
 
ใบค ำร้องขอลำออก 

(โปรดกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน ถกูต้องเพ่ือเป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำ) 
 

เขียนท่ี……………………………………….. 
วนัที…่………เดอืน…………………….พ.ศ…………. 

เรียน รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยาเขตกาญจนบรุ ี
  ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………….………………….………………………….………….
เลขประจ าตวัประชาชน      -                 -                       -           -        รหสันกัศกึษา              
คณะ…………………….……..………………………………สาขาวชิา………………….…..……………….…………………ชัน้ปี.….… 
เขา้ศกึษาจากการคดัเลอืก     ระบบกลาง(Admissions)     ระบบโควตา     อื่น ๆ..........................................เกรดเฉลีย่สะสม............ 
ปัจจุบนั      ไมไ่ด้รบัทุนการศกึษาจากหน่วยงานใด ๆ    ได้รบัทุนการศกึษา(ระบุหน่วยงานใหทุ้น/หรอืชื่อทุน)................................................ 
ทีอ่ยูก่รณีตดิต่อเรง่ด่วน เลขที.่..................หมู…่…ซอย………….…….…..…..ถนน…….…..….……….…ต าบล/แขวง………...……….….. 
อ าเภอ/เขต…….….…..………………จงัหวดั……………….….……รหสัไปรษณีย…์…..…...….…..โทรศพัท์บา้น………………..………… 
โทรศพัท์มอืถอื.............………………………..…e-mail : ……………………….…………….…………………………………….………….. 
มีควำมประสงคข์อลำออกจำกกำรเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลยัมหิดล เน่ืองจำก 
             ต้องการสอบคดัเลอืกใหม ่เพือ่ศกึษาในคณะ/สาขา........................................................สถาบนั................................................ 
              โดยการสอบระบบ        ระบบกลาง (Admissions)     ระบบโควตา       อืน่ ๆ............................................................................. 
                 ระบุเหตุผล (ทีเ่ลอืกเรยีนคณะ/สถาบนัใหม่)...................................................................................................................................... 
           สอบเขา้ศกึษาได้ใหมใ่นคณะ/สาขา................................................................สถาบนั................................................................... 
              โดยเริม่เขา้ศกึษาในภาคการศกึษา      ต้น      ปลาย   ปีการศกึษา........................................ 
           ไมส่ามารถศกึษาต่อไปได้เนื่องจาก..............................................................................................................................................                                  
           เหตุผลอืน่ ๆ(โปรดระบุใหช้ดัเจน)....................................................................................................................................................... 
ขอรบัรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทกุประกำร                     

ลงช่ือ....................................................... วนัท่ี….…/……./……. 
หมำยเหต ุ: กรณีทีร่ะบุไม่ชดัเจน หรอืใหข้อ้มลูทีเ่ป็นเทจ็ มหาวทิยาลยัจะไม่อนุมตัใิหน้ักศกึษาลาออกและแจง้ขอ้มลูใหส้ถาบนัอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

ค ำยินยอมของผูป้กครอง  
 

ขา้พเจา้(นาย/นาง/น.ส.).................................................................เป็นผูป้กครองของ(นาย/น.ส.)............................................................. 
โดยมคีวามสมัพนัธ์เป็น............................กบันกัศกึษา โทรศพัท์ตดิต่อ........................................ ขอรบัรองการลาออกและยนิยอมให้
นกัศกึษาปฏบิตัติามขอ้สญัญา/ขอ้ผกูพนัทีไ่ดท้ าล่วงหน้ากบัมหาวทิยาลยัมหดิล   กรณีทีร่บัทุนการศกึษาขา้พเจ้ายนิดชีดใชทุ้นการศกึษา 
และหรอืปฏบิตัติามเงือ่นไขของทุนการศกึษานัน้ ๆ ทุกประการ 

ลงช่ือ........................................................ วนัท่ี….…/……./…... 
ความเหน็ประธานหลกัสตูร 
 เหน็สมควรอนุมตั ิ
 เหน็ควรไม่อนุมตั ิ
 อื่นๆ...................................................................... 
เน่ืองจาก..................................................................... 
 
 

ลงนาม............................................................. 
(                                                         ) 

ประธานหลกัสตูร…………..…………………............. 
วนัที่............./................./................ 

ความเหน็ผูช้่วยรองอธกิารบดฝ่ีายวทิยาเขตกาญจนบุร ี 
 เหน็สมควรอนุมตั ิ
 เหน็ควรไม่อนุมตั ิ 
 อื่นๆ...................................................................... 
เน่ืองจาก..................................................................... 

 
 

ลงนาม............................................................. 
(ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วชัระ จนิตโกวทิ) 

ผูช้่วยรองอธกิารบดฝ่ีายวทิยาเขตกาญจนบุร ีดา้นการศกึษา 
วนัที่............./................./................ 

ความเหน็รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยาเขตกาญจนบุร ี
 อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ 
 อื่นๆ............................................................................. 
เน่ืองจาก............................................................................ 
 
 

ลงนาม............................................................. 
(ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชัวรี์ ลลีะวฒัน์) 

รองอธกิารบดฝ่ีายสารสนเทศและวทิยาเขตกาญจนบุร ี
วนัที่............/.............../............... 

งำนกำรศึกษำ 
ล าดบัที่...................................... 
วนัที่ ......................................... 
เวลา.......................................... 
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F-ED-004 
เอกสำรแนบ F-ED-004 : ใบค ำร้อง ขอลำออก  
แบบฟอรม์นี้แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 ส าหรบันกัศกึษา ตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถ้วน 
และแนบเอกสารดงันี้ 
        บตัรประจ าตวันกัศกึษา 
        (กรณีบตัรประจ าตวันกัศกึษาสญูหาย) 
            ใหแ้นบใบรายงานประจ าวนัรบัแจง้เอกสารหาย  
            (ใบแจง้ความ) 
        อื่น ๆ............................................................. 
ส่วนท่ี 2 ส าหรบัผูป้กครอง ตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถ้วน 
และแนบเอกสารดงันี้ 
        ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

  (รบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 
        อื่น ๆ............................................................. 
 

หมายเหตุ : เมื่อด าเนินการเรยีบรอ้ยแลว้ บุคลากรงานการศกึษาด าเนินการ
ตดิต่อกลบัตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่แจง้ไวข้า้งตน้ 

ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ี 
ตรวจสอบเอกสำรเรียบร้อยแล้ว 

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

(..........................................................) 
วนัที.่............../............../.............. 
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ใบค ำร้องขอลำออก 

(โปรดกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน ถกูต้องเพ่ือเป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำ) 
 

เขียนท่ี 199 หมู ่9 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุ ี
วนัที…่1……เดอืน…ตุลาคม….พ.ศ…2563…. 

เรียน รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยาเขตกาญจนบรุ ี
  ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว)…………….............………แสนด ีขยนัเรยีน……….………………………….…………. 
เลขประจ าตวัประชาชน  ) …………..X-XXXX-XXXXX-XX-X……………………    รหสันกัศกึษา…….….6224xxx……………...       
คณะ……………วทิยาเขตกาญจนบรุ…ี……………………สาขาวชิา……………วท.บ. (ธรณีศาสตร)์…………………ชัน้ปี.…4.… 
เขา้ศกึษาจากการคดัเลอืก     ระบบกลาง(Admissions)     ระบบโควตา     อื่น ๆ..........................................เกรดเฉลีย่สะสม............ 
ปัจจุบนั      ไมไ่ด้รบัทุนการศกึษาจากหน่วยงานใด ๆ    ได้รบัทุนการศกึษา(ระบุหน่วยงานใหทุ้น/หรอืชื่อทุน)................................................ 
ทีอ่ยูก่รณีตดิต่อเรง่ด่วน เลขที.่......199.....หมู…่9…ซอย…………-….…..…..ถนน…….….-.……….…ต าบล/แขวง……….ลุ่มสุม่…….….. 
อ าเภอ/เขต…….…ไทรโยค…………จงัหวดั………กาญจนบุร…ี.……รหสัไปรษณีย…์71150.…..โทรศพัท์บา้น……034-585058……… 
โทรศพัท์มอืถอื.............086-3779947………..…e-mail : ………………saemdee@student.mahidol.ac.th………………….………….. 
มีควำมประสงคข์อลำออกจำกกำรเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลยัมหิดล เน่ืองจำก 
                ต้องการสอบคดัเลอืกใหม ่เพือ่ศกึษาในคณะ/สาขา......................................................สถาบนั................................................ 
              โดยการสอบระบบ        ระบบกลาง (Admissions)     ระบบโควตา       อืน่ ๆ............................................................................. 
                 ระบุเหตุผล (ทีเ่ลอืกเรยีนคณะ/สถาบนัใหม่)............................................................................................................... ....................... 
               สอบเขา้ศกึษาได้ใหมใ่นคณะ/สาขา.............................................................สถาบนั................................................................... 
             โดยเริม่เขา้ศกึษาในภาคการศกึษา      ต้น      ปลาย   ปีการศกึษา........................................ 
              ไมส่ามารถศกึษาต่อไปได้เนื่องจาก.........................................................................................................................................                                  
          เหตุผลอืน่ ๆ(โปรดระบุใหช้ดัเจน) อยู่ระหว่างการเตรยีมตวัอย่างหนังสอื เพื่อสอบ Admissions ในปีถดัไป 
ขอรบัรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทกุประกำร                     

ลงช่ือ..........แสนด ีขยนัเรยีน......... วนัท่ี…1…/…10…./…2563…. 
หมำยเหต ุ: กรณีทีร่ะบุไม่ชดัเจน หรอืใหข้อ้มลูทีเ่ป็นเทจ็ มหาวทิยาลยัจะไม่อนุมตัใิหน้ักศกึษาลาออกและแจง้ขอ้มลูใหส้ถาบนัอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

ค ำยินยอมของผูป้กครอง  
 

ขา้พเจา้(นาย/นาง/น.ส.)...................แสนรกั ขยนัเรยีน..................เป็นผูป้กครองของ(นาย/น.ส.)................แสนด ีขยนัเรยีน............. 
โดยมคีวามสมัพนัธ์เป็น........มารดา.........กบันกัศกึษา โทรศพัท์ตดิต่อ.......086-3779949....... ขอรบัรองการลาออกและยนิยอมให้
นกัศกึษาปฏบิตัติามขอ้สญัญา/ขอ้ผกูพนัทีไ่ดท้ าล่วงหน้ากบัมหาวทิยาลยัมหิดล   กรณีทีร่บัทุนการศกึษาขา้พเจ้ายนิดชีดใชทุ้นการศกึษา 
และหรอืปฏบิตัติามเงือ่นไขของทุนการศกึษานัน้ ๆ ทุกประการ 

ลงช่ือ........แสนรกั ขยนัเรยีน............ วนัท่ี…1.…/..10../…2563... 
ความเหน็ประธานหลกัสตูร 
 เหน็สมควรอนุมตั ิ
 เหน็ควรไม่อนุมตั ิ
 อื่นๆ...................................................................... 
เน่ืองจาก..................................................................... 
 
 

ลงนาม............................................................. 
(                                                         ) 

ประธานหลกัสตูร…………..…………………............. 
วนัที่............./................./................ 

ความเหน็ผูช้่วยรองอธกิารบดฝ่ีายวทิยาเขตกาญจนบุร ี 
 เหน็สมควรอนุมตั ิ
 เหน็ควรไม่อนุมตั ิ 
 อื่นๆ...................................................................... 
เน่ืองจาก..................................................................... 

 
 

ลงนาม............................................................. 
(ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วชัระ จนิตโกวทิ) 

ผูช้่วยรองอธกิารบดฝ่ีายวทิยาเขตกาญจนบุร ีดา้นการศกึษา 
วนัที่............./................./................ 

ความเหน็รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยาเขตกาญจนบุร ี
 อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ 
 อื่นๆ............................................................................. 
เน่ืองจาก............................................................................ 
 
 

ลงนาม............................................................. 
(ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชัวรี์ ลลีะวฒัน์) 

รองอธกิารบดฝ่ีายสารสนเทศและวทิยาเขตกาญจนบุร ี
วนัที่............/.............../............... 

 

งำนกำรศึกษำ 
ล าดบัที่...................................... 
วนัที่ ......................................... 
เวลา.......................................... 
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