ใบคำร้องมหำวิทยำลัยรำมคำแหง (กรณีสำเร็จกำรศึกษำ)
(RU Request Form)
(After Completion of Degree Requirements)

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

ฝท. (SRS)
รับที่ (No.) …………….
วันที่ (Date) .………..…
เวลา (Time) ………...…

เรื่อง (Subject) ขอรับเงินคืน (Request for refund)
เรียน (To)
ผู้อำนวยกำร สวป. (Director of Admissions and Records Office)
ข้ำพเจ้ำ (Name–Surname) ........................................................................... รหัสประจำตัวนักศึกษำ (Student ID) ……….…..………..
ที่ อ ยู่ ปั จจุ บั น (Current Address) บ้ ำนเลขที่ (House No.) ……...… หมู่ ที่ (Village No.) …….. ตรอก/ซอย (Soi) .................................
ถนน (Road) ……….…….…....…………….…. ตำบล/แขวง (Subdistrict) ...................................... อำเภอ/เขต (District) ................................
จังหวัด (Province) .............................. รหัสไปรษณีย์ (Post Code) .................. โทรศัพท์ (Tel.) ………….…………… E-Mail …………………
ด้ ว ยข้ ำ พเจ้ ำ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำภำค (I have completed the degree requirements in semester) ……… ปี ก ำรศึ ก ษำ
(academic year) …………….….. และได้ ล งทะเบี ยนเรี ย นซ ำไว้ ใ น ภ ำค (but have registered for the same course twice in
semester) …………… ปีกำรศึกษำ (academic year) ……….….…. จึงมีควำมประสงค์ขอเงินค่ำธรรมเนียมในกำรลงทะเบียนเรียนคืน ดังนี
(Therefore, I would like to claim a refund for the fees paid as follows:)
1. ค่ำหน่วยกิต รวม (Credit fee for) ……….. หน่วยกิต (credits) จำนวน (amounting to) …………………… บำท (baht)
2. ค่ำบำรุงมหำวิทยำลัย (University fee)
จำนวน (amounting to) …………………… บำท (baht)
3. ค่ำปรับในกำรลงทะเบียนเรียนล่ำช้ำ (Late registration fine) จำนวน (amounting to) …………………… บำท (baht)
4. ค่ำธรรมเนียมกำรสอบ(Examination fee)
จำนวน (amounting to) …………………… บำท (baht)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (Grand total) ………………………………………… บำท (baht)
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมตั ิ (For your consideration and approval)
ขอแสดงควำมนับถือ (Sincerely yours,)
(ลงชื่อ) (Signature) ……………………………………..
วันที่ (Date) ............ เดือน (Month) ............................พ.ศ. (Year B.E.) .................
ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ (Officer’s Comments)
คำสั่ง (Decision)
เสนอ ผวป.
(To Director of Admissions and Records Office/Head of Department)
เพื่ อโปรดพิ จ ำรณำอนุ มั ติคื น เงิน ค่ ำหน่ว ยกิ ตกระบวนวิช ำที่ บ อกเลิก ค่ำบ ำรุงมหำวิ ท ยำลั ย
ค่ำปรับ ในกำรลงทะเบีย นเรีย นล่ำช้ำ และค่ำธรรมเนีย มกำรสอบใน ภำค …….… ปีก ำรศึกษำ…………..
เพรำะสำเร็จกำรศึกษำใน ภำค………. ปีกำรศึกษำ………….ดังนี
(Kindly approve the refund of credit fee for the dropped courses, University
fee, late registration fine, or examination fee in semester ……..…… academic year …………
since this student has graduated in semester…………academic year…………… as follows:)
1. ค่ำหน่วยกิต รวม (Credit fee for) ………. หน่วยกิต (credits) จำนวน (amounting to) ………..บำท (baht)
2. ค่ำบำรุงมหำวิทยำลัย (University fee) จำนวน (amounting to) ……………บำท (baht)
3. ค่ำปรับในกำรลงทะเบียนเรียนล่ำช้ำ (Late registration fine) จำนวน (amounting to)…………บำท (baht)
4. ค่ำธรรมเนียมกำรสอบ (Examination fee) จำนวน (amounting to) ……………บำท (baht)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (Grand total) ………………………………….. บำท (baht)

อนุมัติคืนเงินจำนวน………………………บำท
(…………………………………………..)
(Approved the refund of ………… baht.)
(…………………………………………….)

(………………………………………..)
นำยทะเบียน (Registrar)
สำนักบริกำรทำงวิชำกำรและทดสอบประเมินผล
(Admissions and Records Office)
............../....................../...............

(…………………………………………..)
หัวหน้ำฝ่ำยลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ
(Head of Registration and Examination Management Section)
............../....................../...............
* คืนเงินเฉพำะกระบวนวิชำเดิมที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำไว้ในภำคกำรศึกษำที่จบเท่ำนั้น พร้อมแนบ หลักฐำนกำรขอรับเงินคืน ดังนี้
* (Fee refund is possible for courses registered in the semester that the student completed the degree requirements only. Attach the
following documents:)
1. ใบเสร็จรับเงิน (ม.ร. 18) ฉบับจริง พร้อมสำเนำ 1 ฉบับ (Original receipt (RU 18) plus one copy)
2. บัตรประจำตัวนักศึกษำ พร้อมสมุดลงทะเบียนเรียน ตัดแถบรหัสกระบวนวิชำที่บอกเลิก – บอกเพิ่ม (Student ID card and a registration book with barcodes of the added-dropped courses)
3. สำเนำใบเสร็จรับเงินภำคที่จบกำรศึกษำ (Copy of registration fee receipt in the semester that the student completed the degree requirements)

ฝ่ำยลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ (Registration and Examination Management Section)
วันที่บังคับใช้: 28 พฤษภำคม 2561 (Effective date: 28 May 2018)
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