
 
 
 
 
 
 

ค ำร้องขอลำพกักำรศึกษำ 
 Request Form for Leave of Absence 

 

ภำคกำรศึกษำ …………….…………… ปีกำรศึกษำ …..………… 
                                                               Semester                                                  Academic year  
 
 
 

 

   1 เรียน   คณบด ี   
 To The Dean 
 

 ข้ำพเจ้ำ นำย/นำงสำว/นำง …………………………..………………………………………………..…….. 
  Name   Mr./Miss/Mrs. 
 

คณะ ……..………………..…………… ภำควชิำ/สำขำวชิำ …………………………..…… โทรศัพท์ ………..………….…...… E-mail ……………..…………………… 
Faculty Department/Field of study Telephone                                                                                                                                                                                        
มีแต้มเฉลีย่สะสม (GPAX) ……………..……………    สถำนภำพกำรเป็นนิสิต        ปกติ         วทิยำทัณฑ์   คร้ังที่ ……….…… 
Cumulative grade point average Student’s status Normal Probation No. 
มีควำมประสงค์ขอลำพกักำรศึกษำเป็นจ ำนวน ………… ภำคกำรศึกษำ   ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำ ……..……. ปีกำรศึกษำ …………... ถึงภำคกำรศึกษำ…………… 
Request for leave of absence for Semesters From semester Academic year To semester 
 

ปีกำรศึกษำ ……………. พร้อมนีไ้ด้แนบหลกัฐำน     ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลช่ือ ………………..……….….……… ลงวนัที่ …………..… 
Academic year        The evidence is attached herewith  Medical certification from the hospital/clinic                              Date  
    สำเหตุอ่ืน ....................................................................... เอกสำรประกอบ (ถ้ำมี) ………………………………………………………………………...… 
 Other (specify) Document referrent 
เม่ือครบก ำหนดกำรขอลำพักกำรศึกษำแล้ว  ข้ำพเจ้ำขอกลับเข้ำศึกษำเพ่ือลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำถัดไป 
When the leave of absence period is over, I will register for further studies in the next semester. 
                   

ข้ำพเจ้ำจะติดตำมผลกำรพจิำรณำค ำร้องที่ส ำนักงำนกำรทะเบียน หรือทำง http://www.reg.chula.ac.th/ หลงัจำกย่ืนค ำร้อง 5 วันท ำกำร 
                        
 

  นิสิตลงนำม Signature  …...………….…………………. 
   ………… / ………… / ……….. 
       ควำมเห็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
       Advisor ‘s comment 
       ………………………………………………………………………….……… 
       ………………………………………………………………………….……… 
       …………………………………………………………………………............                           
 
                                            ลงนำม  Signature  …………………………………… 
                                                                         (……………………………………) 
                                                                          …………. / ………….. / ………...                                   

          ควำมเห็นคณบด ี Dean’s comment 
                 อนุมัติ              ไม่อนุมตัิ   เพรำะ …………………...……………… 
                 Approved         Disapproved because      
                 เสนอกรรมกำรประจ ำคณะ (ปริญญำตรี) 
                  Submitted to Bachelor’s degree Committee of the Faculty  
 
                                      ลงนำม  Signature  …………………………………… 
                                                                 (…………………………………… ) 
                                                                  ……..…... / ………….. / …………                                  

      ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร (บัณฑิตศึกษำ) 
      Graduate Program Executive Committee’s comment 
             เห็นชอบ  Approved           ไม่เห็นชอบ  Disapproved 
  

                                            ลงนำม  Signature  ……….…………………………… 
                                                                          ( …………………….…………… ) 
                                            ต ำแหน่ง Position   ……………………………..…….          
                                                                            ……..…. / ………….. / …………                                                    

         ควำมเห็นคณะกรรมกำรประจ ำคณะระดบัปริญญำตรี 
         Bachelor’s degree Committee of the Faculty’s comment    
                 อนุมัติ              ไม่อนุมตัิ   เพรำะ …………………...……………… 
                 Approved         Disapproved because      
                                      ลงนำม  Signature  …………………………………… 
                                                                     (………………….………..……. ) 
                                      ต ำแหน่ง Position  ………………………………..…. .         
                                                                     ……...…. / ………….. / …………                                                    

      ควำมเห็นนำยทะเบียนคณะ  Faculty Registrar’s comment 
            เสนอคณบดเีพ่ืออนุมัติ ตำมระเบียบฯ ข้อ ……………… 
              Submitted to Dean of Faculty for approval in accordance with regulation No.  
 

            เสนอกรรมกำรประจ ำคณะ (ปริญญำตรี) ตำมระเบียบฯ ข้อ 14.2 
            Submitted to Bachelor’s degree Committee of the Faculty for approval in         
              accordance with regulation No. 14.2  
 
                                             ลงนำม  Signature  …………………………………… 
                                                                       ( …………………………………… ) 
                                                                         …………. / …………. / ………… 

        ส ำนักงำนกำรทะเบียน 
        Office of the Registrar  
        …………………………...……………………………………………... 
        ……………………………………...…………………………………... 
        ……………………………………...…………………………………... 
                                     
                                      ลงนำม  Signature  ………………………………….. 
                                                                    (…………………………………. ) 
                                                                     .………. / ………….. / …………                                                                   

         นำยทะเบียน  Registrar 
                                     ด ำเนินกำรได้  Process 

 

                                            ลงนำม  Signature …………………………………….. 
                                                                  (…………………………………....) 
                                                                   …………./……………./………..… 

หำกต้องกำรทักท้วงผลกำรพจิำรณำ โปรดติดต่อด้วยตนเอง พร้อมย่ืนหลกัฐำนและเอกสำรเพิม่เติมที่ส ำนักงำนกำรทะเบียนโดยด่วน 

ปริญญำตรี  Undergraduate student 
 

บัณฑิตศึกษำ  Graduate student         
             

Student level 
นิสิตระดบั 
 

     เลขประจ ำตัวนิสิต  Student ID 

2 5 

3 6 

4 7 

8 

560401 

ระบบกำรศึกษำ            ทวิภำค           ทวิภำค-นำนำชำติ                 ตรีภำค 
Academic System            Semester           Semester-International             Trimester 

After 5 working days of the submission of this request, I will check the result at the Office of the Registrar or via http://www.reg.chula.ac.th 

Office of the Registrar, Chulalongkorn University 
ส ำนักงำนกำรทะเบียน  จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

ส ำนกังำนกำรทะเบียน 
 

เลขท่ีรับ ................................................  
วนัท่ีรับ ................................................. 
เวลำ ........................................................  
ผูรั้บ ........................................................ 

จท49 CR49 
ทะเบียนคณะ 

 

เลขท่ีรับ ................................................  
วนัท่ีรับ ................................................. 
เวลา ................................................ ........  

ผูรั้บ ........................................................ 

Should there be any objection, please contact Office of the Registrar in person with relevant documents immediately. 


