คำร้องขอลำพักกำรศึกษำ

ท. 97

Request Form for Leave of Absence from Study
ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว ) I am (Mr./Mrs./Miss)________________________เลขประจาตัว Student ID ________________
เป็นนักศึกษาสังกัดสานักวิชา a student affiliated to the Institute of ________________________ สาขาวิชา the School of ___________
___________________คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX _______ลงทะเบียนครั้งสุดท้ายในภาคการศึกษาที่ last registration in Trimester ___ /_____
มีความประสงค์ขอลาพักการศึกษาเนื่องจาก wish to take a leave of absence due to
 ป่วย ( พร้อมแนบสาเนาใบรับรองแพทย์ ) sickness (medical certificate attached)
 มีความจาเป็นส่วนตัว ( โปรดระบุเหตุผลในใบแนบ ) personal obligations (please specify the reasons on a separate sheet)
 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนการศึกษาอื่นๆ ( พร้อมแนบสาเนาหนังสือรับรองการได้รับทุน )
being awarded international exchange scholarships or other scholarships (attach scholarship document)
 ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ ( พร้อมแนบสาเนาหนังสือเรียกตัว )
being recruited or urgently called for military service (attach evidence)
 อื่นๆ ( ระบุ ) others (specify)__________________________________________________________________________
โดยขอลาพักการศึกษาเป็นระยะเวลา for the period of________ภาคการศึกษา trimester/s คือ ภาคการศึกษาที่ i.e
trimester____/________และ to trimester____/________ในระหว่างที่ลาพักการศึกษา ข้าพเจ้าอาศัยอยู่บ้านเลขที่ during the period of
leave, I will be staying at house No._____________ถนน Street__________________ตาบล Subdistrict________________________
อาเภอ District__________________________จังหวัด Province__________________________รหัสไปรษณีย์ Post Code_____________
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา For your consideration
ลงชื่อ Signature_______________________________________
(_______________________________________)
โทรศัพท์ Tel ______________________________
วันที่ Date____________________________________________

**ผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติโปรดพลิกด้ำนหลัง Please check authorized person from the table at the back.
ระดับปริญญำตรี Undergraduate Students
1. ควำมเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ Advisor’s Comments
___________________________________________________________________________________________________
ลงชื่อ Signature ___________________________________
(__________________________________________)
วันที่ Date ______________________________________
2. ควำมเห็นของหัวหน้ำสำขำวิชำ Chair of the school’s
2. ควำมเห็นของคณบดี Dean’s Comments
Comments (สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นก่อนปีการศึกษา (สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่รุ่นปีการศึกษา 2561
2561 Undergraduate students admitted before academic
year 2561)

Undergraduate students admitted from academic year 2561)

________________________________________________ _________________________________________________
ลงชื่อ Signature ___________________________________ ลงชื่อ Signature ____________________________________
(___________________________________________)
(____________________________________________)
วันที่ Date________________________________________ วันที่ Date _________________________________________
3. มติคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำ Institute Committee’s Resolution
ในการประชุมครั้งที่ In the meeting _________/____________ วันที่ Date ______________________________________________
มีมติดังนี้ Resolution was______________________________________________________________________________________
ลงชื่อ Signature ___________________________________ วันที่ Date ___________________________________________

(__________________________________________)
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ระดับบัณฑิตศึกษำ Graduate Students
1. ควำมเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ Advisor’s Comments

2.ควำมเห็นของหัวหน้ำสำขำวิชำ Chair of the school’s
Comments

_______________________________________________
________________________________________________
ลงชื่อ Signature ___________________________________
ลงชื่อ Signature ___________________________________
(__________________________________________)
(___________________________________________)
วันที่ Date _______________________________________
วันที่ Date________________________________________
3.มติคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำ Institute Committee’s Resolution
ในการประชุมครั้งที่ In the meeting _________/____________ วันที่ Date _____________________________________________
มีมติดังนี้ Resolution was______________________________________________________________________________________
ลงชื่อ Signature ___________________________________ วันที่ Date __________________________________________

(__________________________________________)
ผู้มีอำนำจพิจำรณำคำร้องขอลำพักกำรศึกษำ
Table of Authorized Request Form for Leave of Absence from Study
ระยะเวลำ
Time to submit the form

หัวหน้าสาขาวิชา
Chair of the
School
ระดับปริญญำตรีรุ่นก่อนปีกำรศึกษำ 2561
Undergraduate students admitted before academic year 2561
ภายใน 10 สัปดาห์ Within the 10th weeks of trimester
ยังไม่สังกัดสาขา/หลักสูตร

Not affiliated to any programme/school
สังกัดสาขา/หลักสูตร


Affiliated to any programme/school
th
หลัง 10 สัปดาห์ After the 10 weeks of trimester
ยังไม่สังกัดสาขา/หลักสูตร

Not affiliated to any programme/school
สังกัดสาขา/หลักสูตร


Affiliated to any programme/school
ระดับปริญญำตรีรุ่นปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป
Undergraduate students admitted from academic year 2561
th
ภายใน 10 สัปดาห์ Within the 10 weeks of trimester
ยังไม่สังกัดสาขา/สังกัดสาขา/หลักสูตร

Not affiliated to any programme/school
ยังไม่มีผลการเรียน

Has no study result
th
หลัง 10 สัปดาห์ After the 10 weeks of trimester
ยังไม่สังกัดสาขา/สังกัดสาขา/หลักสูตร

Not affiliated to any programme/school
ยังไม่มีผลการเรียน

Has no study result
ระดับบัณฑิตศึกษำ
Graduate students
ภายใน 10 สัปดาห์ Within the 10th weeks of trimester


หลัง 10 สัปดาห์ After the 10th weeks of trimester
GPAX ต่ากว่า 3.00/ยังไม่มีผลการเรียน


GPAX is less than 3.00/ Has no study result
ท.97 : Rev.No.02 : 2/07/2561

อาจารย์ที่ปรึกษา
Advisor

คณบดี
Dean

คณะกรรมการ
ประจาสานักวิชา
Institute Committee

















2/2

