แบบฟอร์มขอลาออก
RESIGNATION FORM

ทบ./RD.121

วันที่/Date ……………...…………………
เรียน หัวหน้าแผนกทะเบียน
To : Head, Records Division
ข้าพเจ้านาย/นาง / นางสาว / I,Mr./Mrs./Miss ………...........................………………………………………............………...
รหัสประจาตัว/Student ID…………….......…... คณะ/School …………….….....…… ภาควิชา/Major………..……..………….
ภาคปกติ/Day Program

ภาคบ่าย/ Afternoon Programs

ภาคพิเศษ/ Special Programs

มีความประสงค์จะขอลาออกจากการเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจาก / would like to resign from the University due to:
สาเร็จการศึกษาภาค..............ปี การศึกษา................... /graduation in the................semester of Academic year...............
พ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากคะแนนเฉลีย่ ไม่ถึงเกณฑ์หลังการประกาศผลสอบภาค.................ปี การศึกษา.....................
student status termination resulting from failure to meet GPA requirement
สมัครเข้าศึกษาใหม่ / Re-enter.
ศึกษาที่สถาบันอื่น / Study at other institutions.
อื่น ๆ / Others:........................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการ / For your consideration.
…….……...……………………………
ลงลายมือชื่อ / Student’s signature
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก / Contact phone number.................................................
1)

แผนกทะเบียนนักศึกษา / Records Division

2)

เรียกบัตรประจาตัวคืนแล้ว / Student ID collected

สานักหอสมุดกลาง / Central Library
ตรวจสอบเรี ยบร้อยแล้ว / Checked

ไม่คืนบัตรประจาตัวเพราะ/ Student ID not collected
...................................................
ลงลายมือชื่อ
Head, Information Service Department
............/............/...........

.................................................................................
........................................................
ลงลายมือชื่อ / Officer’s signature
............/............/.............
อนุมตั ิให้ลาออกได้ / Resignation approved
.......................................................
ลงลายมือชื่อ
Head, Student Records Department
............./.........../...........

3)

แผนกทุนการศึกษา
Loan and Scholarship Department
(เฉพาะนักศึกษาที่กเู้ งินกองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา)
(For those on student loans only.)
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว / Checked
.....................................................
ลงลายมือชื่อ / Officer’s signature
............./............/............

คำร้องขอถอนเงินค่ำประกันควำมเสียหำย
REQUEST FORM FOR DAMAGE DEPOSIT REFUND

ทบ./RD.122

วันที่ / Date ………….....……………………
เรียน ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรคลัง
To : Director, Financial Affairs Office
ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว/ I,Mr/Mrs/Miss .......................…………………...............................…………………………....……....
รหัสประจำตัว/Student ID………………....…... คณะ/School………….….…………... ภำควิชำ/Major………....…………………….
ภำคปกติ/Day Program
ภำคบ่ำย/Afternoon Program
ภำคพิเศษ/Special Programs
มีควำมประสงค์จะขอลำออกจำกกำรเป็ นนักศึกษำของมหำวิทยำลัยเนื่องจำก / have resigned from the University due to:
สำเร็จกำรศึกษำภำค..............ปี กำรศึกษำ................... /graduation in the................semester of Academic year...............
พ้นสภำพนักศึกษำเนื่องจำกคะแนนเฉลีย่ ไม่ถึงเกณฑ์หลังกำรประกำศผลสอบภำคที่ .....…............. ปี กำรศึกษำ .........…….........
student status termination resulting from failure to meet GPA requirement
สมัครเข้ำศึกษำใหม่ / Re-enter.
ศึกษำที่สถำบันอื่น / Study at other institutions.
อื่นๆ / Others:.....................................................................................................................................................................…
จึงเรียนมำเพื่อโปรดดำเนินกำร / For your consideration.

……………………....…..………………
ลงลำยมือชื่อ/ Student’s signature
หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก / Contact phone number.................................................
หมำยเหตุ:เมื่อแจ้งลำออกที่แผนกทะเบียนแล้วต้องนำแบบฟอร์มนีต้ ิดต่อขอรับเงินค่ำประกันควำมเสียหำยคืนที่ฝ่ำยกำรคลังภำยใน
สิน้ ปี กำรศึกษำ(เลยกำหนดจะไม่ได้รบั เงินคืน)โดยนำบัตรประชำชนหรือใบขับขี่เป็ นหลักฐำนในกำรขอรับเงิน/Submit the completed form
and show ID card at the Financial Office before the end of the academic year otherwise, the deposit refund will be void.
1)

แผนกทะเบียน/ Records Division
ตรวจสอบและลบชื่อออกจำกทะเบียนแล้ว
Name checked and deleted from the file.

ฝ่ ำยกำรคลัง / Financial Affairs Office
ทำของเสียหำย/ Damage incurred
1. เป็ นเงิน / counting for........................................ บำท / baht
2. เป็ นเงิน / counting for........................................ บำท / baht
4)

........................................................
ลงลายมือชื่อ/Officer’s signature
............/............/.............
จ่ำยค่ำ ประกัน ควำมเสียหำย / Refund paid through
เช็คเลขที่ / Check No............................. ลงวันที่ / dated..................
สำนักหอสมุดกลำง/ Central Library
2)
ไม่มีวัสดุคำ้ งส่ง / No books/ma terials deferred
เป็ นเงิน /totaling.......................................................บำท / baht
มีวสั ดุยงั ไม่ได้สง่ คืน / Book/materials deferred
อื่นๆ / Others:......................................................................
1. เป็ นเงิน / counting for.......................................... บำท/ baht
2. เป็ นเงิน / counting for.......................................... บำท/ baht
...................................................
.......................................................
ลงลำยมือชื่อ / Officer’s signature
ลงลำยมือชื่อ
............/............/...........
Head, Information Service Department
............./.........../...........
แผนกทุนกำรศึกษำ
5)
3)
นักศึกษำ /Student
Loan and Scholarship Department
ได้รบั เงิน /The payment for................................บำท/baht has
(เฉพำะนักศึกษำที่กเู้ งินกองทุนเงินกูย้ มื เพื่อกำรศึกษำ)
been received.
(For those on student loans only.)
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว / Checked

.......................................................
ลงลำยมือชื่อ
Officer’s signature
............./............/............

.......................................................
ลงลำยมือชื่อ / Student’s Signature
............/............/...........

