
มหาวิทยาลัยรังสิต

แบบคําร้องขอรับเงินทุน

(Refund  Request Form)

ชื�อ-สกุล (Name-Surname).....................................………………................รหัสประจําตัว (Student ID).........….............................................. 

หลกัสูตร (Program Level)   ปริญญาโท (Master) ปริญญาตร ี(Bachelor)                    

ปริญญาเอก (Doctoral)   อื�นๆ (โปรดระบุ) Others (Please specify)….........…............................. 

คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน (Faculty/College/Institute)..………..................................................สาขาวิชา (Major).........……….............................. 

มีความประสงค์จะยื�นคําร้อง เพื�อขออนุมัติในเรื�องดังต่อไปนี� (I have submitted this request form for the following) 

  กยศ. (Kor Yor Sor) 

  กรอ.(Kor Ror Or)    

  ทุนอื�นๆ(Other  Scholarships)  

  ลงชื�อ (Signature)……………….................................................................ผู้ยื�นคําร้อง (Student’s Name )

  วันที� (Date)……......…..…../…………...…..……/……………........ 

มหาวิทยาลัยรังสิตจะคืนเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของนักศึกษาเท่านั�น (For Transferring Refund to Savings Account only) 

เลขที�บัญชีออมทรัพย์  (Savings Account Number)  

 ธนาคาร (Name of Bank)...........................................................................................สาขา (Branch)………………........................................ 

ชื�อเจา้ของบัญชี (Name of Owner of Account)...........................................................เบอรโ์ทร.ติดต่อ (Phone)...............................................

หมายเหตุ : ยกเว้นธนาคารออมสิน ธนาคารรัตนสิน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

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 

สําหรับเจ้าหน้าที�กรอก ( Staff  Only) 

ความเห็นของเจ้าหน้าที�ฝ่ ายแนะแนวและรับนักศึกษา 

(Admission  and  Guidance) 

สํานักงานการเงิน 

(Office  of  Finance)  
คืนให้นักศึกษา     จํานวน.......................................บาท หมายเหตุ (Remarks)…………………………………………………. 

คืนให้ กยศ.           จํานวน......................................บาท ………………………………………………………………………… 

คืนให้ กรอ.           จาํนวน......................................บาท   ………………………………………………………….................... 

 หมายเหตุ(Remark)…………………………………………………   อนุมติั (approve) 

………………………………………………………………………  ไม่อนุมติั  (not  approve) 

ลงนาม (Signat ure).............................................

  (................................................) 

 วันที� (Date)……..…../……...…. /……….. 

มรส. 19.1 (RSU.19.1)  

  จํานวนเงิน (Amount)………………………บาท(Bath)ภาคการศึกษาที�(Term)..……./….…...... 

  จํานวนเงิน (Amount)………………………บาท(Bath)ภาคการศึกษาที�(Term)..……./….…...... 

  จํานวนเงิน (Amount)………………………บาท(Bath)ภาคการศึกษาที�(Term)..……./….…...... 

ลงนาม (Signat ure).............................................

  (................................................) 

 วันที� (Date)……..…../……...…. /……….. 



 

 
ข้ันตอนการขอรับเงินคืน 

1.  ขอรับใบค ำร้องฯ  (มรส.19.1)  ทีฝ่่ำยแนะแนวและรับนกัศึกษำ/ส ำนกังำนกำรเงินหรือดำวนโ์หลดจำกเวบ็ไซตน้ี์
ทีh่ttp://www.rsu.ac.th/finance/DocInfo.aspx 

2.  ใบค ำร้องฯยืน่ที่  งำนกองทุนกูย้มืฯ  ฝ่ำยแนะแนวและรับนกัศกึษำ  ตึก1  ห้อง 103   
เพื่อตรวจสอบและประทบัตรำกองทุนกูย้มืฯ 
3.  น ำใบค ำร้องฯ  ท่ีมีกำรเซ็นอนุมติัทุกขั้นตอนพร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนครบถว้น 
ยืน่ที่ เคำนเ์ตอร์ส ำนกังำนกำรเงิน  ตึก1  ชั้น1  ช่องท่ี1 และ2 
4.  ตรวจสอบจ ำนวนเงินคืนและวนัที่ไดรั้บเงินโอนไดท้ำงเวบ็ไซต์  
http://www.rsu.ac.th/finance/LO/Default.aspx 

หลักฐานการประกอบการขอคืนเงิน 
     1.  ใบค ำร้องขอคืนเงิน  (มรส.19.1) 

2.  ใบเสร็จรับเงิน   
3.  ส ำเนำ แบบยนืยนักำรเบิกเงินกูย้มืฯ 
(สำมำรถปร้ินไดจ้ำกไฟลเ์อกสำรแนบในระบบ DSL/กยศ.connect ของนกัศึกษำ) 
4.  ส ำเนำเงื่อนไขทุน 
5.  ส ำเนำบตัรประชำชน 
6.  ส ำเนำสมุดบญัชีเงินฝำกธนำคำรหนำ้แรกท่ีแสดงช่ือและเลขท่ีบญัชีของนกัศึกษำเท่ำนั้น 
7.  ส ำเนำสมุดบญัชีธนำคำรหนำ้ที่มีรำยกำรล่ำสุด 

     หมำยเหตุ: คิดค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน  ธนำคำรกรุงไทย  8  บำท 
                       คิดค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน   ธนำคำรทัว่ไป    12  บำท  
Refunds Step 

1. Receive  application  form  via  Receipt  Service  or  download   
http://www.rsu.ac.th/finance/DocInfo.aspx 
2.  File  a  petition  via Government  Loan  (Admission  and  Guidance)  Building 1 ,Room  103 
 for   check  and  Government  Loan  Stamp. 
3.  File  application  Step  approved  and  submit  all  documents  at  counter  Receipt  Service   
Building 1 ,CL 1  Counter 1  and  2 . 
4.  Check  amount  of  money  and  date  or  website. 
http://www.rsu.ac.th/finance/LO/Default.aspx 

 Refunds  Chattel  Paper 
1.  Refunds  From 
2. Receipt  money  bill 
3. Copy  Loan  Agreement 
4. Copy  of  Student’s 
5. Copy  Book  Bank   
Remark:  Transfer  Fee  Krungthai  Bank   8   Baht 
          Transfer  Fee   Other  Bank        12  Baht 
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