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ใบคำร้องมหำวิทยำลัยรำมคำแหง (กรณีทุนกำรศึกษำ)
(RU Request Form for Scholarship Recipients)

ฝท. (SRS)
รับที่ (No.) …………….
วันที่ (Date) .......... เดือน (Month) .................. พ.ศ. (Year B.E.) .............. 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) ……...……….………….
ที่อยู่ปัจจุบัน (Current Address) บ้ำนเลขที่ (House No.) …..… หมู่ที่ (Village No.) ……. ตรอก/ซอย (Soi) .............. ถนน (Road) ……….….…
ตำบล/แขวง (Subdistrict) .......................................... อำเภอ/เขต (District) …....................................... จังหวัด (Province) ......................................
รหัสไปรษณีย์ (Post Code) ..................... โทรศัพท์ (Tel.) ……………..………….………… E-Mail ……………………………………….………
ตำมที่ข้ำพเจ้ำได้ลงทะเบียนเรียน ภำค ..... ปีกำรศึกษำ ............ ไว้จำนวน ………. หน่วยกิต และมีควำมประสงค์จะดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(I have registered in semester ..... academic year ............ for ………. credits and would like to request the following:)

ให้นักศึกษำทำเครื่องหมำย  หน้ำข้อที่มีควำมประสงค์จะดำเนินกำรพร้อมทั้งกรอกข้อควำมให้ถูกต้อง
(Place a check mark (√) in
required and fill out all the details accurately.)
1. ทุนรำงวัลเรียนดี (5A) ในภำค ......... ปีกำรศึกษำ .................. ได้รับยกเว้นค่ำธรรมเนียมและค่ำบำรุงกำรศึกษำในภำค ........................
ปีกำรศึกษำ .......................... กำรศึกษำ ตำมประกำศ ม.ร. ลำดับที่ ................. ขอรับเงินคืนทั้งหมด จำนวน ........................ บำท
(Since I have received a scholarship for outstanding academic performance (5A) in semester …… academic year
……….……., I am eligible for tuition and University fee waiver in semester …..… academic year …………. as stated in
the university announcement, sequence no. ….…… Therefore, I would like to claim a refund totaling …….. baht.)
2. ทุนกำรศึกษำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
(I am a recipient of an Education Fund in Honor of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn)
3. ทุนผู้ประสพภัยพิบตั ิ (น้ำท่วม, พำยุ, ไฟไหม้)
(I am a recipient of a disaster fund (flood, storm, fire.)
4. ทุนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ จังหวัดชำยแดนภำคใต้
(I am a recipient of an education fund for the development of southern border provinces.)
ขอรับเงินคืนตำมข้อ (ใส่เลข 2, 3, 4) ................... ยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ, ค่ำลงทะเบียนเรียน, ค่ำบำรุง กำรศึกษำ, ค่ำตำรำ
เรียน ขอรับเงินคืน รวมทั้งหมด จำนวน ........................ บำท
(I would like to claim a refund as specified in item nos. (Insert 2, 3, 4) …………., for the following exemptions:
tuition fee, registration fee, University fee, and textbook costs, totaling ………………….. baht.)
5. ทุนประเภทกิจกรรม ยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ค่ำลงทะเบียนเรียน ค่ำบำรุงกำรศึกษำ ขอรับเงินคืน รวมทั้งหมด จำนวน ................. บำท
(Since I am a recipient of an activities fund, which exempts me from paying tuition, registration fee and
University fee, I would like to claim a refund totaling ………..… baht.)
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติ (For your consideration and approval)

ขอแสดงควำมนับถือ (Sincerely yours,)
(ลงชื่อ) (Signature) ……………………………………..
วันที่ (Date) ............ เดือน (Month) ........................พ.ศ. (Year B.E.) .................
ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ (Officer’s Comments)
1. เสนอ ผวป. (To Director of Admissions and Records Office)
เพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติคืนเงิน จำนวน ........................ บำท
(Kindly approve the refund of ……………………… baht)
(…………………………………)
หัวหน้ำฝ่ำยลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ
(Head of Registration and Examination Management Section)
............./...................../................
ฝ่ำยลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ (Registration and Examination Management Section)
วันที่บังคับใช้: 28 พฤษภำคม 2561 (Effective date: 28 May 2018)
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คำสั่ง (Decision)
2.

อนุมัติคืนเงินจำนวน …………………… บำท
(…………………………..….……………………….)
(Approved the refund of ……..… baht
(…………………………..….……………………….)
(………………………………………..)
นำยทะเบียน (Registrar)
สำนักบริกำรทำงวิชำกำรและทดสอบประเมินผล
(Admissions and Records Office)
............./...................../................
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