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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน            The Office of Academic Promotion and Registration 

แบบขอผ่อนผันการช าระเงนิค่าจัดการศึกษา (ส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน) 
Application Form for Postponement of Registration Fee (for Current Student) 

วันที ่(Date)…………………………………………………………... 

เรื่อง    ขอผ่อนผันการช าระเงินค่าจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่........................ปีการศึกษา......................... 
Topic   Request the postponement of registration fee for semester        academic year 
เรียน   คณบดีคณะ (Dear Dean of the Faculty of)……………………………………………………………. 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                             I      (Mr./Mrs./Miss)   
รหัสประจ าตัวนักศึกษา (Student ID)……………………………………..…………...ระดับ (Education Level)………….………………………………..........ชั้นปี (Year)............…….      
คณะ (Faculty)...................................................................................สาขาวิชา (Field of Study)…………….………………………………………………………………………………. 
โทรศัพท์ (Tel.).........................................................................................E-mail................................................................................................................. 

มีความประสงค์ขอผ่อนผันการช าระเงินค่าจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่.................ปีการศึกษา.................... 
                         I would like to postpone the fee payment in semester                                academic year 
เนื่องจาก (Because)...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
จ านวนเงินทั้งหมดที่ต้องช าระในการลงทะเบียนเรียน (Total amount of fee).............................................บาท (Baht) 
โดยจะขอช าระครั้งที่ 1 เป็นจ านวน (1st payment in the amount of)….……………..………….บาท (Baht) และส่วนที่ค้างช าระ จะน ามาช าระ ดังน้ี   
(and unpaid amount will be paid as follow :)  

- ช าระครั้งที่ 2 เป็นจ านวน (2nd payment in the amount of)…………............................บาท (Baht) จะน ามาช าระภายใน (will be paid within)………….………………….…......    
- ช าระครั้งที่ 3 เป็นจ านวน (3rd payment in the amount of)…………............................บาท (Baht) จะน ามาช าระภายใน (will be paid within)………….………………….…...... 

                                                                                          ลงชื่อ (Signature)…………………………………………………………………นักศึกษา (Student) 
                                                                                                            (……………………………..………………………………...) 

1. ความเห็นอาจารยท์ีป่รกึษา (Comment of the Advisor) 
     เห็นควรอนุมัติ (Agree to approve) 
     อื่นๆ ระบ ุ(If other, please specify)……………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                    ลงช่ือ (Signature)……………………………………………..                   
                                       (……………………………………..………)             
                                         ……………/………………../…………. 

2. ความเห็นจากหัวหน้าสาขาวิชา (Comment of the Field Head) 
     เห็นควรอนุมัติ (Agree to approve) 
     อื่นๆ ระบ ุ(If other, please specify)……………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

                    ลงช่ือ (Signature)……………………………………………..                   
                                        (………………………………………...……)             
                                          ……………/………………../…………. 

3. ความเห็นรองคณบดฝี่ายวิชาการ (Comment of the Associate Dean for Academic Affairs) 
     เห็นควรอนุมัติ (Agree to approve) 
     อื่นๆ ระบ ุ(If other, please specify)……………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                    ลงช่ือ (Signature)……………………………………………..                   
                                       (……………………………………………..)             
                                         ……………/………………../…………. 

4. ความเห็นคณบดี/ผู้ได้รบัมอบอ านาจ (Comment of the Dean/the Attorney) 
     อนุมตัิ (Approve) 
     อื่นๆ ระบ ุ(If other, please specify……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

                    ลงช่ือ (Signature)……………………………………………..                   
                                       (………………………………………………)             
                                         ……………/………………../…………. 

5. งานทะเบยีนคณะ (Registration Section of the Faculty) 6. งานการเงินคณะ (Finance Section of the Faculty) 

คร้ังท่ี 1 (1st payment) 
ค่าปรบั (fine)..................วัน (Days) 
เป็นจ านวน (in the 
amount of)…………...บาท (Baht) 
ลงช่ือ……………………………                  
Signature                                      
      (……………………….…)                                              
      ………/………../………. 

คร้ังท่ี 2 (2nd payment) 
ค่าปรบั (fine)..................วัน (Days) 
เป็นจ านวน (in the 
amount of)…………...บาท (Baht) 
ลงช่ือ……………………………                  
Signature                                      
      (……………………….…)                                              
      ………/………../………. 

คร้ังท่ี 3 (3rd payment) 
ค่าปรบั (fine)..................วัน (Days) 
เป็นจ านวน (in the 
amount of)…………...บาท (Baht) 
ลงช่ือ……………………………                  
Signature                                      
      (……………………….…)                                              
      ………/………../………. 

คร้ังท่ี 1 (1st payment) 
รับช าระเงินแล้ว (Has 
received payment in the 
amount of) 
..………….......................บาท (Baht) 
ลงช่ือ……………………………                  
Signature                                      
       (……………………….…)                                              
       ………/………../………. 

คร้ังท่ี 2 (2nd payment) 
รับช าระเงินแล้ว (Has 
received payment in the 
amount of) 
..………….......................บาท (Baht) 
ลงช่ือ……………………………                  
Signature                                      
       (……………………….…)                                              
       ………/………../………. 

คร้ังท่ี 3 (3rd payment) 
รับช าระเงินแล้ว (Has 
received payment in the 
amount of) 
..………….......................บาท (Baht) 
ลงช่ือ……………………………                  
Signature                                      
       (……………………….…)                                              
       ………/………../………. 

หมายเหตุ (Annotation)  กรณียังช าระเงินไม่ครบ ให้น าเอกสารส่งคืนงานทะเบียนคณะ (In case where you haven’t made all payments, please return this form 
to the Registration Section of the Faculty)  กรณีช าระเงินครบแล้ว ให้น าเอกสารส่งคืนงานการเงินคณะ (In case where you have made all payments, 
please return this form to the Finance Section of the Faculty.) 


