
ค าร้องขอลาพักการเรียนและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
วิทยาลยัอาชีวศกึษาปัตตานี 

วนัท่ี………….เดือน…………………………….พ.ศ……………………. 
 
เร่ือง  ขออนญุาต (  ) ลาพกัการเรียน  (  ) รักษาสภาพการเป็นนกัศกึษา 
 
เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลยัอาชีวศกึษาปัตตานี 
 
  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)……………………………………………….รหสัประจ าตวั…………………………………….. 
ชัน้  ปวช……/…… ปวส……/…….สาขาวชิา……………..……………………….ประเภทวิชา………………………………………….. 
มีความประสงค์ขอ (  ) ลาพกั  (  ) รักษาสภาพการเป็นนกัศกึษาในภาคเรียนที่……..…..ปีการศกึษา…..……………………..……..ทัง้นีเ้นื่องด้วย 
(เหตผุล)……..………………….………………………………….…………หลกัฐานท่ีแนบมา……………………………………………… 
ระหวา่งลาพกัการเรียนและรักษาสภาพการเป็นนกัศกึษา พกัอยูบ้่านเลขท่ี………….…..หมูท่ี่………….ซอย……………….……………………
ถนน……….……………..…….ต าบล…………………………..…….อ าเภอ……………………………..จงัหวดั………………….……………
รหสัไปรษณีย์……………….…………เบอร์โทรศพัท์………………………………………………………………. 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
                                                                                                                   
ค ายนิยอมของผู้ปกครอง……………………………      (ลงช่ือ)……………………………….  
…………………………………………………………   (………………………………………..) 

                              นกัศกึษาชัน้……………….…………      
                       (ลงช่ือ)…………………………….                                                            
                   (…………………………………………) 
งานการเงนิ  (  ) ไมต้่องจา่ย  (  ) คา่รักษาสภาพ 100 บาท  ความเห็นงานทะเบียน........................................................ .
ใบเสร็จเลขที่.....................................................................  ………………………………………………………………….. 
    

         (ลงช่ือ)……………………………    (ลงช่ือ)............................................ 
   (นางสภุาทิพย์   บญุภิรมย์)                        (นางสนุนัทา  แก้วศรี) 
ความเห็นของครูที่ปรึกษา……………………………….  ความเห็นฝ่ายบริหารทรัพยากร......................................... 
………………………………………………………………  ……………………………………………………….…..…….. 
   
                         (ลงช่ือ)…………………………….                                                 (ลงช่ือ)........................................... 
                        (……………………………………)                                                          (นายประดบั  ชยัพานชิย์) 
ค าสั่งของวทิยาลัยฯ 
  (  ) อนญุาต  (  ) ไมอ่นญุาต................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ)...................................... 
                                                                                         (นางสาธิตา  ทนัตเวช) 

 

**หมายเหต ุกรณีที่ลาพกัการเรียนถ้านกัเรียน นกัศกึษาลงทะเบยีนเรียนแล้วไมต้่องจา่ยคา่รักษาสภาพ**พร้อมแจ้งครูผู้สอนทกุรายวิชารับทราบ
การลาพกัการเรียน/รักษาสภาพของนกัเรียน นกัศกึษา  



ใบแจ้งครูผู้สอนรับทราบการลาพกั/รักษาสภาพการเป็นนกัเรียน นกัศกึษา 
 

วนัท่ี................................................................ 
 
เรียน ครูผู้สอนระดบัชัน้....................................สาขาวิชา....................................................... 
 
  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)..................................................................................รหสันกัศกึษา........................................ 
ขัน้ (  )ปวช.............  (  )ปวส..........................สาขาวชิา................................................................................................................................. 
ได้ยื่นค าร้อง (  )ลาพกัการเรียน  (  )รักษาสภาพ เนื่องจาก............................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
 
ล าดบัท่ี รหสัวิชา ช่ือวิชา ท-ป-น ช่ือครูผู้สอน ลายเซ็นครูผู้สอน 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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(..................................................) 

ชัน้/สาขาวิชา............................................... 
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