
สทป. 103 

สําหรับสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 

เลขที่………..………/……....…..……. 

วันที่…….……/…..………../…….…… 
สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

The Office of Registrar, University of the Thai Chamber of Commerce 

 คํารองขอลาออก/ลาพักการศึกษา 

Request Form for Resignation / Leave of Absence  
 

                                                                   ปริญญาตรี  (Undergraduate Student)                   บัณฑิตศึกษา  (Postgraduate Student)          
 

                                                                                       วันที่ (Day)………….…...เดือน (Month)….……….…….……………..พ.ศ. (Year)..…….……… 
                     ขอลาออก  (Resignation) 
                              ขอลาพักการศึกษา  (Leave of Absence)               

 

     

Subject     Resignation / Leave of Absence   

 
เร่ือง 

 
              ภาค           ตน                   ปลาย                   ฤดูรอน         ปการศึกษา…………………. 
                       (First Semester)          (Second Semester)         (Summer Semester)      (Academic Year)     

เรียน   อธิการบดี/ คณบด ี
To      The President/ Dean        
 ขาพเจา  นาย/นางสาว/นาง……………….…..………………………..…………………..…เลขทะเบียน…...………..….…..….……………ชั้นปท่ี…..…..…    
                  (Name)     (Mr./Miss/ Mrs.)                                                                                                         (Registration No.)                                                   (Year Class) 
คณะ……………....……..….………..….สาขาวิชา…….………….……………………………….                 ภาคปกต ิ                นานาชาติ                บัณฑิตศึกษา                
(School of )                                                     (Major)                                                                                          (Regular Program) (International Program) (Postgraduate Student)                 

อาจารยท่ีปรึกษา (Advisor) …..………………….....……………………ท่ีอยูปจจุบัน (Address). …………………….…………………….…………………………..…
โทร (Phone Number)……………….…………………….…...….….……E-mail Address………………………………………………...                                                                    

เนื่องจาก (Reason)…..……………….………………………………………………..…………………………………………………………………..…………  
                                                                                                                                               ลงชื่อ (Signature) ………………………………….……….นักศึกษา/ผูยื่นคํารอง 

ขาพเจาขอรับรองวา ไมมีภาระผูกพันกับมหาวิทยาลัย  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของ ดงันี้  
 (I have no obligation to the university as it is certified below.)  

1.  ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการหอสมุดกลาง  
(Director/ Vice Director  UTCC Central Library’s Comment) 

2.  อาจารยท่ีปรึกษา   
(Advisor’s Comment) 

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

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

3.  อธิการบดี / คณบดี  
 (President/ Dean’s Comment) 

4.  หัวหนากองสวัสดิการนักศึกษา  (เฉพาะนักศึกษากองทุน)  
(Head of UTCC Student Welfare Department’s Comment) 

        อนุมัติ (Approved)                  
       ไมอนุมัติ (Disapproved)……………………..………….…….…... 

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

                                                                   ………./………………/…………….. 

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

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

   

 
 

                                                                                               

 

 

สําหรับนักศึกษา  (For Student Use) 
 
เร่ือง         ขอลาออก /ลาพักการศึกษา               
Subject   Resignation / Leave of Absence                                     (First Semester)        (Second Semester)       (Summer Semester)      (Academic Year)     

สํานักทะเบียนฯ ไดรับเร่ืองของ นาย/นางสาว/นาง  (The Office of Registrar has received the request of (Mr./Miss/Mrs.)…………………. …………………………. . 

เลขทะเบียน (Registration No.)…..……….………..…..…….……...… เลขทีค่ํารอง (No.)......................................ตั้งแตวันที่ (From date)……………………..………… …    

                 

                                                                                                                                          ลงชื่อ (Signature)….………...………………………เจาหนาที่ทะเบียนฯ 
. 0-2697-6875                                                                                                                                                             ……………../……………………./………………  

ประจําภาค         ตน                    ปลาย                    ฤดูรอน             ปการศึกษา………..………………. 

สทป. 103 



 

     

 

 

 

 

 

     

ความคิดเห็น  

สถาบันพัฒนาบัณฑิตสูความสําเร็จ 

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

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

(ลงชื่อ)................................................................ 
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบัณฑิตสูความสําเร็จ 

เอกสารประกอบ  (Attached Documents) 
1. จดหมายยินยอมใหนักศึกษาลาออก/รักษาสถานภาพ จากผูปกครองที่เซ็นการมอบตัวในทะเบียน   

Consent letter signed for resignation/ leave of absence by parent 
2. สําเนาบัตรประจําประชาชนของผูปกครอง 1 ชุด โดยเขียนสําเนาถูกตอง และเซ็นชื่อผูปกครอง  

1 copy of parent ID card with endorsement 
3. แบบฟอรมสํารวจการคืนวัสดุของนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร (เฉพาะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร)   

Form of Returned Materials by Engineering students (Only Engineering Students) 

4. แบบฟอรมรับคืน Notebook / Netbook (เฉพาะนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป)  
Form of Returned Notebook / Netbook (Only Students Starting from Academic Year 2008 onwards) 

5. ใบคํารองสงคืน My Choice Clicker  (เฉพาะนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2551-2554)  
Petition Form of Returned My Choice Clicker (Only Students Starting from Academic Year 2008-2011) 

6. ใบเสร็จคาชดเชย  iPad (เฉพาะนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป) 
IPad Fine Receipt (Only Students Starting from Academic Year 2011) 

  

  

  

   

  
ขั้นตอนการลาออก หรือลาพักการศึกษา 

   Resignation / Leave of Absence Procedure   
1. ขอคํารองลาออก/ลาพักการศึกษา ที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบยีนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 
1.       The form is available at the Office of Registrar, Building 1,1st floor. 
2. ผูปกครองทําหนังสือยินยอมการลาออก หรือลาพักของนักศึกษา  และลงชื่อกํากับ 
2.       Consent letter signed for resignation/ leave of absence by parent 

3. ถายสําเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรขาราชการของผูปกครอง  และใหผูปกครองลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
3.       1 copy of a parent ID card or government official card with a parent’s signature 
4. ติดตอสํานักหอสมุดกลาง อาคาร 6 ชั้น 3 เพื่อสํารวจทรัพยากรสารสนเทศ 
4.       Students submit the form at UTCC Central Library’s counter service, Building 6, 3th floor. 
5. กรณีนักศึกษากองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ใหติดตอกองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 
5.       For Student Loan Project, contact the UTCC Student Welfare Department, Building 6, 2nd floor. 
6. พบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอคําแนะนํา โดยแสดงหนังสือยินยอมการลาออก หรือลาพักการศึกษา ที่รับรองของผูปกครองที่ลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง      

กรอกรายละเอียดในคํารองใหชัดเจนขออนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา และคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด 
6.      Students complete the form and have it signed by the advisor for approval and then by the Dean of the School where students are studying.  
7. กรณีลาพักการศึกษา จะตองไปชําระเงนิคารักษาสภาพนักศึกษาที่กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1  พรอมถายสําเนาใบเสร็จรับเงินคารักษาสถานภาพมากับคํารอง

ฉบับนี้ 
7.       In case of leave of absence, students pay leaving cost at the Finance Department, Building 10,1stfloor.  
8. กรณีลาออก  สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2551-2554 จะตองทําเร่ืองขอสงคืน Notebook / Netbook  และ My Choice Clicker  ดังนี้ 
8.       In case of resignation, students from the academic year from 2008-2011 have to send Notebook / Netbook & My Choice Clicker back by following the conditions  
          below:       -       สงคืน My Choice Clicker  ที่ศูนยความเปนเลิศทางการสอน  อาคาร 9 ชั้น 1 

- Students send My Choice Clicker back at Teaching Excellence Center, Building 9,1stfloor.    
- สงคืน Notebook / Netbook  ที่ศูนยบริการคอมพิวเตอรของบริษัทฯ  ผูรับผิดชอบ ตึก 2 ชั้น 1  และศูนยความเปนเลศิฯ  เพื่อยกเลิกสัญญา 
- Students send Notebook / Netbook back at Teaching Excellence Center, Building 9,1stfloor.  
- ติดตอสถาบันพัฒนาบัณฑิตสูความสําเร็จ อาคาร 10 ชั้น 5  
- Students contact Institute of Graduate Academic Achievement, Building 10, 5th floor. 

9. ยื่นคํารองและเอกสารแนบ ที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 
9.       Students submit the form together with the receipt at the Office of Registrar, Building 1,1st floor. 
10. รับสวนทายคํารอง เพื่อเปนหลักฐาน และติดตอกองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1   ตามวันที่กําหนด (กรณีที่มีเงินคืน) 
10.     Keep the slip as evidence and contact Finance Department, Building 10, 1st floor. (in case of refund).                                            . 0-2697-6875 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

ขอควรปฏิบัติในการขอรับเงินคาประกนัของเสียหาย 
1. ตองนําบัตรประจําตัวนักศึกษามาแสดงดวยทุกคร้ัง 
2. ในกรณีมอบใหผูอื่นรับเงินแทนตองใชหนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอรมของกองการเงิน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
3. คาประกันของเสยีหายนักศึกษาจะตองขอรับเงินคืนภายใน  6 เดือน นับจากวันที่ไดรับอนุมัติ   หรือมีคําสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา หากพนกําหนด 

มหาวิทยาลัยจะงดจายเงินคืนตามประกาศ มกค. ที่ 91/2530 


