
 
 

          
 

 

มหาว ิทยาลัยเกษตรศาสตร ว ิทยาเขตก ําแพงแสน 
ใบขอลาออก / Resignation Form 

 

 

 

 
เรียน ................................................................ ว ันท ี่ .........../................../................ 
To  (อาจารยที่ปร ึกษา/Advisor) Date DD/MM/YY 

ช ื่อนส ิ  ิต (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................................................ตว ั บรรจง 
Student’s name (Mr./Mrs./Miss) ...............................................................................................................................................(Print name) 

รห ัสประจาํต ัวนิสิต นิสิตชน ั้ ปท ี่ ....................... คณะ.................................................................. 
Student ID Number Academic Level Faculty 
สาขา .........................................................................  หมายเลขโทรศ ัพท .................................. E-mail ………………………………………………… 
Major Field Phone number 
มีความประสงคขอลาออก เนื่องจาก ................................................................................................................................................................... 
Reason(s) for Resignation 
จึงขอลาออกต ั้งแตบ ัดนี้เปนตนไป และขาพเจาไมมีหนส ี้  ินคางช ําระ This resignation is effective immediately. I have no outstanding debt. 

จึงเร ียนมาเพื อโปรดด าํเนินการ Please approve as requested 
ลงนามนสิติ/ผ ูดําเนินการแทน....................................................................... 
Student/Person Requesting Signature ว ันท ี่............./............/............... 

Date 
 ค ําย ินยอมของผ ูปกครอง  เร ียน  หว ั หนาภาคว ิชา 

Guardian’s Consent To Head of department 
 อนุมตั ิ Approved  อนุมตั ิ Approved 
 ไมอนุมตั ิ Denied  ไมอนุมตั ิ Denied 

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

ผูปกครอง Guardian อาจารยทป ี่ รึกษา Advisor 
 เร ียน  คณบด ี  เร ียน  คณบด ี 

To Dean To Dean 
 ไมมีหนีส้ ินคางชําระกับคณะ No debt with Faculty  ไมมีหนี้ส ินคางชําระกับคณะ No debt with Faculty 
 มีหนีส้ ินคางชําระ In debt  มีหนี้ส ินคางชําระ In debt 

ลงนาม/Signature ………………………………………………… ลงนาม/Signature ………………………………………………… 
(……………………………………………………..) (……………………………………………………..) 
………………./………………/………………… ………………./………………/………………… 
หัวหนาภาควิชา Head of Department เลขานก ุ ารคณะ Head of Secretariat 

 เร ียน  คณบด ี  เร ียน  คณบด ี 
To Dean To Dean 
 ไมมีหนีส้ ินคางชําระกับฝายกิจการนสิ ิต  ไมมีหนี้ส ินคางชําระกับส ํานักหอสมดุ No debt with KU Library 

No debt with Student Affairs  มีหนี้ส ินคางชําระ In debt 
 มีหนีส้ ินคางชําระ In debt ลงนาม/Signature ………………………………………………… 

ลงนาม/Signature ………………………………………………… (……………………………………………………..) 
(……………………………………………………..) ………………./………………/………………… 
………………./………………/………………… เจาหนา ที่สําน ักหอสมุด Library officer 

เจาหนาที่ฝายกจการน ิสิต Student affairs officer 
 ค ําพิจารณาของคณบด ีเจาส ังกัด  เร ียน  ผ ูอา ํ นวยการกองบร ิหารการศึกษา 

Dean’s decision To  Director of Educational Administration and Student 
 อนุมตั ิ Approved Affairs Division 
 ไมอนุมตั ิ Denied เพื่อโปรดด ําเนินการ 

ลงนาม/Signature ………………………………………………… To be processed 
(……………………………………………………..) ลงนาม/Signature ………………………………………………… 
………………./………………/………………… (……………………………………………………..) 

คณบด ี Dean ………………./………………/………………… 
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