
ทบฑ. /RGS 904
บัณฑิตวทิยาลยั / GRADUATE SCHOOL

แบบฟอร์มขอลาพกัการศึกษา/ LEAVE OF ABSENCE REQUEST FORM 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………………รหสัประจาํตวั……………………………………
I (Mr./Mrs./Miss):          Student Code: 
หลกัสูตร (สาขาวชิา) / Curriculum (major fields) ………………………………………………………………………… 
โปรแกรม/ Program  ไทย/ Thai  นานาชาติ/ International

 ภาคปกติ/ Day  ภาคเสาร์-อาทิตย/์ Sat.-Sun.  ภาคคํ่า/ Evening
มีความประสงค์ขอลาพกัการศึกษา/ would like to take a leave of absence: 
 ไม่ได้ลงทะเบียนสอบประมวลความรอบรู้ คร้ังท่ี………… ปีการศึกษา…………… รวม………… ภาค/ Student who do not register for 

any comprehensive examinations are requested to fill out the leave of absence in the (  ) 1st (  ) 2nd (  ) 3rd of the academic year of …………………
 รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 1 หน่วยกติวทิยานิพนธ์ ตั้งแต่ภาคท่ี …………… ถึงภาคท่ี……………  รวม……… ภาค/ Student who 

do not register for thesis credits is to maintain his/her status by paying a fee equivalent to that of one credit hour are requested to fill out the leave of 
absence in the (   ) 1st (   ) 2nd (   ) 3rd of the academic year of ……………………
 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ขอลาพกัตั้งแต่ภาคท่ี …………… ถึงภาคท่ี………………  รวม ………… ภาค/ Student who do not register for any 

courses would like to take a leave of absence from the (   ) 1st   (   ) 2nd semester of the academic year of ………  to the semester of the academic 
year of …………
 อืน่ ๆ / Others: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………
และจะกลบัมาศึกษาต่อใหม่ในภาคท่ี ………… ปีการศึกษา……………………คะแนนเฉลีย่สะสมปัจจุบัน  ……………………/ and will 

resume in the (  ) 1st  (  ) 2nd semester of the academic year of …………………… I now maintain grade point average of ……………………
ในการลาพกัการศึกษาน้ี ขา้พเจา้ไดท้ราบถึงระเบียบในการลาพกัการศึกษาเป็นอยา่งดีแลว้ และยนิดีจะปฏิบติัตามระเบียบทุกประการพร้อมน้ีได้

แนบหลกัฐานในการขอลาพกัการศึกษา/ I am well aware of all the regulations pertaining to this leave of absence and am abiding by as such. 
Attached please find the documents required.

ลงช่ือ/ Student’s Signature ……………………………………………………………

โทรศัพท์ทีต่ดิต่อสะดวก /Contact Number ………………………………………………e-mail: ……………………………………………
หมายเหตุ :  เม่ือนกัศึกษาชาํระเงินเรียบร้อยแลว้ โปรดนาํคาํร้องน้ีไปยืน่ท่ีแผนกทะเบียน
Remark After the payment has been made, this request must be presented at the Records Division.

วนัท่ี/Date …….../………../………

1) แผนกทะเบียน / Records Division
ลาพกัการศึกษาได ้/ The request has been approved.
ชาํระค่าธรรมเนียมการลาพกัการศึกษารวม…………………… ภาค
     Fees are paid to cover ……………………… semester(s) of leave of 
absence. 
ไม่ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมลาพกัการศึกษา เน่ืองจากนกัศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียนไวภ้าคท่ี………………ปีการศึกษา…………………
      Fees for semester …………… are exempted as the regular
registration is prepaid.

ลงลายมือช่ือ/ Officer’s Signature…………………………
.......... / ........../ .......... 

2) ฝ่ายการคลงั / Financial Affairs Office

ไดรั้บเงินค่าธรรมเนียมการลาพกัการศึกษาจาํนวน……………บาท 
The amount of …………………… baht fee has already been paid.

ลงลายมือช่ือ/ Cashier …………………………
.......... / ........../ ..........

3) แผนกทะเบียน / Records Division

บนัทึกขอ้มูลการลาพกัการศึกษาแลว้/ Temporary drop-out request 
recorded

ลงลายมือช่ือ/ Officer’s Signature…………………………
…....... / …......./ ….......

4) บันทึก / Note

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………



เรื่อง ขอลาพักการศึกษา
นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด จะต้องย่ืนเร่ืองขอลาพักการศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ภายในสามสิบวันหลังจากเปิดภาคการศึกษา   พร้อมชําระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา 1,000 บาท (กรณีนักศึกษาทําวิทยานิพนธ์ 
จะต้องชําระค่าธรรมเนียมเท่ากับ 1 หน่วยกิตวิทยานิพนธ์) มิฉะนั้นจะถูกจําหน่ายชื่ออกจากทะเบียนนักศึกษา

Request for a Leave of Absence
Students who do not register for any courses in any semester must submit a request for a leave of absence

in order to maintain their student status within 30 days from the first day of each semester, and pay a fee of
1,000 baht to maintain their student status (for students who enrolled dissertation credits, a fee to maintain their
student status is equivalent to 1 (one) credit of the thesis/dissertation credits) or their student status will be
revoked from the Registrar’s List

สิ่งท่ีควรทราบสําหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา
นักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท  (แผน ก.)   ท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครบตามหลักสูตรแล้ว  แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา 

ต้องเขียนคําร้องลาพักการศกึษา (ทบฑ./ RGS 904) เพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา พร้อมชําระเงินจํานวน เท่ากับ 1 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ โดยดําเนินการได้ในชว่งการขอเพ่ิม-ลดวิชา

Note for Students in Plan A (both Doctoral and Master’s Programs)
who have registered for all thesis/dissertation credits but have not yet completed their thesis/dissertation

Students in Plan A (both Doctoral and Master’s Programs), who registered for all thesis/dissertation
credits but have not yet completed their thesis/dissertation, are required to request for a Leave of Absence
to maintain their student status. They may submit the Request Form (RGS 904), during adding/dropping period
together with a payment for 1 credit of the thesis/dissertation credits.

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา เทียบเท่า 1 หน่วยกิตวิทยานิพนธ์

ปริญญาโท /วิทยานิพนธ์
Master Program (Thesis)

 ปริญญาเอก/ ดุษฎีนิพนธ์ 
Doctoral Program (Dissertation)

หลักสูตรอ่ืน หลักสูตร
MA.(DMC)

หลักสูตร
M.ENG.

หลักสูตรอ่ืนเข้าก่อน      
 ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรอ่ืน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560

หลักสูตร
D.(ENG)

4,000 บาท 1,000 บาท 9,500 บาท 7,000 บาท 10,000 บาท 9,500 บาท

A Fee to Maintain a Student Status
Equivalent to 1 (one) credit of the thesis/dissertation credits 

Master Program (Thesis) Doctoral Program (Dissertation)

Other Programs Program
MA.(DMC)

Program
M.ENG.

Other Programs Admitted 
prior to Academic Year 2017

Other Programs 
Admitted in Academic 

Year 2017 onwards

Program
D.(ENG)

4,000 THB 1,000 THB 9,500 THB 7,000 THB 10,000 THB 9,500 THB

วธีิการชําระเงนิค่าลาพกั 
ช่ือบญัชี
ธนาคารกรุงเทพ 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
เลขท่ีบญัชี 117-302-113-8  
ประเภท กระแสรายวนั 
และส่งแบบฟอร์มขอลาพกัการศึกษา 
พร้อมกับหลกัฐานการจ่ายเงินไปท่ี 
records_office@bu.ac.th

Method of payment to maintain student status 
Please do so by transferring the student maintenance fee to the bank account details below and send the 

LEAVE OF ABSENCE REQUEST FORM along with the transfer slip to records_office@bu.ac.th
Details of Bangkok University Bank Account are as follows.

- Money transferred to “Bangkok University”

- Name of Bank: Bangkok Bank

- Branch Address: Kluaynamthai Branch

- A/C number 117-3-02113-8

- Type of Account: Current Account

- SWIFT Code: BKKBTHBK (For International Transfer Money Only)

- Fee Charge for International Transfer Money: minimum 500 Baht, maximum 1,000 Baht per transaction while 

the sender is transferring money from overseas.
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