
                                                                  
โรงเรียนมัธยมยานากาวา 

                                         แบบค าร้องขอผ่อนผนัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
YNGW.TH 13: TUITION-FEE INSTALLMENT PAYMENT REQUEST FORM 

ช่ือ (MR/MRS/MS)..................................................................รหสัประจ ำตวั (Student ID).........…................ภำคเรียนท่ี (Term)……......... 
หลกัสูตร (Program Level)          SMTP  (Junior high school)                      
เบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้(Available contact phone number)..........................................................................................................................             
มีควำมประสงคจ์ะยืน่ค  ำร้อง เพื่อขออนุมติัผอ่นช ำระค่ำธรรมเนียนกำรศึกษำดงัต่อไปน้ี (I have submitted this request with the following payment proposal) 

รำยกำร (List)              จ  ำนวนเงิน (Amount in Baht) 

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ รวม (Total amount of Tuition-fee)  
ช ำระงวดท่ี 1 (1st Installment) ภำยในวนัที่ (Date of  Payment )     
ช ำระงวดท่ี 2 (2nd Installment) ภำยในวนัที่ (Date of  Payment )     
ช ำระงวดท่ี 3  (3rd Installment) ภำยในวนัที่ (Date of  Payment)  
ช ำระงวดท่ี 4  (4rd Installment) ภำยในวนัที่ (Date of  Payment)  
ช ำระงวดท่ี 5  (5rd Installment) ภำยในวนัที่ (Date of  Payment)  

หมายเหตุ: - จ านวนเงินช าระดงักล่าวนี้ ยงัไม่รวมอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2 ต่องวดกรณีล่าช้า (The School will charge 2%  interest rate per Payment) 
 -  ต้องช าระเงินที่ค้างช าระให้แล้วเสร็จก่อนสอบปลายภาค มิฉะน้ันจะถูกระงับสิทธ์ิในการลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป 

(Remarks: Student must pay all tuition-fees before the next registration period, otherwise the University will not allow the student to  register for the next term) 
      .....................................................................ลงช่ือผูย้ืน่ค  ำร้อง  (Student’s Signature) 
                                                                                   (....................................................................)ช่ือผูย้ืน่ค  ำร้อง  (Student’s Name) 
                                                                                           ………./………………../………..……วนัที่ (Date) 
1. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (Comment of Adviser)   
O  เห็นสมควรอนุมติั (Approved) 
O โปรดพิจำรณำโดยมีควำมเห็นดงัน้ี 
     (For consideration with the following comments) 
 
 
ลงนำม (Signature)…………………………………………… 
                             (                                                                   ) 
                              วนัที่ (Date).....…..../…........./............... 

2. ความเห็นของบัญชี (Comment of Accounting)  
O  เห็นสมควรอนุมติั (Approved) 
O โปรดพิจำรณำโดยมีควำมเห็นดงัน้ี 
     (For consideration with the following comments) 
 
 
ลงนำม (Signature)…………………………………………… 
                             (                                                                   ) 
                              วนัที่ (Date).....…..../…........./............... 

3. ความเห็นของนายทะเบียนโรงเรียน  
     (Comment of Registrar or Representative of Registrar) 
O  เห็นสมควรอนุมติั (Approved) 
O โปรดพิจำรณำโดยมีควำมเห็นดงัน้ี 
     (For consideration with the following comments) 
 
 
ลงนำม (Signature)…………………………………………… 
                             (                                                                   ) 
                              วนัที่ (Date).....…..../…........./............... 

4. ความเห็นของผู้อ านวยการ (Comment of School principal )  

O  อนุมติั (Approved) 
 

O  ไม่อนุมติั (Disapproved) 
เหตุผล (result)……………………………………………. 
…………………………………………………………… 
 
ลงนำม (Signature)…………………………………………… 
                             (                                                                   ) 
                              วนัที่ (Date).....…..../…........./............... 

 
 

YNGW.TH - 13 

(โปรดพลิก) 



 

                                                                                                                              YNGW.TH - 13 

ค ารับรองของผู้ปกครอง 
CERTIFICATION BY THE GUARDIAN (FOR UNDERGRADUATE STUDENTS ONLY) 

 

ขำ้พเจำ้ (Guardian’s Name)................................................................เก่ียวขอ้งกบันกัเรียนเป็น (Relationship to Student)................................... 

ถือบตัรประจ ำตวัประชำชนเลขท่ี (Thai ID Number)...................................................ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี (Present Address)................................ 

หมู่ท่ี.............หมู่บำ้น/ซอย....................................................................ถนน (Street)……….................................................................................. 

ต ำบล/แขวง (District)............................................................................อ ำเภอ/เขต (City)....................................................................................... 

จงัหวดั (Province or State)....................................................................รหสัไปรษณีย ์(Zip Code)........................ประเทศ (Country)………….... 

สถำนท่ีท ำงำน (Work Place)..................................................................หมำยเลขโทรศพัทท่ี์ท ำงำน (Work Phone)............................................... 

หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น (Home Phone) ..................................................หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ (Mobile Phone)................................................ 

1. ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนขอ้ควำมขำ้งตน้แลว้ ขอรับรองวำ่เป็นควำมจริงทุกประกำร จึงไดม้อบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  

พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองไวเ้ป็นหลกัฐำนประกอบค ำร้องน้ี (I acknowledged that I have read and certify all the above  

information as true and correct and attached a copy of my Identification Card with my signature.)   

2. ขำ้พเจำ้ยนิยอมเป็นผูรั้บผิดชอบคำ่ธรมเนียมกำรศึกษำส่วนท่ีคำ้งช ำระอยูพ่ร้อมดอกเบ้ียและค่ำธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนร่วมกบั

นกัเรียน  (I agreed to make payments punctually as specified in the agreement.)   

3. ถำ้มีกำรผิดนดัช ำระหน้ี ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหท้ำงโรงเรียนด ำเนินกำรตำมระเบียบของโรงเรียนและตำมกฎหมำยทุกประกำร 

(In the event that the student fails to make the required payment as specified in the agreement, the University shall have 

full rights to proceed with the next step as specified in the rules and regulations of the University and legal laws 

applicable.) 

.....................................................................ลงช่ือผูป้กครอง(Guardian’s Signature) 
                                                             (....................................................................)ช่ือผูป้กครอง(Guardian’s Name) 
                                                                ............./............................/........................วนัท่ี (Date) 
 


