
ผูตรวจสอบ......................  งานบริการการศึกษา   (แบบฟอรมฉบับแกไขเมื่อ 21 พ.ย. 2555) 

 

 
 

คํารองขอลาออก 

(Student Resignation Form) 
                                                                               วันที่ (Date)...........เดือน (Month)..........................พ.ศ. (Year)............. 

เรื่อง   ขอลาออก (Resignation form) 

เรียน (To:)........................................................................ (อาจารยท่ีปรึกษา) (Advisor) 
ขาพเจา (นาย/นางสาว) (I) (Mr. / Ms.).................................................................................................เลขประจําตัว (ID number).....................................................

ชั้นปที่ (Academic year)...............สังกัดสาขาวิชา (Department)..........................................................................................คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

                                 (Faculty of Engineering, Kasetsart University) 
ที่อยูปจจุบัน (Mailing address).................................................................................................................................................................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพทสามารถติดตอไดสะดวก (Telephone)...............................................................  e-mail .............................................................................................................. 

ขอลาออกเนื่องจาก..................................................................................................................................................ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาไมมีหนี้สินคางชําระ 

(I wish to resign, effective immediately, and declare that I do not have any liability with the university.) 
 

               ลงนาม (Signature)......................................................................  (นิสิต) (Student) 

 ความยินยอมของผูปกครอง (Allowed Guardian) 
    

      ขาพเจา (I) ................................................................... ยินยอมให (Allowed) (นาย/

นางสาว) (Mr./Ms.)…............................................................................... ....... 

ลาพักการศึกษา ในภาค (Leave of absence in) ................................ ปการศึกษา 

(Academic year)......................................  

 

                     ลงนาม (Signature)................................ ......................... 
                           วันที่ (Date).…………………….................................... 

 สําหรับเจาหนาที่กองกิจการนิสิต มก. (Student affairs staff) 

       ตรวจสอบแลวไมมีหนี้สินคางชําระกับกองกิจการนิสิต มก .      

              (No unsettled liabilities/charges with Student Affairs Office) 

       ตรวจสอบแลวมีหนี้สินคางชําระ (Student has unsettled liabilities/charges) 

 

                     ลงนาม (Signature)....................................... ............. 
                           วันที่ (Date).……………………............................... 

 
 

 สําหรับเจาหนาที่สํานักหอสมุด มก. 

       ตรวจสอบแลวไมมีหนี้สินคางชําระกับสํานักหอสมุด มก .          

           (No unsettled liabilities/charges with Student Affairs Office) 
       ตรวจสอบแลวมีหนี้สินคางชําระ (Student has unsettled liabilities/charges) 

 

                 ลงนาม (Signature).................................... .................... 

                           วันที ่(Date).……………………................................ 

 ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา (Advisor) 

       เห็นควรอนุญาต               ไมเห็นควรอนุญาต 

      เหตุผล (ถามี) (Reason)…….........………….……….…………..................................... ………… 

 

                  ลงนาม (Signature)....................................... .................. 
                           วันที่ (Date).……………………................................ 

 

 ความเห็นหัวหนาภาควิชาวิศวกรรม.....................................  

        ตรวจสอบแลวไมมีหนี้สินคางชําระกับภาควิชา (No unsettled liabilities/charges)    

        ตรวจสอบแลวมีหนี้สินคางชําระ (Student has unsettled liabilities/charges) 
 

                     ลงนาม (Signature)....................................... ............. 
                           วันที่ (Date).……………………................................ 

 ความเห็นหัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะฯ (Faculty’s secretary) 

       ตรวจสอบแลวไมมีหนี้สินคางชําระกับคณะฯ (No unsettled liabilities/charges with of faculty)          

       ตรวจสอบแลวมีหนี้สินคางชําระ (Student has unsettled liabilities/charges) 
 

                  ลงนาม (Signature)....................................... ............. 
                           วันที่ (Date).……………………................................ 

 ความเห็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร (Dean’s decision)  

       อนุมัติ                ไมอนุมัติ  

           (Approval)               (Not permitted) 

      เหตุผล (ถามี) (Reason)..…………….........………….……….………………………….................……………… 

…………………………………………………………………..…………………………………..……………………................… 

       เรียน ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

                  (To: Director of the Registrar’s Office)    

                   เพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป (Please consider and proceed) 

         ลงนาม (Signature)………………...............................................  

                        (รองคณบดีฝายวิชาการ) (Dean’s representative)                                                                                                           

          แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร (Associate Dean of Engineering) 

                              วันที่ (Date)…………………...................... 

 สําหรับเจาหนาที่พัสดุคณะฯ  

       ตรวจสอบแลวไมมีหนี้สินคางชําระกับพัสดุคณะฯ   

           (No unsettled liabilities/charges with the procurement division)      
       ตรวจสอบแลวมีหนี้สินคางชําระ (Student has unsettled liabilities/charges) 
                      

                  ลงนาม (Signature)..................... ....................... ............. 
                           วันที่ (Date).……………………................................ 

 สําหรับเจาหนาที่หองสมุดคณะฯ  

       ตรวจสอบแลวไมมีหนี้สินคางชําระกับหองสมุดคณะฯ 

          (No unsettled liabilities/charges with the library)         
       ตรวจสอบแลวมีหนี้สินคางชําระ (Student has unsettled liabilities/charges) 
                      

                  ลงนาม (Signature)......................... .............................. 

                           วันที ่(Date).……………………............................... 

 
 

โครงการ IUP 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

รับท่ี………………..………………. 

วันท่ี................. ...................... 



ผูตรวจสอบ......................  งานบริการการศึกษา   (แบบฟอรมฉบับแกไขเมื่อ 21 พ.ย. 2555) 

 


	วันที่ (Date)...........เดือน (Month)..........................พ.ศ. (Year).............

