บันทึกขอความ
Memorandum
สวนราชการ งานทะเบียนและประมวลผล
Office:
The office of academic promotion and registration
ที่.......................... วันที่......................................................
No:……………………. Date……………………………………………….
เรื่อง
ขออนุญาตชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน
Subject: Request to pay tuition fee
เรียน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

To:

President

เอกสารที่ต้องแนบ
1. บัตรลงทะเบียน 2 ฉบับ
2. สําเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
3. สําเนาบัตรประชาชนพยาน
พร้ อมรั บรองสําเนาถูกต้ องทุกฉบับ

Required documents
1.2 Registration cards
2.Certified copy of parent/guardian’s ID
3.Certified copy of witness ‘s ID

สิ่งที่สงมาดวย ใบระเบียนผลการเรียน
Attachment: Transcript of record
ดวยขาพเจา..................................................................................เปนนักศึกษา ภาคปกติ
ภาค กศ.บป.
I, ………………………………………………………………………………, am a  regular student  weekend student of
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รหัสประจําตัวนักศึกษา.................................สาขาวิชา..............................................
Kamphaeng Phet Rajabhat University, student ID ………………………………Program………………………………………………………
คณะ…………………………………………มีความประสงคจะขออนุญาตชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนยอนหลัง ภาคเรียนที่...................
Faculty of……………………………………………………kindly request to pay late tuition fee of the………………………semester,
จํานวนเงิน...................บาท คาปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ เปนเงิน.....................บาท รวมทั้งสิ้น.............................บาท
amount of……………….baht, penalty fee of …………………………baht. Total amount of………………………………………baht.
และไดรับหนังสือติดตามการชําระเงิน โดยใหชําระเงินภายในวันที่ ...............................................................................................
I received the letter that stated I must pay my tuition within (date)………………………………………..……………………………
แตขาพเจายังไมไดชําระเงินดังกลาว ขาพเจาจึงขออนุญาตมหาวิทยาลัยชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาในวันที่...........................
which I have not. Therefore, I kindly request the permission to pay my tuition fee on……………………………………….
ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้/with the following conditions:
1. รายวิชาที่อาจารยผูสอนไมไดสงผลการเรียนมา และสุดวิสัยที่จะติดตามไดจะถูกประเมินผลเปน E และยินดี
ลงทะเบียนเรียนใหม และหากคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑนักศึกษาจะพนสภาพการเปนเปนนักศึกษาทันที
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. อาจจะสําเร็จการศึกษาชา
Student might graduate late.
3. อาจจะเสนอชื่อไมทันเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
It might not be on time to submit a name for the graduation ceremony.

4. หากนักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวาเกณฑ (หลังจากชําระเงินแลว) จะตองพนสภาพการเปนนักศึกษา
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. หากขาพเจาไมชําระคาธรรมเนียมตามระยะเวลาที่กําหนด ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๓ และระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคลากรประจําการ พ.ศ.๒๕๕๓
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.
ขาพเจาขอทําหนังสือนี้ใหไวตองานทะเบียนและประมวลผลเพื่อเปนหลักฐานแสดงวา ขาพเจาไดรับทราบ
เงื่อนไขและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวทุกประการ และไมมีความประสงคจะเรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
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
.......................................................(ลงชื่อนักศึกษา/Student’s Signature)
(.......................................................................)
เบอรโทรศัพท/Phone No.....................................................
.......................................................(พยาน/Witness)
(.......................................................................)
ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา

ความเห็นฝายทะเบียน

Advisor’s recommendation

Registrar office’s
recommendation

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

เห็นควรอนุญาต
Approved
ไมเห็นควรอนุญาต
Do not approved

ลงชื่อ/Signature....................... ลงชื่อ/Signature....................
……/……../………
……/….…../……….

………………………………………(ลงชื่อผูปกครอง/Parent’s signature)
(............................................................)
เบอรโทรศัพท/Phone No...................................................
………………………………………(พยาน/Witness)
(............................................................)

ความเห็นผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมวิชาการฯ
Director’s recommendation

เห็นควรอนุญาต
Approved
ไมเห็นควรอนุญาต
Do not approved
ลงชื่อ/Signature....................
......../.........../..............

คําสั่ง
Order
อนุญาต
Approved
ไมเห็นควรอนุญาต
Do not approved

ลงชื่อ/Signature....................
……/………../………

