
ส ำหรับหัวหน้ำกลุม่สำระกำรเรยีนรู้  
แบบใบลาป่วย  ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 

 

        เขียนที่     โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษำพัฒนำกำร   รัชดำ 
วันท่ี ……..……  เดือน …………..…….…………….. พ.ศ. ๒๕............... 

เรื่อง   ขออนุญำต…………………………….………………………. 
เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
  ข้ำพเจ้ำ…………………..………………………….………….………………………… ต ำแหน่ง……………….…………….…………………..…….. 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู/้งำน ………………..…………………………………………………..…………………………… โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ กรุงเทพมหำนคร  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 
     ป่วย 
ขอลำ                   กิจส่วนตัว        เนื่องจำก …………………………………………………………….………………………...............………………. 
     คลอดบตุร 
ตั้งแต่วันท่ี ……………………………………………………..……………. ถึงวันที ่…………………..………………….…………………… มีก ำหนด …………… วัน 
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ถึงวันท่ี ……… เดือน ……….……… พ.ศ. ๒๕………  มีก ำหนด ........... วัน ในระหว่ำงลำครั้งนี้จะติดต่อขำ้พเจ้ำได้ที่ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………. หมำยเลขโทรศัพท์ ............................................................. 
  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
        (ลงช่ือ) ………………………………………. 
                           (……………..……………………….) 
สถิติกำรลำในปีงบประมำณนี ้
   ๑ เมษำยน  ๒๕......  ถึง  ๓๐  กันยำยน  ๒๕.......     ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
   ๑  ตุลำคม  ๒๕......  ถึง  ๓๑   มีนำคม  ๒๕........      ทรำบ       เห็นควรอนุญำต 

   

 ……………………………..……………………………………….. 
  

   (ลงช่ือ)  …………………………………………….. 
                       (…………..…………………………………….) 
ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบรหิำร .................................    
                     วันท่ี ........ / ..................... / ............. 
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………………… ผู้ตรวจสอบ                               
          ( ........................................... )                        .....................................................                     
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                     วันท่ี ..….. /…………………….. /…………. 
         

        ค าสั่ง 
          อนุญำต     ไม่อนญุำต 
        ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

(ลงช่ือ)         ………………………………………………….. 
              (นำยสันต์ธวัช  ศรีค ำแท้) 

           ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
  วันท่ี …… /……………………. /……………. 

ประเภทลำ ลำมำแล้ว ลำครั้งนี ้ รวมเป็น 
ป่วย (วันท ำกำร) 

 
(วันท ำกำร) 

 
(วันท ำกำร) 
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