
 
 

ค ำร้องขอลำพักกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยขอนแก่น       
                                                                                            

      เขียนที…่……………......................................................................... 
                                                                                   วันท่ี ………… เดือน …………………… พ.ศ. 25 ………...… 
เรื่อง ขอลาพักการศึกษา 
เรียน  คณบดีคณะ…………………………………………………….. 
  เนื่องด้วยข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว……………..……………….……………………………………………
รหัสประจ าตัวนักศึกษา…………………….……นักศึกษาคณะ……………………………… สาขาวิชา…………..…….……….  
ภาค (   ) ปกติ (   ) โครงการพิเศษ (   ) นานาชาติ  มีความประสงค์ขอลาพักการศึกษา   ตั้งแต่ภาคการศึกษา 
(   ) ภาคต้น (   ) ภาคปลาย (   ) ภาคพิเศษ  ปีการศึกษา 25........เนื่องจาก……………………………………………… 
พร้อมนี้ ได้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา  (ถ้าม)ี คือ ……………………………………………………………………… 
ที่อยู่ขณะลาพักการศึกษา  บ้านเลขท่ี ….……….  หมู่ที่ ……… บ้าน ………………..……… ถนน ………………………… 
ตรอก/ซอย ………………….……ต าบล/แขวง ……….…….……อ าเภอ/เขต …………..……..…จังหวัด…………….……..… 
รหัสไปรษณีย์ ………………………….…………โทรศัพท์ ………………………………………………………………………………… 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
                                                               ลงชื่อ …………………………..……..นักศึกษา 
                                                                 (…………………………….………..………..) 
 

(1)  ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร (2)  กองกิจกำรนักศึกษำ (3)  ควำมเห็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
 (    )  นักศึกษาได้ลงทะเบียนและช าระ 
         ค่าธรรมเนียมการศึกษาแลว้ 
 (    )  นักศึกษาได้ช าระค่าธรรมเนียม  
ลาพักการศึกษาแล้วเป็นเงิน ………… บาท 

………………..…………. 
(…………….……….………………) 

.....…./………../…..…. 

(    )  นักศึกษาผู้นี้ไมไ่ด้รับ
ทุนการศึกษา 
(    )  นักศึกษาได้ขอสละสิทธ์ิ 
ทุน……………………….แล้ว 

………………..…………. 
(…………….……….………………) 

.....…./………../…..…. 

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

………………..…………. 
(…………….……….………………) 

.....…./………../…..…. 
(4)  ควำมเห็นงำนบริกำรกำรศึกษำ (5)  ควำมเห็นคณบดี (6)  แจ้งส ำนกับริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

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

………………….………….. 
(…………..………..…………………) 

…..…./………../…….. 

(     )  อนุญาต 
(     )  ไม่อนุญาต 
 
 

……………….…………….. 
(…………..………..……………) 

……./………../….…. 

ที่ ศธ ……………………. 
เรียน   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรและ
พัฒนำวิชำกำร        
   เพื่อโปรดทราบและแจ้งผูเ้กี่ยวขอ้งต่อไป 

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

……../………../….…. 
 
หมำยเหตุ   1. ให้ถือวันท่ีอนุญาตเป็นวันท่ีมีผลในการลาพักการศึกษา 
    2. ให้คณะส่งส าเนาเอกสารค ารอ้งนี้ให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
               3. นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาถดัไป ใหล้งทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา                          

ของมหาวิทยาลัย 
    4.  การลาพักการศึกษาภาคพิเศษ   เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น 
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หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง 
 

บ้านเลขท่ี.…….…..หมู่ที.่.…..… บ้าน …………………………….    
ถนน……………………………. ตรอก/ซอย .………………………
ต าบล/แขวง…………………….อ าเภอ/เขต ……..………………
จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย์ ……………….. 

      โทรศัพท์…………………………………………………………………. 
     วันที่ …………เดือน ………..………….…………….……..พ.ศ. 25………… 
 
เรียน คณบดีคณะ………………………………………… 
  ด้วยข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว …….………………………………………….……………………………..…
ผู้ปกครองของ นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………รหัสประจ าตัวนักศึกษา .………………..……
นักศึกษาคณะ……………..…….…….…………………..สาขาวิชา ………...…………………..…………ชั้นปีที่….….ยินยอมให้  
นาย/นาง/นางสาว……….…….………………….………………………………………………………………………………………….… 
ซึ่งเก่ียวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น…………………………………………………………………………………ด าเนินการ  ในกรณี 
      (  ) ลาพักการศึกษา  ภาคการศึกษา……………………ปีการศึกษา 25 ……...… 
  ทั้งนี้  เนื่องจาก .…………………………………………………………………………….…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

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

ผู้ปกครองนักศึกษา 
 
 
 
หมำยเหตุ  1.  ผู้ปกครองต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันกับที่ลงลายมือชื่อไว้กับมหาวิทยาลัยในหนังสือรับรอง

  ความประพฤติและค้ าประกัน     
 2.  การปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ปกครอง  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานเท็จต่อมหาวิทยาลัยจะต้อง 
                     พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
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ใบแจ้งผลกำรตรวจสอบหนี้สิน 

                 
   ที…่……………………………………………… 
       วันที่…………เดือน ………….………พ.ศ. 25………. 

เรื่อง ผลการตรวจสอบหนี้สิน 
เรียน คณบดีคณะ…………………………………………………………… 
  ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………..………….………
รหัสประจ าตัวนักศึกษา ……………………………นักศึกษาคณะ ……………………….………….……………………………….. 
สาขาวิชา ………………………………………………………………………………….……..……..ชั้นปีที่……….…มีความประสงค์ 
     (     )  ขอลาพักการศึกษา  ในภาคการศึกษา…….………..…….ปีการศึกษา 25 …….……. ซึง่ได้
ตรวจสอบหนี้สินกับหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

        ลงชื่อ……………………………………….(นักศึกษา) 
     (…………………………………….……….) 

 
ผลกำรตรวจสอบหนี้สิน 

(1)   ส ำนักหอสมุด (2)   กองกิจกำรนักศึกษำ  
          ตรวจสอบแล้ว นักศึกษา
ดังกล่าว ไม่มีหนี้สินใด ๆ กับ
ส านักหอสมุด 
 

…………………………..   
(…………..………..…………………) 

……./………../……. 

          ตรวจสอบแล้วนักศึกษาดังกล่าว  ไม่มีหนี้สินใด  ๆ   
กับกองกิจการนักศึกษา 
 
 

………………………….. 
(…………..………..…………………) 

…..…./………../……. 
(3)   คณะวิทยำศำสตร์  (4) ห้องสมุดคณะที่นักศึกษำสังกัด (5) หน่วยกิจกำรนักศึกษำคณะฯ 
        ตรวจสอบแล้ว  นักศึกษา
ดังกล่าวไม่มีหนี้สินใด ๆ  กับคณะ
วิทยาศาสตร์ 
 

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

……./………../……. 

     ตรวจสอบแล้ว นักศึกษาดังกล่าว  
ไม่มีหนี้สินกับห้องสมุดคณะฯ 
 
 

…………………………..  
(…………..………..……………) 

……./………../……. 

    ตรวจสอบแล้ว    นักศึกษา
ดังกล่าว  ไม่มีหนี้สินกับหน่วย
กิจการนักศึกษา 
 

…………………………..  
(…………..………..……………) 

……./………../……. 
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