สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเท่ านั้น
เท่ านั้น
มรส.57 (RSU.57)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
แบบคาร้ องขอผ่อนชาระค่าเล่าเรียน

FORM RSU56: TUITION-FEE INSTALLMENT PAYMENT REQUEST FORM
ชื่อ(MR/MRS/MS).............................................................................รหัสประจำตัว(Student ID).....................................ภำคเรี ยนที่ (Term)................
หลักสู ตร(Program Level)
ปริ ญญำโท (Master)
ปริ ญญำเอก (Doctoral)
คณะ/วิทยำลัย/สถำบัน (Faculty/College/Institute)......................................................................สำขำวิชำ(Major)…………………………………….
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (Phone / mobile number).................................................................... E-mail address………………………………………
มีควำมประสงค์ขอผ่อนชำระค่ำเล่ำเรี ยนดังต่อไปนี้ (I request for the following payment proposal)
ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
ภาคฤดูร้อน (S)
รายการ
ค่ำเล่ำเรี ยนรวม (Total amount of tuition-fee)
งวดที่ 1 ในวันลงทะเบียน (1 st Installment)
งวดที่ 2 (2 nd Installment)
งวดที่ 3 (3 rd Installment)
งวดที่ 4 (4rd Installment)

จานวนเงิน

รายการ
ค่ำเล่ำเรี ยนรวม (Total amount of tuition-fee)
งวดที่ 1 ในวันลงทะเบียน (1 st Installment)
งวดที่ 2 (2 nd Installment)

จานวนเงิน

่ ธนำคำรทีร่ ะบุดำ้ นหล ังแบบคำร้อง)
โปรดชำระเงินเข้ำบ ัญชีมหำวิทยำล ัยร ังสิต (ตำมรำยชือ

นักศึกษำต้องชำระเงินที่คำ้ งชำระให้แล้วเสร็ จก่อนสอบปลำยภำค มิฉะนั้นจะถูกระงับสิ ทธิ์ ในกำรลงทะเบียนในภำคกำรศึกษำต่อไปและเงินที่ผิดนัดชำระในแต่ละงวด ข้ำพเจ้ำขอรับว่ำ
เงินดังกล่ำวเป็ นจำนวนเงินที่ขำ้ พเจ้ำเป็ นหนี้ค่ำเล่ำเรี ยนกับมหำวิทยำลัยรังสิ ต Student must pay all tuition-fees before take final examination, otherwise he or she will not be allowed
to register for the next term and the default of each installment the student acknowledge that he/she owes to Rangsit University for such outstanding tuition fees.)

..........................................................................ลงชื่อผูย้ นื่ คำร้อง (Student’s Signature)
.............../....................................../...................วันที่ (Date)
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (Comment of Adviser)
เห็นควรอนุมตั ิ (Approved)
ไม่อนุมตั ิ ( Not Approval)
โปรดพิจำรณำโดยมีควำมเห็นดังนี้
(For consideration with the following comments)
.............................................................................................................
ลงนำม (Signature)..............................................................................
(.............................................................................)
วันที่ (Date)………../…………………./……

ความเห็นของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยหรือผู้ที่ได้ รับมอบอานาจ
(Comment of Dean or Representative of Dean)
อนุมตั ิ (Approved)
ไม่อนุมตั ิ ( Not Approval)

โปรดพิจำรณำโดยมีควำมเห็นดังนี้
(For consideration with the following comments)
.............................................................................................................
ลงนำม (Signature)............................................................................
(............................................................................)
วันที่ (Date)........../.............................../...............

ความเห็นของนายทะเบียนหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ
(Comment of Registrar or Representative of Registrar)
เป็ นไปตำมระเบียบ มรส. ให้ดำเนินกำร (Approved)
............................................................................................................
เสนอรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรเพื่อพิจำรณำ โดยมีขอ้ มูลเพิ่มเติมดังนี้
(For consideration by the Vice President of Academic Affairs)
.............................................................................................................
ลงนำม (Signature)..............................................................................
(.............................................................................)
วันที่ (Date)………../…………………./…………

ความเห็นของอธิการบดี /รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงินผู้ได้ รับมอบอานาจ

อนุมตั ิ (Approved)

ไม่อนุมตั ิ ( Not Approval)

ลงนำม (Signature)............................................................................
(............................................................................)
วันที่ (Date)........../.............................../...............
เสนออธิ กำรบดี / รองอธิ กำรบดีฝ่ำยพัฒนำและแผนกำรเงินเพื่อพิจำรณำ

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

ข้ อกาหนดในการยืน่ เอกสารขอผ่อนชาระค่ าเล่ าเรียน
1. นักศึกษำต้องยื่นแบบคำร้องขอผ่อนชำระค่ำเล่ำเรี ยนโดยผ่ำนกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นจำกอำจำรย์ที่ปรึ กษำ
ผูอ้ ำนวยกำรหลักสูตรและคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยำลัยก่อนกำรลงทะเบียนเรี ยน
2. นักศึกษำต้องผ่อนชำระในแต่ละงวดไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ใน 2 ของค่ำเล่ำเรี ยนสำหรับภำคกำรศึกษำฤดูร้อน
และไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ใน 4 ของค่ำเล่ำเรี ยนสำหรับภำคกำรศึกษำที่ 1 และ 2
3. นักศึกษำผ่อนชำระค่ำเล่ำเรี ยนแต่ละงวดโดยวิธีต่อไปนี้
3.1 ฝำกเข้ำบัญชีมหำวิทยำลัยรังสิ ตตำมรำยชื่อธนำคำรต่อไปนี้
ธนำคำรกรุ งเทพ

เลขที่บญั ชี

020-000009-9

ธนำคำรกสิ กรไทย

เลขที่บญั ชี

183-207272-7

ธนำคำรไทยพำณิ ชย์

เลขที่บญั ชี

401-679119-8

ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ

เลขที่บญั ชี

283-118837-4

ธนำคำรทหำรไทย

เลขที่บญั ชี

099-216349-3

ธนำคำรกรุ งไทย

เลขที่บญั ชี

127-601928-9

3.2 แล้วนำใบฝำกธนำคำร (Deposit Slip) มำยื่นขอรับใบเสร็ จได้ที่เคำน์เตอร์สำนักงำนรับเงิน
หรื อชำระเงินที่เคำน์เตอร์สำนักงำนรับเงิน มหำวิทยำลัยรังสิ ต ชั้น 1 อำคำรอำทิตย์ อุไรรัตน์ ในเวลำทำกำรปกติ
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลำ 8.30 – 16.30 น.
4. นักศึกษำต้องแนบสำเนำใบเสร็ จรับเงิน ที่ชำระในงวดก่อนหน้ำนี้ พร้อมกับยื่นเอกสำรกำรขอผ่อนในแต่ละงวดทุกครั้ง
5. จะต้องมีประทับตรำ (พร้อมลำยเซ็นและวันที่) ในเอกสำรกำรขอผ่อนในแต่ละงวดจำกบัณฑิตวิทยำลัยก่อน
จึงจะสำมำรถดำเนินกำรผ่อนชำระค่ำเล่ำเรี ยน

6. นักศึกษำต้องชำระค่ำเล่ำเรี ยนให้ครบตำมกำหนดให้เสร็ จสิ้ นก่อนจึงมีสิทธิ์ ในกำรลงทะเบียนในภำคเรี ยนต่อไป
7. ในกรณี ที่นกั ศึกษำชำระเงินเลยระยะเวลำที่กำหนดไว้ นักศึกษำต้องเสี ยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

เอกสารที่ต้องแนบคาร้ องขอผ่ อนชาระค่ าเล่ าเรี ยน (Certified true copy to be attached)
1. สำเนำบัตรประชำชนนักศึกษำ (Copy of student’s. ID card / passport)
2. สำเนำทะเบียนบ้ำนนักศึกษำ (Copy of student / guardian’s census)

