
      

      
มหาวทิยาลยัรังสิต 

แบบค าร้องขอรับเงนิทุน 
(Refund  Request Form) 

 

ช่ือ-สกลุ (Name-Surname).....................................………………................รหสัประจ ำตวั (Student ID).........…............................................ 
หลกัสูตร (Program Level)          ปริญญำตรี (Bachelor)                    ปริญญำโท (Master)   
                   ปริญญำเอก (Doctoral)                   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) Others (Please specify)….........….......................... 
คณะ/วทิยำลยั/สถำบนั (Faculty/College/Institute)..………..................................................สำขำวิชำ (Major).........………............................. 

มีควำมประสงคจ์ะยืน่ค  ำร้อง เพ่ือขออนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี (I have submitted this request form for the following) 

       กยศ. (Kor Yor Sor)           จ ำนวนเงิน (Amount)………………………บำท(Bath)ภำคกำรศึกษำท่ี(Term)..……./….…... 

       กรอ.(Kor Ror Or)              จ ำนวนเงิน (Amount)………………………บำท(Bath)ภำคกำรศึกษำท่ี(Term).……./………. 

       ทุนอ่ืนๆ(Other  Scholarships) จ ำนวนเงิน (Amount)………………………บำท(Bath)ภำคกำรศึกษำท่ี(Term).……./………. 

                                                                        
  ลงช่ือ (Signature)………………..................................................................ผูย้ืน่ค  ำร้อง Student’s Name 

       วนัที่ (Date)…………../…………………/……………… 

 
 

มหาวิทยาลยัรังสิตจะคนืเงินโดยโอนเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ของนักศึกษาเท่าน้ัน (For Transferring Refund to Savings Account only) 

เลขท่ีบญัชีออมทรัพย ์(Savings Account Number)                      --          --                 --         

 ธนำคำร (Name of Bank)...........................................................................................สำขำ (Branch)………………........................................ 

ช่ือเจำ้ของบญัชี (Name of Owner of Account)...........................................................เบอร์โทร.ติดต่อ (Phone).................................................. 

หมำยเหตุ : ยกเวน้ธนำคำรออมสิน 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 

ส าหรับเจ้าหน้าทีก่รอก ( Staff  Only) 
ความเห็นของเจ้าหน้าทีฝ่่ายแนะแนวและรับนักศึกษา  ส านักงานการเงนิ 
(Admission  and  Guidance)    (Office  of  Finance)   

คืนใหน้กัศึกษำ     จ ำนวน.......................................บำท หมำยเหตุ (Remarks)…………………………………………………. 

คืนให ้กยศ.           จ ำนวน......................................บำท ………………………………………………………………………… 

คืนให ้กรอ.           จ ำนวน.......................................บำท     ………………………………………………………….................... 

 หมำยเหตุ(Remark)…………………………………………………                         อนุมติั (approve) 

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

        
        ลงนำม (Signature)………………………….…. 
                                                                  (………………………… …..)
          วนัท่ี(Date)……/……./……...
             
   

ลงนำม(Signature).......................................... 
                           (...........................................) 
          วนัท่ี(Date)………./………./………. 
 

มรส. 19.1 (RSU.19.1)      

เลขทีค่ าร้อง................ 
(Request No.) 

 
 
 
 



 

 
ขั้นตอนการขอรับเงนิคืน 

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

2.  ใบค ำร้องฯยื่นท่ี  งำนกองทุนกูย้ืมฯ  ฝ่ำยแนะแนวและรับนกัศึกษำ  ตึก1  หอ้ง 103   
เพ่ือตรวจสอบและประทบัตรำกองทุนกูย้ืมฯ 
3.  น ำใบค ำร้องฯ  ท่ีมีกำรเซ็นอนุมติัทุกขั้นตอนพร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนครบถว้น 
ยื่นท่ี เคำนเ์ตอร์ส ำนกังำนกำรเงิน  ตึก1  ชั้น1  ช่องท่ี1 และ2 
4.  ตรวจสอบจ ำนวนเงินคืนและวนัท่ีไดรั้บเงินโอนไดท้ำงเวบ็ไซต์  
http://www.rsu.ac.th/finance/LO/Default.aspx 

หลกัฐานการประกอบการขอคนืเงนิ 
     1.  ใบค ำร้องขอคืนเงิน  (มรส.19.1) 

2.  ใบเสร็จรับเงิน   
3.  ส ำเนำสญัญำกูย้ืม   (ตดิต่อขอรับที่คณะ) 
4.  ส ำเนำเง่ือนไขทุน 
5.  ส ำเนำบตัรประชำชน 
6.  ส ำเนำสมุดบญัชีเงินฝำกธนำคำรหนำ้แรกท่ีแสดงช่ือและเลขท่ีบญัชีของนกัศึกษำเท่ำนั้น 
7.  ส ำเนำสมุดบญัชีธนำคำรหนำ้ท่ีมีรำยกำรล่ำสุด 

     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 

http://www.rsu.ac.th/finance/DocInfo.aspx
http://www.rsu.ac.th/finance/LO/Default.aspx
http://www.rsu.ac.th/finance/DocInfo.aspx
http://www.rsu.ac.th/finance/LO/Default.aspx

