจำตัวเจ้ ำหน้ ำทีข่ องรัฐ

พนักงำนมหำวิทยำลัย
เลขที่…………./……………
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
วันออกบัตร……….………..……..วันหมดอายุ………………..……..

สำเนำรำยกำรบัตรประจำตัวพนักงำนรำชกำร

(ด้านหน้า)
เลขประจำตัวประชำชนของผู้ถอื บัตร
รู ปถ่าย
2.5 x 3 ซ.ม.

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

ลายมือชื่อ
หมู่โลหิ ต.......

……………………….…………………..
ชื่อ...............................................................
ตาแหน่ง......................................................
มหำวิทยำลัยนครพนม
(......................................................)
ตาแหน่ง………………………………
ผูอ้ อกบัตร

(ด้านหลัง)
บัตรประจำตัวเจ้ ำหน้ ำทีข่ องรัฐ

พนักงำนรำชกำร
เลขที่…………./……………
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
วันออกบัตร……….………..……..วันหมดอายุ………………..……..

สำเนำรำยกำรบัตรประจำตัวพนักงำนตำมสั ญญำ

(ด้านหน้า)
เลขประจำตัวประชำชนของผู้ถอื บัตร
รู ปถ่าย
2.5 x 3 ซ.ม.

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

ลายมือชื่อ
หมู่โลหิ ต.......

……………………….…………………..
ชื่อ...............................................................
ตาแหน่ง......................................................
มหำวิทยำลัยนครพนม
(......................................................)
ตาแหน่ง………………………………
ผูอ้ อกบัตร

(ด้านหลัง)
บัตรประจำตัวเจ้ ำหน้ ำทีข่ องรัฐ

พนักงำนตำมสัญญำ
เลขที่…………./……………
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
วันออกบัตร……….………..……..วันหมดอายุ………………..……..

