มหาวิทยาลัยรังสิต

มรส. 19 (RSU.19)

แบบคาร้องขอลาพักการศึกษา/ลาออก/รับเงินคืน/คืนสถานภาพนักศึกษา
(FORM RSU19: LEAVE OF ABSENCE/RETURN TO THE UNIVERSITY AND REFUNDING REQUEST FORM)
ชื่อ (Name).................................................…...................รหัสประจำตัว (Student ID).........…................ภำคเรียนที่ (Term)……....................
หลักสูตร (Program Level)
ปริญญำตรี (Bachelor)
ปริญญำโท (Master)
ปริญญำเอก (Doctoral)
อื่นๆ (โปรดระบุ) Others (Please specify)….........…..........................
คณะ/วิทยำลัย/สถำบัน (Faculty/College/Institute)..………..................................................สำขำวิชำ (Major).........……….............................
มีควำมประสงค์จะยื่นคำร้อง เพื่อขออนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้ (I have submitted this request form for the following)
ขอลำพักกำรศึกษำ/รักษำสถำนภำพ (Leave of absence) ภำคกำรศึกษำที่ (Term)……………………………………………......
เนื่องจำก (Reason for absence).........……………….....................................................................................................................
ขอลำออกจำกกำรเป็นนักศึกษำ (Leaving the university) ตัง้ แต่ภำค (Start Term)........................................................................
เนื่องจำก (Reason)
สำเร็จกำรศึกษำ (Graduated)
พ้นสภำพ (Retired)
อื่นๆ (โปรดระบุ) Others (Please specify)............................................................................................
และขอรับเงินตำมสิทธิท์ ี่ได้รับคืน (I request to refund the following:)
ค่ำประกันของเสียหำย (Damaged Insurance) จำนวนเงิน (Amount) .........................................บำท (Baht)
เงินโอนเก็บที่เกิดจำกกำรถอนรำยวิชำ (Refund from Withdrawal) จำนวนเงิน (Amount).................................บำท (Baht)
อื่นๆ (โปรดระบุ) Others (Please specify)...........................................................................................................................
ขอคืนสถำนภำพนักศึกษำหลังจำกถูกสั่งพักกำรศึกษำ (Return to the University after leaving as ordered by the University)
ชำระค่ำคืนสถำนภำพ 1,000 บำท (By paying 1,000 Baht fee)
ขอรับเงินกองทุนกู้ยืมเพือ่ กำรศึกษำคืน (Refund from Student Loan fund) จำนวนเงิน (Amount)…………………บำท (Baht)
ขอรับเงินอื่นๆ (ระบุ) Other Refunds (Please specify).......................................... จำนวนเงิน (Amount)....................บำท (Baht)
ลงชื่อ(Signature)………………..................................................................ผู้ยื่นคำร้อง Student’s Name
วันที่ (Date)…………../…………………/………………
มหาวิทยาลัยรังสิตจะคืนเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของนักศึกษาเท่านั้น (For Transferring Refund to Savings Account only)
เลขที่บญั ชีออมทรัพย์ (Savings Account Number)

-- --

--

--

ธนำคำร (Name of Bank)......................................................................................... .สำขำ (Branch)………………...................................................................
ชื่อเจ้ำของบัญชี (Name of Owner of Account)...........................................................เบอร์โทร.ติดต่อ (Phone)............................................................................
หมายเหตุ: ยกเว้นธนำคำรออมสิน ธนำคำรรัตนสิน ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์ 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

หลักฐานการทาเรื่องขอเงินประกันของเสียหายคืน
กรณีนั กศึกษาจบการศึกษา
1. ใบคำร้องขอเงินคืน มรส.19
2. สำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ 1 ฉบับ
3. สาเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของนักศึกษาเท่านั้น 1 ฉบับ
4. สาเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าที่มีรายการล่าสุด 1 ฉบับ
กรณีนั กศึกษาลาออก และพ้นสภาพ
1. ใบคำร้องขอเงินคืน มรส.19
2. สำเนำบัตรประชำชนของนักศึกษำ 1 ฉบับ
3. สาเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของนักศึกษาเท่านั้น 1 ฉบับ
4. สาเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าที่มีรายการล่าสุด 1 ฉบับ
5. สำเนำใบเสร็จรับเงินกำรลงทะเบียนเรียน 1 ฉบับ
6. ใบแสดงผลกำรเรียน 1 ฉบับ

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา/คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(admission and Guidance/dean of graduate school)

(ประทับตรำกองทุนฯ)
ลงนำม (Signature)……………………………………
(......................................................)
วันที่(Date)......….…./………../…………..

บันทึกสาหรับมหาวิทยาลัย (Record of the University: For Office Use only)
ให้นักศึกษำเสนอคำร้องเรียงไปตำมขั้นตอนที่ 1-3 (Student must contact the person for approval from the offices listed below)
1. ความเห็นของอาจารย์ทปี่ รึกษา (Comments of Adviser)
(ติดต่อคณะที่นักศึกษำสังกัด; Contact student’s faculty)
เป็นไปตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยเห็นควรอนุมัติ (Approved)
โปรดพิจำรณำ โดยมีควำมเห็นดังนี้ (For consideration with the following comments)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงนำม (Signature) ………………….………………………………………
(
)
วันที่ (Date).....…..../…........./...............
2. ความเห็นของคณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รบั มอบอานาจ (ระดับบัณฑิตศึกษา: คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยพิจารณา)
(Comments of Dean or Representative of Dean ; Graduate students must be approved by the Dean of Graduate School )
อนุมัติ (Approved)
ไม่อนุมัติ (Not Approved)
โปรดพิจำรณำ โดยมีควำมเห็นดังนี้ (For consideration with the following comments)
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
ลงนำม (Signature)………………….…………………...........................
(
)
วันที่ (Date).....…..../…........./...............
3. ความเห็นของนายทะเบียนหรือผู้ทไี่ ด้รบั มอบอานาจ (Comments of Registrar or Representative for Registrar) (ติดต่อสำนักงำนทะเบียน)
เป็นไปตำมระเบียบ มรส. ให้ดำเนินกำร (Approved)..............................................................................................................
เสนอรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรเพื่อพิจำรณำ โดยมีข้อมูลเพิม่ เติมดังนี้
(Propose for consideration by the Vice President for Academic Affairs with the following comments)
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
ลงนำม (Signature)………………….…………………...........................
(
)
วันที่ (Date).....…..../…........./...............
4. คาสั่งอธิการบดีหรือรองอธิการบดีทไี่ ด้รบั มอบอานาจ (Order of the President or Authorized Vice President)
อนุมัติ (Approved)
ไม่อนุมัติ (Not Approved)
ยังไม่พิจำรณำ ให้ดำเนินกำรเพิ่มเติมดังนี้ (Do not approve yet and must process the following first)
..........................................................................................................................................................................
ลงนำม (Signature)………………….…………………...........................
(
)
วันที่ (Date).....…..../…........./...............

