
ส ำหรับหหรบหหร้าำลุ่มสสำักลำัรัยน้ั า  
แบบใบลาป่วย  ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 

 

        รขยน้ทย่     โังรัยน้รตัยนสอด่สศึลษำพบฒ้ำลำั   ับชดำ 
หบ้ทย่ ……..……  รดือ้ …………..…….…………….. พ.ศ. ๒๕............... 

รัื่อง   ขออ้่ญำต…………………………….………………………. 
รัยน้   ผ าอ ำ้หนลำัโังรัยน้รตัยนสอ่ดสศึลษำพบฒ้ำลำั  ับชดำ 
  ขาำพรจาำ…………………..………………………….………….………………………… ต ำแหร้มง……………….…………….…………………..…….. 
ลุ่มสสำักลำัรัยน้ั า/งำ้ ………………..…………………………………………………..…………………………… โังรัยน้รตัยนสอ่ดสศึลษำพบฒ้ำลำั ับชดำ 
ส ำ้บลงำ้รขตพื้้ทย่ลำัศึลษำสบธนสศึลษำ รขต ๒ ลั่งรทพสหรำ้คั  สบงลบดส ำ้บลงำ้คณกลััสลำัลำัศึลษำขบ้้พื้้ฐำ้ ลักทัหงศึลษำธิลำั 
     ป่หน 
ขอุำ                   ลิจสมห้ตบห        ร้ื่องจำล …………………………………………………………….………………………...............………………. 
     คุอดหต่ั 
ตบ้งแตมหบ้ทย่ ……………………………………………………..……………. ถึงหบ้ทย ่…………………..………………….…………………… สยล ำหร้ด …………… หบ้ 
ขาำพรจาำไดา     ุำป่หน      ุำลิจสมห้ตบห     ุำคุอดหต่ั  คับ้งส่ดทาำนตบ้งแตมหบ้ทย ่..……… รดอื้ ………...…………… พ.ศ. ๒๕…..……    
ถึงหบ้ทย่ ……… รดือ้ ……….……… พ.ศ. ๒๕………  สยล ำหร้ด ........... หบ้ ใ้ักหรหมำงุำคับ้ง้ย้จกติดตมอขาำพรจาำไดาทย่ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………. หรสำนรุขโทัศบพท์ ............................................................. 
  จึงรัยน้สำรพื่อโปัดพิจำัณำ 
        (ุงช่ือ) ………………………………………. 
                           (……………..……………………….) 
สถิติลำัุำใ้ปีงหปักสำณ้ย ้
   ๑ รสษำน้  ๒๕......  ถึง  ๓๐  ลบ้นำน้  ๒๕.......     ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
   ๑  ตุ่ำคส  ๒๕......  ถึง  ๓๑   สย้ำคส  ๒๕........      ทัำห       รหร็้คหัอ้่ญำต 

   

 ……………………………..……………………………………….. 
  

   (ุงช่ือ)  …………………………………………….. 
                       (…………..…………………………………….) 
ต ำแหร้มง ัองผ าอ ำ้หนลำัลุ่มสหัหิรำั .................................    
                     หบ้ทย่ ........ / ..................... / ............. 
 
 

(ุงช่ือ) ……………………………………… ผ าตัหจสอห                               
          ( ........................................... )    (ุงช่ือ)        .....................................................                     
   (ต ำแหร้มง) ..........................................                          (้ำนพยัพงษ์  ดำักลกสำศ) 
   หบ้ทย่ ……… /……………….. /…………..                  ปฏิหบติหร้าำทย่แท้ัองผ าอ ำ้หนลำัลุ่มสหัิหรำังำ้ห่คคุ   
                     หบ้ทย่ ..….. /…………………….. /…………. 
         

        ค าสั่ง 
          อ้่ญำต     ไสมอ้ญ่ำต 
        ……………………………………………………………………………………………………… 

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

(ุงช่ือ)         ………………………………………………….. 
               (้ำนรุิศศิุป์    ับต้ส่สิล) 

           ต ำแหร้มง  ผ าอ ำ้หนลำัโังรัยน้รตัยนสอ่ดสศึลษำพบฒ้ำลำั ับชดำ 
  หบ้ทย่ …… /……………………. /……………. 

ปักรภทุำ ุำสำแุาห ุำคับ้ง้ย ้ ัหสรป็้ 
ป่หน (หบ้ท ำลำั) 

 
(หบ้ท ำลำั) 

 
(หบ้ท ำลำั) 

 
 ลิจสมห้ตบห (หบ้ท ำลำั) 

 
(หบ้ท ำลำั) 

 
(หบ้ท ำลำั) 

 
คุอดห่ตั 

 
   



 

 
แบบใบลาป่วย  ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 

 

        รขยน้ทย่     โังรัยน้รตัยนสอด่สศึลษำพบฒ้ำลำั   ับชดำ 
หบ้ทย่ ……..……  รดือ้ …………..…….…………….. พ.ศ. ๒๕............... 

รัื่อง   ขออ้่ญำต…………………………….………………………. 
รัยน้   ผ าอ ำ้หนลำัโังรัยน้รตัยนสอ่ดสศึลษำพบฒ้ำลำั  ับชดำ 
  ขาำพรจาำ…………………..………………………….………….………………………… ต ำแหร้มง……………….…………….…………………..…….. 
ลุ่มสสำักลำัรัยน้ั า/งำ้ ………………..…………………………………………………..…………………………… โังรัยน้รตัยนสอ่ดสศึลษำพบฒ้ำลำั ับชดำ 
ส ำ้บลงำ้รขตพื้้ทย่ลำัศึลษำสบธนสศึลษำ รขต ๒ ลั่งรทพสหรำ้คั  สบงลบดส ำ้บลงำ้คณกลััสลำัลำัศึลษำขบ้้พื้้ฐำ้ ลักทัหงศึลษำธิลำั 
     ป่หน 
ขอุำ                   ลิจสมห้ตบห        ร้ื่องจำล …………………………………………………………….………………………...............………………. 
     คุอดหต่ั 
ตบ้งแตมหบ้ทย่ ……………………………………………………..……………. ถึงหบ้ทย ่…………………..………………….…………………… สยล ำหร้ด …………… หบ้ 
ขาำพรจาำไดา     ุำป่หน      ุำลิจสมห้ตบห     ุำคุอดหต่ั  คับ้งส่ดทาำนตบ้งแตมหบ้ทย ่..……… รดอื้ ………...…………… พ.ศ. ๒๕…..……    
ถึงหบ้ทย่ ……… รดือ้ ……….……… พ.ศ. ๒๕………  สยล ำหร้ด ........... หบ้ ใ้ักหรหมำงุำคับ้ง้ย้จกติดตมอขาำพรจาำไดาทย่ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………. หรสำนรุขโทัศบพท์ ............................................................. 
  จึงรัยน้สำรพื่อโปัดพิจำัณำ 
        (ุงช่ือ) ………………………………………. 
                           (……………..……………………….) 
สถิติลำัุำใ้ปีงหปักสำณ้ย ้
   ๑ รสษำน้  ๒๕......  ถึง  ๓๐  ลบ้นำน้  ๒๕.......     ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
   ๑  ตุ่ำคส  ๒๕......  ถึง  ๓๑   สย้ำคส  ๒๕........      ทัำห       รหร็้คหัอ้่ญำต 

   

 ……………………………..……………………………………….. 
  

   (ุงช่ือ)  …………………………………………….. 
                       (…………..…………………………………….) 
ต ำแหร้มง หรบหหร้าำลุ่มสสำักลำัรัยน้ั า / งำ้ ...........................    
                     หบ้ทย่ ........ / ..................... / ............. 
 
 

(ุงช่ือ) ……………………………………… ผ าตัหจสอห                            (ุงช่ือ)        .....................................................   
          ( ........................................... )             (้ำนพยัพงษ์  ดำักลกสำศ) 
   (ต ำแหร้มง) ..........................................                   ปฏิหบติหร้าำทย่แท้ัองผ าอ ำ้หนลำัลุ่มสหัิหรำังำ้ห่คคุ    
   หบ้ทย่ ……… /……………….. /…………..                    หบ้ทย่ ..….. /…………………….. /…………. 
         

        ค าสั่ง 
          อ้่ญำต     ไสมอ้ญ่ำต 
        ……………………………………………………………………………………………………… 

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

(ุงช่ือ)         ………………………………………………….. 
               (้ำนรุิศศิุป์    ับต้ส่สิล) 

           ต ำแหร้มง  ผ าอ ำ้หนลำัโังรัยน้รตัยนสอ่ดสศึลษำพบฒ้ำลำั ับชดำ 
  หบ้ทย่ …… /……………………. /……………. 

ปักรภทุำ ุำสำแุาห ุำคับ้ง้ย ้ ัหสรป็้ 
ป่หน (หบ้ท ำลำั) 

 
(หบ้ท ำลำั) 

 
(หบ้ท ำลำั) 

 
 ลิจสมห้ตบห (หบ้ท ำลำั) 

 
(หบ้ท ำลำั) 

 
(หบ้ท ำลำั) 

 
คุอดห่ตั 

 
   


