
 บันทึกข้อความ 
 Memorandum  
ส่วนราชการ     งานทะเบียนและประมวลผล 
Office:  Office of Academic Promotion and Registration 
ที่..............................................วันที่......................................................        
No                                      Date 
เรื่อง    ขอขยายเวลา ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
Subject:    Permission to postpone the tuition payment  
เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
Dear     President 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   บัตรลงทะเบียน ภาคเรียน....................... 
Attachment:      Registration card (Semester) 
  

ด้วยข้าพเจ้า....................................................เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
            I (Name)       am a student of Kamphaeng Phet Rajabhat University 
รหัสนักศึกษา......................โปรแกรมวิชา...........................................สังกัดคณะ………………………………………… 
Student ID  Program            Faculty of 
มีความประสงค์ขอขยายเวลา ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่..................ในภาคเรียน................... ............  
Would like to ask for your permission to postpone the tuition payment for the (time(s)), in semester. 
เป็นจ านวนเงิน.....................บาท พร้อมค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ  
Amount(baht), combining with a penalty fee according to rules and regulation of the university. 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...............................บาท โดยจะน าเงินมาช าระค่าลงทะเบียนภายในวันที่………………………. 
Total amount I will pay this tuition fee on date  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

     For your consideration 
 
 

 ลงชื่อ/Signature…………………………………………. นักศึกษา(Student) 
                               (………………………………………………….) 
                                                    เบอร์โทรศัพท/์Tel. No……………………………………………………. 

  

ความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 
Advisor’s Recommendation 

    
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
 
ลงช่ือ/Signature………………………… 
วันท่ี/Date………../….……./…..……… 

ความเห็นฝ่ายทะเบียน 
Registrar Office’s Recommendation 
 อนุญาต 
     Approved 
 ไม่อนญุาต 
     Not Approved 
 
ลงช่ือ/Signature……………………………….. 
   วันท่ี/Date…..…/…………./…………… 

ค าสั่ง 
Order 

 อนุญาต 
     Approved 
 ไม่อนญุาต 
     Not Approved 
 
ลงช่ือ/Signature………………….. 
วันที/Date…..…/………./……… 



 
 
 
 
 
 

      งานทะเบียนและประมวลผล              
 Office of Academic Promotion and Registration 
 มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร /Kamphaeng Phet Rajabhat University 
 ต าบลนครชุม   อ าเภอเมือง/Nakornchum, Muaeng District 
 จังหวัดก าแพงเพชร  62000/Kamphaengphet 62000 

        ที ่ศธ. 0536/................ /MOE. 0536/ 
        

     กรุณาส่ง/TO: ………………………………………………………………………….. 
     ช่ือ/Name ……………………………………………………………………………… 
     ที่อยู่/Address: ………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………… 
 

                
              

ติดแสตมป ์
3  บาท 
STAMP  
3 BAHT 



 

                              บันทึกข้อความ 
                                          Memorandum 

 

ส่วนราชการ      งานทะเบียนและประมวลผล 
Office:  The office of academic promotion and registration 
ที่..........................  วันที่......................................................  
No                      Date       
เรื่อง       ขออนุญาตช าระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน 
Subject: Request to pay tuition fee 
 

เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
Dear President 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ใบระเบียนผลการเรียน 
Attachment: Transcript of record  
 

 ด้วยข้าพเจ้า...................................................................เป็นนักศึกษา      ภาคปกติ                ภาค กศ.บป. 
 Name                                                                              regular student      weekend student  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร รหัสประจ าตัวนักศึกษา.................................สาขาวิชา.................................................................. 
of Kamphaeng Phet Rajabhat University, student ID                         Program 
คณะ……………………………………..………มีความประสงค์จะขออนุญาตช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนย้อนหลัง ภาคเรียนที่................... 
Faculty of                               kindly request to pay late tuition fee of the 
จ านวนเงิน...................บาท ค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเงิน.....................บาท  รวมทั้งสิ้น.............................บาท 
Amount of (baht)          penalty fee of (baht).                                     Total amount of (baht). 
และได้รับหนังสือติดตามการช าระเงิน โดยให้ช าระเงินภายในวันที่ ................................................................................................... 
I received the letter that stated I must pay my tuition within (date) 
แต่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ช าระเงินดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตมหาวิทยาลัยช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันที่........................... 
Which I have not. Therefore, I kindly request the permission to pay my tuition fee on 

 ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไข  ดังนี้/with the following conditions:   
1. รายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนไม่ได้ส่งผลการเรียนมา และสุดวิสัยที่จะติดตามได้จะถูกประเมินผลเป็น E และยินดี

ลงทะเบียนเรียนใหม่ และหากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นเป็นนักศึกษาทันที 
The subject(s) that lecturer(s) did not submit student’s record(s) and it is beyond one’s 

capability to retrieve will result in an “E” and student agrees to re-enroll to that particular subject(s). If the 
student’s GPA is not up to the threshold, the student will immediately terminated from be a student. 

2. อาจจะส าเร็จการศึกษาช้า 
Student might graduate late. 

3. อาจจะเสนอชื่อไม่ทันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
It might not be on time to submit a name for the graduation ceremony. 

4. หากนักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์ (หลังจากช าระเงินแล้ว) จะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
If the student receives the GPA that’s not up to the threshold (after paying a tuition fee), 
the student status will immediately be terminated from be a student. 

5. หากข้าพเจ้าไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่ก าหนด ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๓ และระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาส าหรับ
บุคลากรประจ าการ พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

 เอกสารที่ต้องแนบ /Required documents 
1. บัตรลงทะเบยีน 2 ฉบบั 

Registration cards 
2. ส าเนาบตัรประชาชนผู้ปกครอง  

Certified copy of parent/guardian’s ID 
3. ส าเนาบตัรประชาชนพยาน 

Certified copy of witness ‘s ID 
       พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 



If I do not pay my tuition fee within the deadline date, I agree to let the university 
proceed according to the university’s regulation on the collection of educational fee for bachelor’s degree 
students (regular student) B.E. 2553 and the university’s regulation on the collection of educational fee for 
bachelor’s degree students (in-service staff education program) B.E. 2553. 

 ข้าพเจ้าขอท าหนังสือนี้ให้ไว้ต่องานทะเบียนและประมวลผลเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบ
เงื่อนไขและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ และไม่มีความประสงค์จะเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น  ดังนั้นจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 I write this memo for the office of academic promotion and registration to keep as a record. I 
have acknowledged and agreed to all the conditions and have no intention to pursue any claim whatsoever. 
Therefore, I have signed this memo as a record. 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  For your consideration   
 
   ...................................................(ลงชื่อนักศกึษา/Student’s Signature)          ………………………………………(ลงชื่อผู้ปกครอง/Parent’s signature) 
   (................................................................)                                 (............................................................) 
 เบอร์โทรศัพท์/Phone No.....................................................                       เบอร์โทรศัพท์/Phone No................................................... 
 
   .......................................................(พยาน/Witness)                           ……..………………………………………(พยาน/Witness) 
   (...............................................................)                                  (............................................................) 

ความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 
Advisor’s recommendation 

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

 
ลงช่ือ/Signature.......................... 
วันท่ี/date….……/….…../………. 

ความเห็นฝ่ายทะเบียน 
Registrar office’s 
recommendation 

        เห็นควรอนญุาต 
        Approved 
        ไม่เห็นควรอนุญาต 
        Do not approved 
 
 
ลงช่ือ/Signature....................... 
วันท่ี/date ……/……../……….… 

ความเห็นผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ 

Director’s recommendation 
 

       เห็นควรอนุญาต 
        Approved 
        ไม่เห็นควรอนุญาต 
        Do not approved 

 
ลงช่ือ/Signature.......................... 
วันท่ี/date......../.........../........... 

ค าสั่ง 
Order 

 
 

           อนุญาต 
             Approved 
           ไม่เห็นควรอนุญาต 
           Do not approved 
 
ลงช่ือ/Signature....................... 
วันท่ี/date ……/………../….…… 

 


