
                                                   
      

 
  มหาวทิยาลยัรังสิต 

                    แบบค าร้องขอลาพกัการศึกษา/ลาออก/รับเงนิคืน/คืนสถานภาพนักศึกษา 
(FORM RSU19: LEAVE OF ABSENCE/RETURN TO THE UNIVERSITY AND REFUNDING REQUEST FORM) 

ช่ือ (Name).................................................…...................รหสัประจ ำตวั (Student ID).........…................ภำคเรียนท่ี (Term)…….................... 
หลกัสูตร (Program Level)          ปริญญำตรี (Bachelor)                    ปริญญำโท (Master)   
                   ปริญญำเอก (Doctoral)                อ่ืนๆ (โปรดระบุ) Others (Please specify)….........….......................... 
คณะ/วทิยำลยั/สถำบนั (Faculty/College/Institute)..………..................................................สำขำวชิำ (Major).........………............................. 
มีควำมประสงคจ์ะยืน่ค  ำร้อง เพ่ือขออนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี (I have submitted this request form for the following) 

ขอลำพกักำรศึกษำ/รักษำสถำนภำพ (Leave of absence) ภำคกำรศึกษำท่ี (Term)……………………………………………......   
เน่ืองจำก (Reason for absence).........………………..................................................................................................................... 
ขอลำออกจำกกำรเป็นนกัศึกษำ (Leaving the university) ตั้งแต่ภำค (Start Term)........................................................................ 
เน่ืองจำก (Reason)          ส ำเร็จกำรศึกษำ (Graduated)           พน้สภำพ (Retired)      

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) Others (Please specify)............................................................................................ 
       และขอรับเงินตำมสิทธ์ิท่ีไดรั้บคืน (I request to refund the following:) 

ค่ำประกนัของเสียหำย (Damaged Insurance)  จ  ำนวนเงิน (Amount) .........................................บำท (Baht) 
เงินโอนเก็บท่ีเกิดจำกกำรถอนรำยวชิำ (Refund from Withdrawal) จ  ำนวนเงิน (Amount).................................บำท (Baht) 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) Others (Please specify)........................................................................................................................... 

         ขอคืนสถำนภำพนกัศึกษำหลงัจำกถูกส่ังพกักำรศึกษำ (Return to the University after leaving as ordered by the University) 
                      ช ำระค่ำคืนสถำนภำพ 1,000 บำท (By paying 1,000 Baht fee) 

     ขอรับเงินอื่นๆ (ระบุ) Other Refunds (Please specify).......................................... จ  ำนวนเงิน (Amount)....................บำท (Baht) 
                                                                        ลงช่ือ(Signature)………………..................................................................ผูย้ืน่ค  ำร้อง Student’s Name 

       วนัที่ (Date)…………../…………………/……………… 

 
 

มหาวิทยาลยัรังสิตจะคืนเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของนักศึกษาเท่าน้ัน (For Transferring Refund to Savings Account only) 

เลขท่ีบญัชีออมทรัพย ์(Savings Account Number)                                  --            --                                               --            

ธนำคำร (Name of Bank)...............................................................................สำขำ (Branch)……………….......................................................... 
ช่ือเจำ้ของบญัชี (Name of Owner of Account)..............................................เบอร์โทร.ติดต่อ (Phone)................................................................... 
หมายเหตุ: ยกเวน้ธนำคำรออมสิน  ธนำคำรรัตนสิน  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์ และธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
Remark: Refunds  to  be  made  available  via  banks  except  Government  Savings  Bank  Radanasin  Bank  Government  Housing  Bank  Bank  For  Agriculture  And  Agricultural  Co-operatives  And  Islamic  Bank  Of  Thailand     

หลกัฐานการท าเร่ืองขอเงนิคืน                                                              ความเห็นของเจ้าหน้าทีฝ่่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา 
กรณนีักศึกษาลาออก/พ้นสภาพ/จบการศึกษา 
1. ส ำเนำบตัรประชำชน  1 ฉบบั 
2. ส ำเนำสมุดบญัชีธนำคำรของตนเองเท่ำนั้น 1 ฉบบั 
3. ส ำเนำใบเสร็จกำรลงทะเบียนเทอมล่ำสุด  1 ฉบบั 
4. ใบแสดงผลกำรเรียน 1 ฉบบั         
หมายเหตุ:          
1. บญัชีธนำคำรตอ้งมีควำมเคล่ือนไหวติดต่อกนัในระยะเวลำ 1 ปี    

2. บญัชีธนำคำรตอ้งเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่าน้ันไม่ใช่บญัชีฝำกประจ ำ    (ประทบัตรำกองทุนกูย้มืฯ) 

3. กรณีบญัชีถูกปิดหรือไม่สำมำรถโอนเขำ้บญัชีได ้     ลงช่ือ(Signature)……………….................... 
นกัศึกษำจะตอ้งรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนในคร้ังถดัไป    วนัที่ (Date)………../……………/……....… 

 

มรส. 19 (RSU.19) 

เอกสารข้อ3.และข้อ4. 
ใช้เฉพาะกรณี 

ลาออก/พ้นสภาพ 



 

 

บันทึกส าหรับมหาวทิยาลยั (Record of the University: For Office Use only) 
ใหน้กัศึกษำเสนอค ำร้องเรียงไปตำมขั้นตอนท่ี 1-3  (Student must contact the person for approval from the offices listed below) 

 

 

 

 

1. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (Comments of Adviser)                (ติดต่อคณะท่ีนกัศึกษำสังกดั; Contact student’s faculty) 
                                 เป็นไปตำมระเบียบของมหำวทิยำลยัเห็นควรอนุมติั (Approved)                               
                                 โปรดพิจำรณำ โดยมีควำมเห็นดงัน้ี (For consideration  with  the following comments) 

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

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

ลงนำม (Signature) ………………….……………………………………… 
                              (                                                                                       ) 

                                                                         วนัที ่(Date).....…..../…........./............... 
    2. ความเห็นของคณบดหีรือรองคณบดทีี่ได้รับมอบอ านาจ (ระดบับัณฑิตศึกษา: คณบดบีัณฑิตวิทยาลยัพจิารณา) 
   (Comments of Dean or Representative of Dean ; Graduate students must be approved by the Dean of Graduate School )  
  อนุมติั (Approved)  
   ไม่อนุมติั (Not Approved) 

โปรดพิจำรณำ โดยมีควำมเห็นดงัน้ี (For consideration  with  the following comments) 
  ....................................................................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................................................................ 

 
ลงนำม (Signature)………………….…………………........................... 

                                     (                                                                                   ) 
                    วนัที ่(Date).....…..../…........./............... 

 

3. ความเห็นของนายทะเบียนหรือผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจ    (Comments of Registrar or Representative for Registrar)       (ติดต่อส ำนกังำนทะเบียน) 
                เป็นไปตำมระเบียบ มรส. ใหด้  ำเนินกำร (Approved)..............................................................................................................                     
                เสนอรองอธิกำรบดีฝ่ำยวชิำกำรเพ่ือพิจำรณำ โดยมีขอ้มูลเพ่ิมเติมดงัน้ี 
                (Propose for consideration by the Vice President for Academic Affairs with the following comments) 

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

 
ลงนำม (Signature)………………….…………………........................... 

                                      (                                                                                  ) 
                    วนัที่ (Date).....…..../…........./............... 

 

4. ค าส่ังอธิการบดหีรือรองอธิการบดทีี่ได้รับมอบอ านาจ (Order of the President or Authorized Vice President)             
                                  อนุมติั (Approved) 

ไม่อนุมติั (Not Approved) 
ยงัไม่พิจำรณำ ใหด้  ำเนินกำรเพ่ิมเติมดงัน้ี (Do not approve yet and must process the following first) 

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

ลงนำม (Signature)………………….…………………........................... 
                                      (                                                                                   ) 

                   วนัที่ (Date).....…..../…........./............... 
 
 
 


