
 
 

แบบขอคืนเงนิ / ตรวจสอบสภาพหน้ี 
Refund Form 

      วันที ่  /   /  
      Date  

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)        รหัสประจำตัว  
My name is (Mr. /Mrs./ Ms.)  Student ID  
ชั้นปที ่  คณะ  สาขา  
Year of study  Faculty  Major  
ที่อยู  หมายเลขโทรศัพท  
Address  Telephone Number  
มีความประสงคที่จะขอ (Would like to request for) 
  ลาออก  สำเร็จการศึกษา (ภาค/ปการศึกษา)  
  Resignation  Graduate (Semester/Academic year)  
  ถอนรายวิชา  อ่ืนๆ  
  Credit withdrawal  Other  
และขอคืนเงินดังรายกรตอไปนี ้(and refund for the following items) 
  คาประกันความเสียหาย จำนวน  บาท  
  Damage deposit fee Amount  Baht  
  คาลงทะเบียนเรียน จำนวน  บาท  
  Enrollment fee Amount  Baht  
  อ่ืนๆ  จำนวน          บาท  
  Other fees  Amount  Baht  
   รวมท้ังส้ิน จำนวน  บาท  
   Total Amount  Baht  
        

เอกสารท่ีตองเตรียมมา (Required Documents) 

 ใบเสร็จรับเงินเทอมแรกที่เขาเรียน  สำเนาใบถอนรายวิชา  ใบเสร็จรับเงินคาข้ึนทะเบียนบัณฑิต  สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา 
 The receipt of the 1st enrollment  A copy of Withdrawal Form  The receipt of the Graduate School 

  

 A copy of an ID card of the student 

 ใบเสร็จรับเงินเทอมที่ถอนรายวิชา  ใบลงทะเบียนเรียนเทอมแรก  หนังสือมอบอำนาจ (จากผูปกครอง)  สำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา/ผูปกครอง 
 The receipt of the withdrawal subject  Registration Form of the 1st semester  Power of attorney (from the parents)  A copy of an ID card of the parent 

กรณีที่เอกสารไมครบ จะตองชำระคาถายเอกสารฉบับละ 5 บาท  รวมเปนเงิน  บาท 
In case of incomplete documents attached, the student has to pay 5 baht for each photo copy. Total  Baht 
        

โปรดระบุชื่อบิดา หรือ มารดา หรือ ผูปกครองในการสั่งจายเช็ค (วิทยาลัยฯ จะคืนเงินในนามบิดา หรือ มารดา หรือ ผูปกครองเทานั้น) 
Please specify one your parents’ name for the college to issue an “A/C Payee Only” cheque accordingly. 
        

ชื่อผูปกครอง  เกี่ยวของเปน  หมายเลขโทรศัพท  
Parent’s name  Relationship  Telephone Number  

กรณีสำเร็จการศึกษา หรือ ลาออกนักศึกษาจะตองดำเนินการเพ่ิมเติมดังนี ้(In case of graduation or resignation the student must proceed to the following steps) 

1. ติดตอหองสมุดเพ่ือตรวจสอบสภาพหนี้สิน 2. ติดตอแผนกทะเบียนเพ่ือรับรองวานักศึกษา 
 Contact the librarian to clear a fine (if any)  Contact the Registration Department to confirm that 

 คืนหนังสือเรียบรอยแลว   สำเร็จการศึกษาจริง  ยังไมสำเร็จการศึกษาเนื่องจาก  
 Had already returned the books   The student does 

 

 The student has not graduated  

 ยังไมไดคืนหนังสือจำนวน ________ เลม  ลาออก  อ่ืนๆ  
 The number of the overdue books   The student has resigned  Others  
 ลงชื่อ  บรรณารักษ ลงชื่อ  เจาหนาที่แผนกทะเบียน 
 Signature  Librarian Signature  Registration 

 

 
นัดรับเช็ควันที ่  / /      
Cheque Collection Date       
      

ตรวจสอบโดย  เจาหนาที่แผนกการเงิน ลงชื่อ  ผูจัดการการสำนักบัญชีและการเงิน 
Signature  Finance Officer Signature  Manager of Accounting and Finance 

 
 

 

สำหรับนักศึกษา (For the student) 

สำนักบัญชีและการเงินไดรับเรื่องของคืนเงินของ (นาย/นาง/นางสาว)     รหัสประจำตัว  
Office of Accounting and Finance has received a refund form of (Mr./Mrs./Ms.) Student ID  

นัดรับเช็ควันที ่  / /  จำนวนเงิน  บาท 
Cheque Collection Date   Amount  Baht 
        

ออกเช็คในนาม : ____________________    ลงชื่อ  เจาหนาที่แผนกการเงิน 
    Signature  Finance Officer 
 

** หมายเหตุ (Remark) - กำหนดเวลารับเช็ค 14:00 - 17:00 น. (Cheque Collection Time: 2.00 - 5.00 PM) 

- เช็คมีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ที่ระบุบนเช็ค หากนักศึกษามารับเกินกำหนด นักศึกษาจะตองชำระคาทำเช็คใหมฉบับละ 50 บาท  

(The cheque is valid within 6 months after issuing date.  A surcharge will be made in the amount of 50 baht in case of re-issuing any new cheque.)  


