
 

 ตรวจสอบการติดคางหนังสือของนักศึกษาโดยเจาหนาท่ีหองสมุด : Librarian Checked                                                                         

      ไมมีติดคางหนังสือ       ติดคางหนังสือ   จํานวน........................เลม 

                              (ลงชื่อ)...................................................บรรณารักษ  
                                    ............../......................../................ 

  บันทึกเจาหนาที่งานทะเบียน : Registrar Officer   
 

            ดําเนินการแลว               ดําเนินการไมได เพราะ........................................... 
 
                         

 

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

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

          ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  : ………………..……….…..........................................  

 ตรวจสอบการติดคางหนี้สินของนักศึกษา โดยเจาหนาท่ีการเงิน : Obligation Checked 

       ไมติดคางหนี้สิน         ติดคางหนี้สิน    จํานวน.........................บาท 

                               (ลงชื่อ).....................................................เจาหนาที่การเงนิ  
                                    ............../......................../................ 

  
 

คํารองขอลาออกจากการเปนนักศึกษา 
 
 

                                                                                   วันที่…..…..เดือน……………………. พ.ศ…...……… 

เรียน   รองอธิการบดปีระจําวิทยาเขตขอนแกน 
 

 

ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….....…….………..………….…... รหัสประจําตัวนักศกึษา..........................………………. 
 

ระดับการศึกษา       ระดับ ปวช.      ระดับ ปวส.       ระดับปริญญาตร ี      ระดับปริญญาโท       ระดับปรญิญาเอก 
 
 

คณะ….................................................สาขาวิชา……………………………...................................…………เกิดวันที่..........เดอืน.........................พ.ศ............อายุ..........ป 
 

 

มีความประสงคขอลาออกจากการเปนนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน  
  

เนื่องจาก………………………………………………………………..…………………………………………………..…ทั้งน้ี ตั้งแตวันท่ี................................................เปนตนไป 
 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
  

                                                                             
 
 
                       

คํารับรองผูปกครอง  (เฉพาะนักศึกษาที่อายุต่ํากวา 20 ป) 
 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว…………............…………..................………เปนผูปกครองของ นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………… 

โดยมีความเกี่ยวพันเปน........................................................มีความประสงคจะใหนักศึกษาดังกลาว ลาออกจากมหาวิทยาลัยตามคํารองขางตน 
 

                 (ลงชื่อ)....................................................ผูปกครอง               

                    (.................................................................)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature  

 

Date        Month                Year 

RE.14 
Request Form for Resignation 

To       Vice President of  Khon Kaen Campus 

I would like to resign from being a Rajamangala University of Technology Isan student because 

Please consider my request.

  

Guardian’s Recommendation (Students who are under 20 years of age)      

Name   (Mr./Mrs./Miss)                                                                       The guardian of  Mr./Mrs./Miss 

Faculty                      Field of study                                                       Date of Birth   Month                 Year            Age    Year 

Relationship                                                           Would like him/her to resign from being a RMUTI student according to above request. 

สําหรับติดตอนักศึกษา : To contact student 

โทร. / Tel: …..………………………………………....……………..… 

E-mail :  …………………………………..………….…………..……… 

Signature  

major 
Guardian 

 

 ความเห็นของคณบด ี:  Dean’s Consideration 

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

                          (ลงชือ่)............................................................ 
                                ............./........................./............... 

 ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา :  Advisor’s Comments 

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

                                (ลงชื่อ).......................................................... 
                                       ............../......................../................ 

 ความเห็นของหัวหนาสาขาวิชา : Head of Department’s Comments 

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

                                (ลงชื่อ).......................................................... 
                                     ............../......................../................ 

Financial Officer 

 

Signature 
major 

Librarians 
major 

Signature  

 

Signature  
 

major 
Running Time Duration of 

Signature  

 

Request processed  

 

Request not processed because 
 

major 

Because of                                                                                                                         Since                                                        
 

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

(................................................................) 
Signature  Student 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 
Rajamangala University of Technology Isan Khon Kaen Campus 
Rajamangala University of Technology Isan khon kaen Campus 

Name    (Mr./Mrs./Miss)                                                                        Student ID 

Level of study               Certificate                Diploma                  Undergraduate                Master’s Degree              Doctoral Degree  

ใหนักศึกษาดําเนินการตามลําดับขั้นตอนท่ี   -   :  Follow steps   -    

 ความเห็นหัวหนางานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี  : Head of Educational 

Services Dean's Office 

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

                                (ลงชื่อ).......................................................... 
                                     ............../......................../................ 
 

Signature 
major 

 ความเห็นรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย : Deputy Dean for  Academic and 

Research 

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

                                (ลงชื่อ).......................................................... 
                                     ............../......................../................ 
 

Signature 
major 

 

 ความเห็นหัวหนางานบริการการศึกษา สํานักงานวิทยาเขตขอนแกน :  

      Head of Educational Services Khon Kaen Campus Office 

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

                          (ลงชือ่)............................................................ 
                                ............./........................./............... 
 

Signature  
 

major 

Signature  
 

major 
 

 ผลการพิจารณาของรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแกน :   Vice President of           

      Khon Kaen Campus’ Consideration 
 

       อนุมัต ิ                                                                   ไมอนุมัติ  เนื่องจาก ..................................................................... 
       

 

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

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

 ความเห็นหัวหนาแผนกสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน : Head of Academic  

      Promotion and Registration Section                         

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

                          (ลงชือ่)............................................................ 
                                ............./........................./............... 

  Approved   Disapproved because                   

Signature  
 

major 

Signature  
 

major 

แผนกงานสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน : http://khonkaen-ess.rmuti.ac.th/ Phone number : 0 4328 3709               วันที่บังคบัใช 11 พ.ย. 2563 


