
 

     

                                                                         สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

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

 คาํร้องขอลาออก/ลาพกัการศึกษา 

Petition  Form  of Resignation / Leave of Absence  
 

                                                                    
                                                                                       วนัท่ี (Day)………….…...เดือน (Month)….……….…….……………..พ.ศ. (Year)..…….……… 

                                  ขอลาออก  (Resignation) 

                                              ขอลาพกัการศึกษา  (Leave of Absence)               

      

เรียน   อธิการบดี/ คณบดี  (To: President / Dean) 

 

 ข้าพเจ้า  นาย/นางสาว/นาง (Mr./Miss/Mrs.)…………………………………..…………………..…เลขทะเบียน (Registration No.)…...………..….…..….…… 

ช้ันปีที่(Year)…..…...…คณะ(School of)……………...……………..….สาขาวชิา (Major)…….……………………………หลกัสูตร(Program)……………………………                                            

อาจารย์ที่ปรึกษา  (Advisor) …..………………….....……………………ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  (Current Address). …………………….…………………….……………………... 

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (Telephone No.)……………….…………………….….......….……E-mail Address…………………………………………………………                                                                                                                                                             

เน่ืองจาก (Reason)…..……………….………………………………………………..…………………………………………………………………..………… 

 

                                                                                                                                               ลงช่ือ (Signature) ………………………………….……….นกัศึกษา/ผูย้ืน่คาํร้อง 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ไม่มีภาระผูกพนักับมหาวทิยาลยั  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ/หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ดงันี ้ 

 (I have no  obligation to the university as it is certified below.)  

1.  ผู้อาํนวยการ/ผู้ช่วยผู้อาํนวยการหอสมุดกลาง  

(Director/Deputy Director of UTCC Central Library’s Comment) 

2.  หัวหน้ากองสวสัดกิารนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษากองทุน)   

(Head of UTCC Student Welfare Department’s Comment) 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

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

                                                                     (………………………………………)  

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

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

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

                                                                     (………………………………………)  

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

3.  อาจารย์ที่ปรึกษา 

 (Advisor’s Comment) 

4.  อธิการบด ี/ คณบด ี 

(President / Dean’s Comment) 

………………………………………………………………………..… 

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

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

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

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

        อนุมติั (Approved)                  

       ไม่อนุมติั (Disapproved)……………………..………….…….…... 

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

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

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

✄  

 

                                                                                               

 

 

 

 

สทป. 103 

 

 

สําหรับนักศึกษา (For Student) 

เร่ือง         ขอลาออก /ลาพกัการศึกษา               

Subject   Resignation / Leave of Absence                                     (First Semester)        (Second Semester)       (Summer Semester)      (Academic year)     

 

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

เลขทะเบียน (Registration No.)…..……….………..…..…….……...………………….ไวเ้รียบร้อยแลว้                  

                 

                                                                                                                                          ลงช่ือ (Signature)….………...………………………เจา้หนา้ท่ีทะเบียนฯ 

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

สทป. 103 

สําหรับสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 

เลขท่ี………..………/……....…..……. 

วนัท่ี…….……/…..………../…….…… 

เร่ือง  Subject                         ภาค           ตน้                   ปลาย                   ฤดูร้อน         ปีการศึกษา………… 

                       (First Semester)          (Second Semester)         (Summer  Semester)      (Academic Year)     

ประจาํภาค      ❒   ตน้               ❒     ปลาย                 ❒   ฤดูร้อน          ปีการศึกษา………..…………… 
                  (First Semester)      (Second Semester)      (Summer Semester)     (Academic Year) 

 
 

          ถ้ามีลงทะเบยีน 

ให้เขยีนคาํร้องเพกิถอนด้วย 



 

     

 

 

 

 

 

     

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

ขั้นตอนการลาออก หรือลาพกัการศึกษา 

   Resignation / Leave of Absence Procedure   

1. ขอคาํร้องลาออก/ลาพกัการศึกษา ท่ีแผนกบริการ/รับลงทะเบียน สาํนกัทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2 

1.       The Form is available at the Office of the Registrar, Building 1, 2nd Floor. 

2. ผูป้กครองทาํหนงัสือยนิยอมการลาออก หรือลาพกัของนกัศึกษา  และลงช่ือกาํกบั 

2.       Students must submit consent letter signed for resignation/leave of absence by parent.   

3. ถ่ายสาํเนาบตัรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการของผูป้กครอง  และให้ผูป้กครองลงช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3.       Students must submit 1 copy of a parent ID card or government official card with parent’s signature. 

4. ติดต่อสาํนกัหอสมุดกลาง อาคาร 24ชั้น 7 เพ่ือสาํรวจทรัพยากรสารสนเทศ 

4.      Students must contact UTCC Central Library’s counter service at Building 24, 7th Floor for approval of returned information resources. 

5. กรณีนกัศึกษากองทุนกูย้มืเพ่ือการศึกษาของรัฐบาล ให้ติดต่อกองสวสัดิการนกัศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 

5.       For student loan project, students must contact UTCC Student Welfare Department Building 3, 3nd Floor. 

6. กรอกรายละเอียดในคาํร้องให้ชดัเจนขออนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และคณบดีคณะท่ีนกัศึกษาสงักดั 

6.      Students must complete the form and have it signed by the advisor for approval and then by the Dean of the School where they are studying.  

7. กรณีลาพกัการศึกษา ตอ้งชาํระเงินค่ารักษาสภาพนกัศึกษาท่ีกองการเงิน อาคาร 1 ชั้น 2  พร้อมถ่ายสําเนาใบเสร็จรับเงนิมากบัคาํร้องฉบบัน้ี 

7.       In case of leave of absence, students must pay for student status and have the receipt photocopied. Then they must submit all required 

documents with this form. 

8. กรณีลาออก  นกัศึกษาตอ้งติดต่อหน่วยงาน  ดงัต่อไปน้ี 

8.       In case of resignation. 

below:      -         ส่งคืน My Choice Clicker (ถา้มี) ท่ีศูนยค์วามเป็นเลิศทางการสอน  อาคาร 9 ชั้น 1 

                             -           Students must return My Choice Clicker at Teaching Excellence Center, Building 9, 1st Floor.    

                           -         ติดต่อเร่ือง IPAD  ท่ีศูนยค์วามเป็นเลิศทางการสอน อาคาร 9 ชั้น 4  

                             -          Students must contact  Teaching Excellence Center, Building 9, 4th Floor. 

                           -          ติดต่อสถาบนัพฒันาบณัฑิตสู่ความสาํเร็จ อาคาร 10 ชั้น 5  

                           -         Students must contact Institute of Graduate Academic Achievement, Building 10, 5th Floor. 

9.      ยืน่คาํร้องและเอกสารแนบ ท่ีแผนกบริการ/รับลงทะเบียน สาํนกัทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2 

9.       Students must submit the form together with all required documents at the Office of the Registrar, Building 1, 2nd Floor. 

10.    รับส่วนทา้ยคาํร้อง เพ่ือเป็นหลกัฐาน และติดต่อกองการเงิน อาคาร 1 ชั้น 2    (กรณีท่ีมีเงินคืน) 

10.     Students must keep the slip as evidence and contact the Finance Department, Building 1, 2nd Floor. (In case of refund)                                                

ข้อควรปฏิบัติในการขอรับเงนิค่าประกันของเสียหาย 

1. ตอ้งนาํบตัรประจาํตวันกัศึกษามาแสดงดว้ยทุกคร้ัง 

2. ในกรณีมอบให้ผูอ่ื้นรับเงินแทนตอ้งใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบฟอร์มของกองการเงิน มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

3. ค่าประกนัของเสียหายนกัศึกษาจะตอ้งขอรับเงินคืนภายใน  6 เดือน นบัจากวนัท่ีไดรั้บอนุมติั   หรือมีคาํสัง่ให้พน้สภาพการเป็นนกัศึกษา หากพน้กาํหนด 

มหาวิทยาลยัจะงดจ่ายเงินคืนตามประกาศ มกค. ท่ี 91/2530 

สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 126/1 ถนนวภิาวดรัีงสิต แขวงรัชดาภิเษก  เขตดนิแดง กรุเทพฯ 10400  โทร. 0-2697-6000 ต่อ 6870 – 6878 

UTCC office of the University Registrar 126/1 Vibhavadee-Rangsit Road, Dindeang, Bangkok 10400 Telephone. 0-2697-6000 : 6870-6879 

 

 

เอกสารประกอบ  (Attached Documents) 

1. จดหมายยินยอมใหน้กัศึกษาลาออก/รักษาสถานภาพ จากผูป้กครองท่ีเซ็นการมอบตวัในทะเบียน   

Students must submit consent letter signed for resignation/leave of absence by parent.    

2. สาํเนาบตัรประจาํประชาชนของผูป้กครอง 1 ชุด โดยเขียนสาํเนาถูกตอ้ง และเซ็นช่ือผูป้กครอง  

Students must submit 1 copy of parent ID card with endorsement. 

3. แบบฟอร์มสาํรวจการคืนวสัดุของนกัศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์)   

Students must submit the approval form of returned materials (engineering students only). 

4. แบบฟอร์มรับคืน Notebook / Netbook / IPad (เฉพาะนกัศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นตน้ไป)  

Students must submit approval form of returned Notebook/Netbook (students starting from academic year 2008 onwards only). 

5. ใบคาํร้องส่งคืน My Choice Clicker  (เฉพาะนกัศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-2554)  

Students must submit Ipad fine receipt (students starting from academic year 2011 only).  

 

                                                                                                            

                                                                                                                                        

ความคดิเห็น  

สถาบันพฒันาบัณฑติสู่ความสําเร็จ 

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

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

(ลงช่ือ)................................................................ 

ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาบณัฑิตสู่ความสาํเร็จ 

................/............................/.................. 
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