
 

                        กองบริหารวิชาการและนิสิต 

                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

                       คํารองขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 

                        Request for Tuition fee Refund 

                                                 วันท่ี ................./......................./...................... 

                                                           Date                                DD/MM/YY 

เรียน  ผูอํานวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต 

To  Director of Educational Services Division (Kamphaeng Saen) 

 ชื่อนิสิต (นาย/นาง/นางสาว)                                                                                                     (ตัวบรรจง) 

 Student’s name (Mr./Mrs./Miss)                                                                                               (Print name) 

รหัสประจําตัวนิสิต                                                             นิสิตชั้นปท่ี                    คณะ 

Student’s ID No.                                                                Acadamic Level             Faculty 

สาขา                                                       หมายเลขโทรศัพท                                  อีเมล 

Major Field                                                 Phone Number                       E-mail 

มีความประสงค ขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากมีสิทธิ์ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมในกรณีดังตอไปนี้ 

I would like to request a tuition fee refund as I am eligible to receive fee exemption for the following reasons: 

1.   A ไมนอยกวา 15 หนวยกิต    ภาคตน ปการศึกษา  

A (Not less than 15 credits)  1 st Semester Academic Year  

2.  ดีเดนดานกีฬา      ภาคปลาย ปการศึกษา  

Outstanding sports achievement  2 nd Semester Academic Year 

3.  ดีเดนดานความประพฤติ     ภาคฤดูรอน  

Outstanding behavioral performance Summer session 

4. ดีเดนดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 

   Outstanding creativity and innovation achievement 

5. ดีเดนดานกิจกรรมนิสิต 

Outstanding student activity achievement 

6. อื่นๆ เนื่องจาก (โปรดระบุใหจัดเจน)  

Others (please specify) 

คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีขอคืน 

Fee to be refunded 

1. คาหนวยกิต                                               บาท   2. คาบํารุงมหาวิทยาลัย                                                        บาท 

Credit fee (Baht)                                                   University fee (Baht) 

3. คาธรรมเนียมพิเศษคณะ                                บาท     4. ยกเวนทุกรายการ                                                      บาท 

Faculty fee (Baht)                                                         All fees exempted (Baht) 

รวมจํานวนเงินท้ังส้ิน                                         บาท   (                                                                     ) บาท 

Total amount  

ท้ังนี้ขอใหโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร /Please transfer the refund to the following account 

    ไทยพาณิชย / Siam Commercial Bank 

 สาขา                                                    เลขท่ีบัญชี 

       Branch                                                              Account No 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการ 

 Please approve as requested                             
 

      ลงนามนิสิต / ผูดําเนินการแทน 

      Student/Person Requesting Signature  วันท่ี.............../................../................ 

                                                                                                                                   Date                        DD/MM/YY

                                                             



 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

        ไดตรวจสอบถูกตองแลว  

To: Director of the Office of Kamphaeng Saen Campus 

     The request is verified, and refund is recommended.   

          เห็นสมควรคืนเงินได / Approved    

          ไมเห็นสมควรคืนเงินได เพราะ / Denied 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานท่ีตองแนบ / Evidence submitted 

กยศ. กรอ. 

ขอท่ี , 

 

A ไมนอยกวา15 หนวยกิต 

ขอท่ี ,,, 

(ดีเดนดานกีฬา/ความประพฤติ/ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม/กิจกรรม) 

(Outstanding sport/behavioral/creativity/student activity achievements) 

ขอท่ี ,,, 

ภาคฤดูรอน 

Summer session 

ขอท่ี ,, 
 

 ใบเสร็จรับเงิน KU2 ของเทอมท่ีจายคาธรรมเนียมการศึกษา หรือ KU 9 (ใบโอนเงินผานธนาคารฉบับจริง) 

     Payment receipt KU2 for following semester or KU9 (original bank transfer slip) 

 ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) จากอินเตอรเน็ตท้ังหมด 

     Transcript printed from the Internet 

 สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ท่ีระบุไวและตองเปนชื่อบัญชนีิสิตเทานั้น 

     Copy of the first page of student’s bank account book only 

 สําเนาใบประกาศมหาวิทยาลยั (1. หนาแรกใบประกาศมหาวิทยาลัย 2. หัวขอท่ีนิสิตไดรับการยกเวน 3. หนาท่ีมีรายชื่อนิสิต  

4.หนาท่ีมีลายเซ็นอธิการบดีลงนาม)  

Copy of university’s announcement (1.first page of announcement 2.Reason for exemption 3.Page with list of 

student’s name 4.Page with President’s signature) 

 ใบสําคัญรับเงินโดยเขียนชื่อ ท่ีอยู และลงชื่อผูรับเงิน 

     Original Receipt 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

     Copy ID card 

 

     ***เซ็นรับรองสําเนาถูกตอง และลายมือชือ่เอกสารทุกฉบับ / Please Certify a true copy on all documents*** 

 

หมายเหตุ นิสิตท่ีประสงคขอคืนเงินทุกกรณีสามารถสงคํารองท่ีกองบริหารวิชาการและนิสิตโดยตรงไมตองผานทางคณะท่ีนิสิตสังกัด  

 

 

 

เรียน รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 

 

ลงนาม  

                    (นายวิโรจน  ทองสุพรรณ) 

         ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

                        /                  / 

    คําอนุมัติ / Approval comment 

                อนุมัติ / Approved 

                ไมอนุมัติ  /  Denied 

 

ลงนาม                                                      

             
                                           

                           

 

ลงนาม  

                     

                    (นายสมเกียรติ  ไทยปรีชา) 

           ผูอํานวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต 

                         /                 / 

                           

 



 

 

 

 

 

ใบสําคัญรับเงิน 

RECEIPT 

                                                                                                       วันท่ี ................./......................./...................... 

                                                                Date                                DD/MM/YY 

 

 ขาพเจา/ (Name and Surename)                                                           อยูบานเลขท่ี/ (Address) 

 ตําบล/แขวง (Sub district)                           อําเภอ/เขต (District)                     จังหวัด (Province)  

ไดรับเงินจากหนวยงาน งานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ดังรายการตอไปนี้ / have received 

money from of Finance and Supplies Section KU.kps  for the following items: 

รายการ / item 

 

จํานวนเงิน / Amount 

บาท / baht ส.ต. / satang 

คาธรรมเนียมการศึกษาในภาค / Tuition Fee for Semester…………………. 

ปการศึกษา / Academic Year 

  

  คาหนวยกิต / Credit Fee   

 คาบํารุงมหาวิทยาลัย / University Fee   

 คาธรรมเนียมพิเศษคณะ / Faculty Fee   

 ยกเวนทุกรายการ / All Items exampted   

  อ่ืนๆ / Other 

(…………………………………………………………………………………….) 

  

   

   

   

รวมจํานวนเงินท้ังสิน้ / Total Amount   

                  

     จํานวนเงิน / Amount…………………………………………………………………………......(ตัวอักษร / in letters) 
 

                      (ลงชื่อ / Signature)………………………………………………………………………………..ผูรับเงิน / Receiver 

                                              (……………………………………………………………………………………………………………) 

 

                      (ลงชื่อ / Signature)……………………………………………………………………………..….ผูจายเงิน / Cashier 

                         (……………………………………………………………………………………………………………) 

              

                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

ท่ี งานคลังและพัสดุ มก.กพส. 

At finance and Supplies Section KU.kps 

 

 

 


