คํารองขอเงินคืน (Request Form for Refund)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง (Graduate School, Ramkhamhaeng University)
วันที่ (Date) ............ เดือน (Month) ........................... พ.ศ. (Year B.E.) .................

เรื่อง (Subject:) ขอเงินคืน (Request for Refund)
เรียน (To)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย (Dean of Graduate School)
ขาพเจาชื่อ – นามสกุล (Name – Surname) ...........................................................................................................................
รหัสประจําตัว (Student ID) ........................................ ที่อยูปจจุบัน (current Address) บานเลขที่ (House No.) .............................
ซอย (Soi) ....................................... ถนน (Road) ....................................... แขวง/ตําบล (Subdistrict) ................................................
เขต/อําเภอ (District) ............................................ จังหวัด (Province) ………….................... รหัสไปรษณีย (Post Code) ............................
โทรศัพทที่ติดตอได (Tel.) .........................................................
ดวยขาพเจามีความประสงคจะขอคืนเงินคา (I wish to request refunding as follows:)
คารักษาสถานภาพภาค (Retention of student status fees in semester) ......../................. จํานวน (amounting to) ............................ บาท (baht)
คาลงทะเบียนเรียน ภาค (Registration fees in semester) ........./................... รายละเอียดดังนี้ (as follows:)
คาลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไมนับหนวยกิต จํานวน ............ วิชา วิชาละ ................... บาท เปนเงิน ............................ บาท
(Registration fee for non-credit courses, totaling ……….... courses, ..…….. baht per course, amounting to …………. baht)
คาลงทะเบียนเรียน
จํานวน ............ วิชา หนวยกิตละ ............ บาท เปนเงิน ............................ บาท
(Registration fee,
totaling ……... courses, .……….. baht per credit, amounting to …………. baht)
คาสอบประมวลความรู
ครั้งละ ............ บาท
เปนเงิน ............................ บาท
(Comprehensive examination fee, …………… baht per exam,
amounting to …………. baht)
คาบํารุงการศึกษา/คาธรรมเนียมแรกเขาเปนนักศึกษา (Education fee/Entrance fee for new students) .............. บาท (baht)
คาบํารุงหองสมุด/คาประกันของเสียหาย (Library fee/Damage deposit) .............. บาท (baht)
คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา (Registration fee for new students) .............. บาท (baht)
คาขาวบัณฑิตวิทยาลัย/คาบัตรประจําตัวนักศึกษา (Fee for Graduate School newsletter/Student ID card) ............ บาท (baht)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (Totaling) ......................... บาท (baht) (.............................................................................................)
เนื่องจาก (Due to)
( ) มหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนการสอน (University announcement of course cancelation) ( ) ลาออก (Student withdrawal)
( ) บอกเลิกกระบวนวิชาภายในกําหนด (Dropping courses within time limit)
( ) อื่น ๆ (Others) .........................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ (For your consideration and approval)
ขอแสดงความนับถือ (Sincerely yours,)

ลงชื่อ (Signature) ..........................................................................................
วันที่ (Date) ............ เดือน (Month) .............................. พ.ศ. (Year B.E.) .................

ความเห็นเจาหนาที่ (Officer’s Comments)

คําสั่ง (Decision)

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (Dean of Graduate School)
อนุมัติคืนเงิน (Approved the refund of) …..……..... บาท (baht)
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติคืนเงินคา (For your approval of the refunds as follows:)
(....................................................................................)
คารักษาสถานภาพ (Retention of student status fee) ............................. บาท (baht)
คาลงทะเบียนเรียน (Registration fee) ........................................ บาท (baht)
ลงชื่อ (Signature) ...........................................................
คาบํารุงการศึกษา/คาธรรมเนียมแรกเขา ฯ (Education fee/Entrance fee for new
(...........................................................)
students) ....................... บาท (baht)
.........../........................./.................
คาบํารุงหองสมุด/คาประกันของเสียหาย (Library fee/Damage deposit) .............. บาท (baht)
คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา (Registration fee for new students) .............. บาท (baht)
สําหรับของนักศึกษา (For students)
คาขาวบัณฑิตวิทยาลัย/คาบัตรประจําตัวนักศึกษา (Fee for Graduate School newsletter/
ขาพเจาไดรับเงินคืนจํานวน ............ บาท ไปเรียบรอยแลว
Student ID card) ................................ บาท (baht)
(I received the refund amounting to …………….. baht.)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (Totaling) ................ บาท (baht) (....................................................)
(....................................................................................)
( ) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน
และคาบํารุงการศึกษาชั้นปริญญาโท พ.ศ. 2536 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
ลงชื่อ (Signature) ................................... ผูรับเงิน (Payee)
(According to the University Regulations on Graduate Level Tuition Fees,
(………………………………………………………)
Registration Fee, and Education Fee B.E. 2536 (1993) and as amended)
วันที่ (Date) .......... เดือน (Month) .................... พ.ศ. (Year B.E.) .............
( ) ...............................................................................

บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)
วันที่บังคับใช 12 พฤษภาคม 2561 (Effective Date: 12 May 2018)
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