
คํารองขอลาออกจากการเปนนกัศกึษา  ระดบัปรญิญาตรี  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
    

                                                                                        ที ่………………………………………………………………………. 
                                                                                        วันที ่….…… เดือน…………………………. พ.ศ. ……………. 

 
เร่ือง  ขอลาออกจากการเปนนักศกึษา 
เรียน  คณบดีคณะ……………………………………………………… 
 
 เน่ืองดวยขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ……………………………………..………..…..….……. รหัสประจําตัว …………………………..
นักศึกษาคณะแพทยศาสตร สาขา ……………………………….………... ชั้นปที่ ………  มีความประสงคขอลาออกจากการเปนนักศึกษา 
ตั้งแต  ภาคการศึกษา (  ) ตน   (  ) ปลาย  (  ) ฤดูรอน        ชวง (  ) ระยะที่ 1  (  ) ระยะที่ 2   ปการศึกษา........................... 
เน่ืองจาก ……………………………………………………………………..………………………………….…………………………………………………………… 
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
     

       (ลงชื่อ)……………………………..…………..(นักศึกษา) 
               (…………………………………………) 
หมายเลขโทรศัพท............................................... 

(1) ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา (2) ความเห็นผูชวยคณบดีฝายวิชาการดานปรีคลินิก/คลินิก 
…………………………………………..…………….. 
…………………………………………………………  
 

ลงช่ือ……………………………….. 
(………………………………………) 
…………./…………../…………… 

 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
 

ลงช่ือ……………………………….. 
(………………………………………) 
…………./…………../…………… 

 
(3) ความเห็นของงานบริการการศึกษา (4) ความเห็นของคณบดี (5) แจงสํานักบริหารและพัฒนา 

วิชาการ 
…………………………………………..…………….. 
…………………………………………………………  
 
 
 
 

ลงช่ือ……………………………….. 
(………………………………………) 
…………./…………../…………… 

(   ) อนุญาต 
(   ) ไมอนุญาต 
 
 
 
 
ลงช่ือ……………………………….. 
(………………………………………) 
…………./…………../…………… 

ท่ี ศธ. .......................................... 
เรียน  ผูอํานวยการสํานักบรหิารและ   
        พัฒนาวิชาการ 
        เพื่อโปรดทราบและแจง
ผูเกี่ยวของตอไป 
 

ลงช่ือ……………………………….. 
(………………………………………) 
…………./…………../…………… 

 
หมายเหตุ  1. ใหถือวันที่อนุญาตเปนวันที่มีผลในการลาออกจากการเปนการศึกษา 

 
 
 

นักศึกษาโครงการ .................................. 
สังกัดโรงพยาบาล .................................. 



หนังสือยนิยอมของผูปกครอง 
 

        บานเลขที…่…………..……………. หมูที่ …..………..…… 
        ถนน …………………….…ตรอก/ซอย ……………….…… 
        ตําบล/แขวง ……….……….อําเภอ/เขต ……………….. 
        จังหวัด…………..…………รหสัไปรษณีย ………………… 
        โทรศัพท……………………………………………… 
        
       วันที่ ……………เดือน………………………………พ.ศ.........…… 
 
เรียน   คณบดีคณะ ……………………………………………..…………. 
 
  ดวยขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………..…………..……..ผูปกครองของ 
นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………………………… รหสัประจําตัว ……………………………… 
นักศึกษาคณะ………………………………………สาขา ………………………………………………..…. ช้ันปที่ ………….ยินยอมให  
นาย/นาง/นางสาว……………………………………….……………………….…….ซึ่งเกี่ยวของกับขาพเจาโดยเปน...................  
ดําเนินการ ในกรณี 
  (   ) ลาพักการศึกษา ภาคการศึกษา........................................ปการศึกษา............................ 
  (   ) ลาออกจากการเปนนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  (   ) ยายคณะเรียน ไปศึกษาที่คณะ....................................................................................... 
  (   ) ขอคืนสภาพนักศึกษาเพื่อเขาศึกษาในภาคการศึกษา (  )ตน (  )ปลาย (  )ฤดูรอน ปการศึกษา...... 
  (   ) ขอเปลี่ยนหลักสูตรเพื่อรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  (   ) ลาปวยเกิน 15 วัน คือในวันที.่.....................................ถึงวันที่....................................รวม..........วัน 
              ทั้งน้ี เน่ืองจาก.......................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................. 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
              ลงช่ือ……………………….…………………………. 
         (…………………………………………………..) 
                    ผูปกครองนักศึกษา 
 
หมายเหตุ     1.  ผูปกครองตองเปนบุคคลคนเดียวกันกับทีล่งลายมอืช่ือไวกับมหาวิทยาลัย ในหนังสือรบัรอง

ความประพฤติและคํ้าประกัน 
      2.  การปลอมแปลงลายมือช่ือผูปกครอง เพื่อใชเปนหลักฐานเท็จตอมหาวิทยาลัยจะตองพนสภาพ

การเปนนักศึกษา 



 

ใบแจงผลการตรวจสอบหนี้สิน 
 

         เขียนที่ …………………..……………………………….…… 
                   วันที่ ………เดือน…………………………พ.ศ.……..…… 
เรื่อง ผลการตรวจสอบหน้ีสิน 
เรียน   คณบดีคณะแพทยศาสตร 
 
  ขาพเจานาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………..…..รหสัประจําตัว…..……………….. 
นักศึกษาคณะ.....................................................................สาขา…………………………………………ช้ันปที่...............…  
มีความประสงค (   )  ขอลาออกจากการเปนนักศึกษา 
   (   )  ขอลาพักการศึกษา 
   (   )  สําเร็จการศึกษา 
ในภาคการศึกษา.....................ปการศึกษา.................ซึ่งไดตรวจสอบหน้ีสินกบัหนวยงานตาง ๆ แลว 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
           
       ลงช่ือ…………………………………….……………. 
             (……………………………..…………………..) 

ผลการตรวจสอบหน้ีสิน 
(1)  สํานักวิทยบริการ  โทร. 12105 
      (หองสมุดกลาง) 
     ตรวจสอบแลว นักศึกษาดังกลาว ไมมี
หน้ีสินกบัสํานักวิทยบริการ            
 
ลงช่ือ……………………………….. 
(………………………………………) 
…………./…………../…………… 
 

(2) กองกิจการนักศึกษา   โทร. 12389   
ตรวจสอบแลว นักศึกษาดังกลาว ไมมีหน้ีสินกบักองกิจการนักศึกษา 
 
 
 
ลงช่ือ……………………………….. 
(………………………………………) 
…………./…………../…………… 
 

(3) คณะวิทยาศาสตร โทร. 12249 (4) หองสมุด (5) หนวยกิจการนักศึกษาคณะฯ 
     ตรวจสอบแลว นักศึกษาดังกลาว ไมมี
หน้ีสินกบัคณะวิทยาศาสตร 
 
 

ลงช่ือ……………………………….. 
(………………………………………) 
…………./…………../…………… 

        ตรวจสอบแลว นักศึกษา
ดังกลาว ไมมีหน้ีสินกบัหองสมุด
คณะฯ 
 

ลงช่ือ……………………………….. 
(………………………………………) 
…………./…………../…………… 

     ตรวจสอบแลว นักศึกษา
ดังกลาว ไมมีหน้ีสินกบัหนวย
กิจการนักศึกษา 
 

ลงช่ือ……………………………….. 
(………………………………………) 
…………./…………../…………… 

 



แผนภูมิการดําเนินการขอลาออกจากการเปนนักศึกษา 

       

  น.ศ.กรอกคํารองขอลาออก 
จากการเปนนักศึกษา     

                       5 นาที/คํารอง   
  หนวยทะเบียนฯตรวจสอบ 

สถานภาพการเปน นศ.พ.   
                             3 ชม.                                        3 ชม. 

ใบแจงผลการตรวจสอบหนี้สิน  เสนอครูประจําช้ัน/อ.ท่ีปรึกษา 
ใหความเห็น  หนังสือยินยอมของผูปกครอง 

                    30 นาที/คํารอง                            3 ชม.                        1 นาที/คํารอง 
กองกิจการนักศึกษาตรวจสอบ

หนี้สินลงนามในชอง   เสนอผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
ใหความเห็น  หนวยทะเบียนตรวจสอบ 

ลายมือช่ือผูปกครอง 
                  30 นาที/คํารอง                       5 นาที/คํารอง   
สํานักวิทยบริการตรวจสอบหนี้สิน

ลงนามในชอง   หนวยทะเบียนฯใหความเห็น
เก่ียวกับระเบียบปฏิบัติ   

                  30 นาที/คํารอง                      3 ชม./คํารอง   
คณะวิทยาศาสตรตรวจ 

สอบหนี้สินลงนามในชอง   รองคณบดีฝายวิชาการอนุญาต   
                 30 นาที/คํารอง     
หนวยกิจการ นศ.ตรวจสอบหนี้สิน

และหอพักลงนามในชอง      
                 30 นาที/คํารอง      

หองสมุดคณะแพทยศาสตร 
ตรวจสอบหนี้สินและลงนาม 

ในชอง  
    

                    5 นาที/คํารอง  1วัน/คํารอง   

หนวยทะเบียนตรวจสอบ 
หลักฐานและลงนามในชอง 

หนวยทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน 
� คํารองลาออก 
� ใบยินยอมผูปกครอง 
� ใบปลอดหนี ้

  

                                   5 นาที/ชุด   
  สงผูเก่ียวของ   
     
     

แจงนักศึกษา  แจงผูปกครอง น.ศ.  แจงครูประจําช้ัน/ 
อ.ท่ีปรึกษา  แจงสํานักทะเบียน 

ดําเนินการตอไป 
 

 

   


