
 

 
 

 

 

  

 
 
ช่ือ(Mr./Mrs./Ms).............................................................................รหัสประจ ำตัว(Student ID).................................ภำคเรียนที่ (Term)............. 
คณะ/วิทยำลัย/สถำบัน (Faculty/College/Institute)........................................................สำขำวิช(Major)........................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ที่ตดิต่อได ้(Phone / mobile number).................................................... E-mail address………………………………........................ 
มีควำมประสงค์ขอผ่อนช ำระค่ำเล่ำเรียนดังต่อไปนี ้(I have submitted this request with the following payment proposal) 
 

ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน (S) 
รายการ จ านวนเงิน  รายการ  จ านวนเงิน 

ค่ำเล่ำเรียนรวม (Total amount of tuition-fee)  ค่ำเล่ำเรียนรวม (Total amount of tuition-fee)  
งวดท่ี 1 ในวันลงทะเบียน (1 st Installment)  งวดท่ี 1 ในวันลงทะเบียน (1 st Installment)  
งวดท่ี 2 (2 nd Installment)   งวดท่ี 2 (2 nd Installment)  
งวดท่ี 3 (3 rd Installment)  

 

หมายเหต ุ/ (Remarks) :  
 - จ ำนวนเงินช ำระดังกลำ่วไมร่วมอตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ตอ่ปี   (The above installment is included 7.50% interest rate per year) 

- ต้องช ำระเงินที่ค้ำงช ำระให้แลว้เสร็จก่อนสอบปลำยภำค มิฉะน้ันจะถูกระงับสิทธิ์ในกำรลงทะเบียนในภำคกำรศึกษำตอ่ไป (Student must 
pay all tuition fees before final examination period, otherwise the University will not allow the student to register for the next term) 
 - เงินที่ผิดนัดช ำระในแต่ละงวด ข้ำพเจ้ำขอรับว่ำเงินดังกล่ำวเป็นจ ำนวนเงินที่ข้ำพเจ้ำเป็นหน้ีค่ำเลำ่เรียนกบัมหำวิทยำลัย  (The default of 
each installment the student acknowledge that he/she owes to Rangsit University for such outstanding tuition fees.) 

    
 

....................................................................ลงช่ือผู้ยื่นค ำร้อง (Student’s signature) 
      .............../................................./.................วันท่ี (Date of request) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

มรส.56 (RSU.56) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
แบบค าร้องขอผ่อนช าระค่าเล่าเรียน (ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี) 

FORM RSU56: TUITION-FEE INSTALLMENT PAYMENT REQUEST FORM (UNDERGRADUATE STUDENTS) 

 
เอกสารที่ต้องแนบค าร้องขอผอ่นช าระค่าเล่าเรียน  (Certified true copy to be  attached) 

1. ส ำเนำบัตรประชำชนนักศึกษำ (Copy of student’s. ID card / passport) 
2. ส ำเนำบัตรประชำชนผู้ปกครอง (Copy of guardian’s ID card) 
3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนนักศึกษำและส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ปกครอง  (Copy of student and  Copy of guardian’s census) 
4. นักศึกษำกรอกเอกสำรรำยละเอียดในแบบค ำร้องขอผอ่นช ำระค่ำเลำ่เรียน (มรส.56) 
5. นักศึกษำและผู้ปกครองลงนำมในแบบค ำร้อง  พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องในบัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำน 
6. น ำแบบค ำร้องขอผ่อนช ำระค่ำเล่ำเรียน มำยื่นท่ีเคำน์เตอร์ส ำนักงำนกำรเงินเพื่อลงทะเบียนเรียน 
 

**หมายเหตุ  นักศึกษาเข้าใหม่ ผ่อนช าระค่าเล่าเรียนได้เฉพาะ ค่าหน่วยกิต เท่านั้น** 
 
 

ส ำหรับนักศึกษำแรกเข้ำ 
ปริญญำตรีช้ันปีที ่1 



 
 

ค ารับรองของผู้ปกครอง (เฉพาะระดับปริญญาตรี) 

CERTIFICATION OF GUARDIAN (FOR UNDERGRADUATE STUDENTS ONLY) 
 

ข้ำพเจ้ำ (Guardian’s Name)....................................................................เกี่ยวข้องกับนักศึกษำเป็น (Relationship to Student)........... 
ถือบัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี (Thai ID Number)................................................ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ (Present Address).................................... 
หมู่ที่.....................หมู่บ้ำน/ซอย ................................ถนน(Street)...........................................ต ำบล/แขวง(District)................................................. 
อ ำเภอ/เขต (City)..................................................จังหวัด (Province or State)......................................รหสัไปรษณีย์ (Zip Code)........................
ประเทศ (Country)...............สถำนท่ีท ำงำน (Work Place).....................................หมำยเลขโทรศัพท์ท่ีท ำงำน (Work Phone)............................... 
หมำยเลขโทรศัพท์ที่บ้ำน (Home Phone)...........................................................หมำยเลขท่ีโทรศัพท์มอืถือ (Mobile Phone).................................. 

1. ได้อ่ำนค ำร้องขอผ่อนช ำระค่ำเล่ำเรียน (มรส.56) ของ นำย/นำงสำว..................................................................................................... 
แล้ว ขอรับรองว่ำเป็นควำมจริงทุกประกำร จึงได้มอบส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองไว้เป็นหลักฐำนประกอบค ำร้องนี้  
(I acknowledged that I have read and certify the aforesaid RSU 56 form of Mr./Ms………………......………………………..as true and 
correct and attached a copy of my Identification Card with signature.) 

2. ข้ำพเจ้ำยินยอมเป็นผูร้ับผดิชอบค่ำเล่ำเรียนส่วนท่ีค้ำงช ำระอยู่พร้อมดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียมที่เกดิขึ้นร่วมกับ (I agreed to joint  
responsibility the outstanding unpaid installment (s) together with accrued interest thereon and other fees (if any) 

3. ถ้ำมีกำรผดินัดช ำระหนี้ ข้ำพเจ้ำยนิยอมให้มหำวิทยำลัยรังสิตด ำเนินกำรตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยฯ และตำมกฎหมำย 
ทุกประกำร (In the event that the student fails to make required payment as specified in the agreement, the University shall 
have full rights to proceed with the step as specified in the rules and regulations of the University and legal laws 
applicable.) 
 

……………………………………………ลงช่ือผู้ปกครอง (Guardian’s Signature)  
(…………………………………………..) 
.............../.............................../...................วันท่ี (Date of request) 

 
     

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการผ่อนช าระค่าเล่าเรียน 
  
1. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้มหำวิทยำลยัรังสิตส่งข้อควำมแจ้งเตือนกำรช ำระเงินในแต่ละงวดของภำคกำรศึกษำนั้นๆ 
2. ข้ำพเจ้ำยินยอมใหส้ ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบียนกับมหำวทิยำลัยรังสิตเพื่อใช้ในกำรผ่อนช ำระค่ำเล่ำเรียน 
3. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้มหำวิทยำลยัรังสิตใช้ที่อยู่ในบัตรประชำชนหรือทะเบียนในกำรติดตำมทวงถำมยอดค้ำงช ำระ 

ค่ำเล่ำเรียนในกรณีที่นักศึกษำผิดนัดช ำระ 
 

  
 ลงช่ือ .....................................................นักศึกษำ   ลงช่ือ....................................................ผู้ปกครอง 
        (.....................................................)         (....................................................) 
        ................./................./..................          .............../................/................. 

 


