
 

  

 

 

  

 
ชื่อ(Mr/Mrs./Ms).............................................................................รหัสประจ ำตัว(Student ID).....................................ภำคเรียนที่ (Term)................ 
หลักสูตร(Program Level)        ปริญญำโท (Master)  ปริญญำเอก (Doctoral)   
คณะ/วิทยำลัย/สถำบัน (Faculty/College/Institute)........................................................................สำขำวิชำ(Major)………………………..…….……………. 
เบอร์โทรศัพทท์ี่ติดต่อได้ (Phone / mobile number).................................................................... E-mail address…………………………….………………… 
มีควำมประสงค์ขอผ่อนช ำระค่ำเล่ำเรียนดังต่อไปน้ี (I request  for 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)  
งวดที่ 1 ในวันลงทะเบียน (1 st Installment)  งวดที่ 1 ในวันลงทะเบียน (1 st Installment)  
งวดที่ 2 (2 nd Installment)   งวดที่ 2 (2 nd Installment)  
งวดที่ 3 (3 rd Installment)  
งวดที่ 4 (4rd Installment)  

 

ข้อตกลงและเง่ือนไขการผ่อนช าระค่าเล่าเรียน 
 1.  นักศึกษำต้องช ำระเงินค่ำลงทะเบียนท่ีค้ำงตรงตำมก ำหนดระยะเวลำท่ีระบุไว้ในใบแจ้งช ำระเงิน มิฉะน้ันจะถูกระงับสิทธิ์ในกำรลงทะเบียน
ภำคกำรศึกษำต่อไป (Student must pay all tuition fees within the date specified on the invoice otherwise he or she is not allowed to 
register for the next academic term.) 
 2.    ในกรณีท่ีนักศึกษำช ำระเงินเกินกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนด นักศึกษำต้องเสียค่ำปรับช ำระล่ำช้ำ 7.5 ต่อปี ของยอดเงินคงค้ำงท้ังหมด  
(If the payment is overdue , a Delay fine of 7.5 %  per year will be charged.) 
 3.    ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเงินดังกล่ำวเป็นจ ำนวนเงินท่ีข้ำพเจ้ำเป็นหน้ีค่ำเล่ำเรียนกับมหำวิทยำลัยรังสิต (Student hereby certifies that he 
or she owes Rangsit University all outstanding balance.) 

4.   ข้ำพเจ้ำยินยอมให้มหำวิทยำลัยรังสิตส่งข้อควำมแจ้งเตือนกำรช ำระเงินในแต่ละงวดของภำคกำรศึกษำน้ันๆ 
5.   ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ส ำเนำบัตรประชำชนและส ำเนำทะเบียนกับมหำวิทยำลัยรังสิตเพ่ือใช้ในกำรผ่อนช ำระค่ำเล่ำเรียน 
6.  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้มหำวิทยำลัยรังสิตใช้ท่ีอยู่ในบัตรประชำชนหรือทะเบียนในกำรติดตำมทวงถำมยอดค้ำงช ำระค่ำเล่ำเรียนในกรณีท่ี 

นักศึกษำผิดนัดช ำระ 
 

..........................................................................ลงชื่อผู้ยื่นค ำร้อง (Student’s signature) 
      .............../....................................../...................วันท่ี (Date of request) 
  
ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ  
(Comment of Dean or Representative of Dean) 
                 อนุมัติ (Approved)                     ไม่อนุมัติ ( Not Approval) 
                 โปรดพิจำรณำโดยมีควำมเห็นดังนี้ 
                  (For consideration with the following comments) 
         ....................................................................................................................... 
                 ลงนำม (Signature)........................................................................... 
                                                  (.............................................................) 
                                      วันที่ (Date)........../.............................../............... 

ความเห็นของอธิการบดี / รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน 
หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 

                 อนุมัติ (Approved)                    ไม่อนุมัติ ( Not Approval) 
                 ลงนำม (Signature)............................................................................ 
                                                   (……………………………………….…………..)                                                     
                                      วันที่ (Date)........../.............................../............... 
                 เสนออธกิำรบดี / รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรเงินเพื่อพจิำรณำ 
                 ลงนำม (Signature)............................................................................ 
                                                   (............................................................) 
                                       วันที่ (Date)........../.............................../............... 

 

  

มหาวิทยาลัยรังสิต 
   แบบค าร้องขอผ่อนช าระค่าเล่าเรียน (ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) 

FORM RSU57: TUITION-FEE INSTALLMENT PAYMENT REQUEST FORM  

มรส.57 (RSU.57) 



 

 

 

ข้อก าหนดในการย่ืนเอกสารขอผ่อนช าระค่าเล่าเรียน 
ส าหรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
1.  นักศึกษำต้องยื่นแบบค ำร้องขอผ่อนช ำระค่ำเล่ำเรียนโดยผำ่นกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นจำกคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 

ก่อนกำรลงทะเบียนเรียน ซึ่งจะต้องมีประทับตรำ (พร้อมลำยเซน็และวนัที่) ในเอกสำรกำรขอผอ่นในแต่ละงวด 
จำกบัณฑิตวิทยำลัยก่อน จึงจะสำมำรถด ำเนินกำรผ่อนช ำระค่ำเล่ำเรียน 

2. นักศึกษำต้องผ่อนช ำระในแตล่ะงวด ไม่น้อยกวำ่ 1 ใน 4 ของค่ำเล่ำเรียนส ำหรับภำคกำรศึกษำที่ 1 และ 2 
และไมน่้อยกว่ำ 1 ใน 2 ของค่ำเล่ำเรียนส ำหรับภำคกำรศึกษำฤดูร้อน  

3. น ำเอกสำรทั้งหมดมำยืน่ที่เคำน์เตอร์ส ำนักงำนกำรเงินเพื่อตรวจเอกสำร 
4. นักศึกษำต้องช ำระค่ำเลำ่เรียนให้ครบตำมก ำหนดให้เสร็จสิ้นก่อนจึงมีสิทธิ์ในกำรลงทะเบียนในภำคเรียนต่อไป 
5. ในกรณีที่นักศึกษำช ำระเงินเกินกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนด นักศึกษำต้องเสียดอกเบี้ย 7.5 ต่อปี ของยอดเงินคงค้ำงทั้งหมด 
6. นักศึกษำสำมำรถโอนเข้ำบัญชีมหำวิทยำลยัรังสิต ธนำคำรกรุงเทพ เลขที่บัญชี 875 350134 8  
7. กรณีเป็นนักศึกษำไทยที่โอนมำจำกต่ำงประเทศ  

โอนเข้ำบัญชี มหำวิทยำลัยรังสติ ธนำคำรกรุงเทพ เลขที่บัญชี  020 0 000009 9 
 

 

 

            
  เอกสารที่ต้องแนบค าร้องขอผ่อนช าระค่าเล่าเรียน  (Certified true copy to be  attached) 

1. ส ำเนำบัตรประชำชนนักศึกษำ  (Copy of student’s. ID card / passport) 
2. ส ำเนำทะเบียนบำ้นนักศึกษำ  (Copy of student / guardian’s census) 

 

 


