สำหรับหัวหน้ำกลุม่ สำระกำรเรียนรู้
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
เขียนที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
วันที่ ……..…… เดือน …………..…….…………….. พ.ศ. ๒๕...............
เรื่อง ขออนุญำต…………………………….……………………….
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
ข้ำพเจ้ำ…………………..………………………….………….………………………… ตำแหน่ง……………….…………….…………………..……..
กลุ่มสำระกำรเรียนรู/้ งำน ………………..…………………………………………………..…………………………… โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ กรุงเทพมหำนคร สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
 ป่วย
ขอลำ
 กิจส่วนตัว
เนื่องจำก …………………………………………………………….………………………...............……………….
 คลอดบุตร
ตั้งแต่วันที่ ……………………………………………………..……………. ถึงวันที่ …………………..………………….…………………… มีกำหนด …………… วัน
ข้ำพเจ้ำได้  ลำป่วย  ลำกิจส่วนตัว  ลำคลอดบุตร ครั้งสุดท้ำยตั้งแต่วันที่ ..……… เดือน ………...…………… พ.ศ. ๒๕…..……
ถึงวันที่ ……… เดือน ……….……… พ.ศ. ๒๕……… มีกำหนด ........... วัน ในระหว่ำงลำครั้งนี้จะติดต่อข้ำพเจ้ำได้ที่ ...........................................
…………………………………………………………………………………………………………………. หมำยเลขโทรศัพท์ .............................................................
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
(ลงชื่อ) ……………………………………….
(……………..……………………….)
สถิติกำรลำในปีงบประมำณนี้
 ๑ เมษำยน ๒๕...... ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕.......
ความเห็นผู้บังคับบัญชา
 ๑ ตุลำคม ๒๕...... ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕........
 ทรำบ
 เห็นควรอนุญำต
ประเภทลำ
ป่วย

ลำมำแล้ว
(วันทำกำร)

ลำครั้งนี้
(วันทำกำร)

รวมเป็น
(วันทำกำร)

กิจส่วนตัว

(วันทำกำร)

(วันทำกำร)

(วันทำกำร)

คลอดบุตร
(ลงชื่อ) ……………………………………… ผู้ตรวจสอบ
( ........................................... )
(ตำแหน่ง) ..........................................
วันที่ ……… /……………….. /…………..

……………………………..………………………………………..
(ลงชื่อ) ……………………………………………..
(…………..…………………………………….)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำร .................................
วันที่ ........ / ..................... / .............

(ลงชื่อ).....................................................
(..................................................)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรกลุม่ บริหำรงำนบุคคล
วันที่ ..….. /…………………….. /………….
คาสั่ง
 อนุญำต

 ไม่อนุญำต

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

(ลงชื่อ)

…………………………………………………..
(นำยสันต์ธวัช ศรีคำแท้)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
วันที่ …… /……………………. /…………….

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
เขียนที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
วันที่ ……..…… เดือน …………..…….…………….. พ.ศ. ๒๕...............
เรื่อง ขออนุญำต…………………………….……………………….
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
ข้ำพเจ้ำ…………………..………………………….………….………………………… ตำแหน่ง……………….…………….…………………..……..
กลุ่มสำระกำรเรียนรู/้ งำน ………………..…………………………………………………..…………………………… โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ กรุงเทพมหำนคร สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
 ป่วย
ขอลำ
 กิจส่วนตัว
เนื่องจำก …………………………………………………………….………………………...............……………….
 คลอดบุตร
ตั้งแต่วันที่ ……………………………………………………..……………. ถึงวันที่ …………………..………………….…………………… มีกำหนด …………… วัน
ข้ำพเจ้ำได้  ลำป่วย  ลำกิจส่วนตัว  ลำคลอดบุตร ครั้งสุดท้ำยตั้งแต่วันที่ ..……… เดือน ………...…………… พ.ศ. ๒๕…..……
ถึงวันที่ ……… เดือน ……….……… พ.ศ. ๒๕……… มีกำหนด ........... วัน ในระหว่ำงลำครั้งนี้จะติดต่อข้ำพเจ้ำได้ที่ ...........................................
…………………………………………………………………………………………………………………. หมำยเลขโทรศัพท์ .............................................................
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
(ลงชื่อ) ……………………………………….
(……………..……………………….)
สถิติกำรลำในปีงบประมำณนี้
 ๑ เมษำยน ๒๕...... ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕.......
ความเห็นผู้บังคับบัญชา
 ๑ ตุลำคม ๒๕...... ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕........
 ทรำบ
 เห็นควรอนุญำต
ประเภทลำ
ป่วย

ลำมำแล้ว
(วันทำกำร)

ลำครั้งนี้
(วันทำกำร)

รวมเป็น
(วันทำกำร)

กิจส่วนตัว

(วันทำกำร)

(วันทำกำร)

(วันทำกำร)

……………………………..………………………………………..
(ลงชื่อ) ……………………………………………..
(…………..…………………………………….)
ตำแหน่ง หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / งำน ...........................
วันที่ ........ / ..................... / .............

คลอดบุตร
(ลงชื่อ) ……………………………………… ผู้ตรวจสอบ
( ........................................... )
(ตำแหน่ง) ..........................................
วันที่ ……… /……………….. /…………..

(ลงชื่อ) .....................................................
(…………..…………………………………….)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรกลุม่ บริหำรงำนบุคคล
วันที่ ..….. /…………………….. /………….
คาสั่ง
 อนุญำต

 ไม่อนุญำต

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

(ลงชื่อ)

…………………………………………………..
(นำยสันต์ธวัช ศรีคำแท้)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
วันที่ …… /……………………. /…………….

