
ส าหรับหัวหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้  
แบบใบลาป่วย  ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 

 

        เขียนที่     โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ   รัชดา 
วันท่ี ……..……  เดือน …………..…….…………….. พ.ศ. ๒๕............... 

เรื่อง   ขออนุญาต…………………………….………………………. 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
  ข้าพเจ้า…………………..………………………….………….………………………… ต าแหน่ง……………….…………….…………………..…….. 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน ………………..…………………………………………………..…………………………… โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
     ป่วย 
ขอลา                   กิจส่วนตัว        เนื่องจาก …………………………………………………………….………………………...............………………. 
     คลอดบตุร 
ตั้งแต่วันท่ี ……………………………………………………..……………. ถึงวันที ่…………………..………………….…………………… มีก าหนด …………… วัน 
ข้าพเจ้าได ้    ลาป่วย      ลากิจส่วนตัว     ลาคลอดบตุร  ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันท่ี ..……… เดอืน ………...…………… พ.ศ. ๒๕…..……    
ถึงวันท่ี ……… เดือน ……….……… พ.ศ. ๒๕………  มีก าหนด ........... วัน ในระหว่างลาครั้งนี้จะติดต่อขา้พเจ้าได้ที่ ........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………. หมายเลขโทรศัพท์ ............................................................. 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
        (ลงช่ือ) ………………………………………. 
                           (……………..……………………….) 
สถิติการลาในปีงบประมาณนี ้
   ๑ เมษายน  ๒๕......  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕.......     ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
   ๑  ตุลาคม  ๒๕......  ถึง  ๓๑   มีนาคม  ๒๕........      ทราบ       เห็นควรอนุญาต 

   

 ……………………………..……………………………………….. 
  

   (ลงช่ือ)  …………………………………………….. 
                       (…………..…………………………………….) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิาร .................................    
                     วันท่ี ........ / ..................... / ............. 
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………………… ผู้ตรวจสอบ                               
          ( ........................................... )    (ลงช่ือ)        .....................................................                     
   (ต าแหน่ง) ..........................................                      (นางสมคิด  ลอยฟ้า) 
   วันท่ี ……… /……………….. /…………..                  ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
                     วันท่ี ..….. /…………………….. /…………. 
         

        ค าสั่ง 
          อนุญาต     ไม่อนญุาต 
        ……………………………………………………………………………………………………… 

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

(ลงช่ือ)         ………………………………………………….. 
               (นายเลิศศิลป์    รัตนมุสิก) 

           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
  วันท่ี …… /……………………. /……………. 

ประเภทลา ลามาแล้ว ลาครั้งนี ้ รวมเป็น 
ป่วย (วันท าการ) 

 
(วันท าการ) 

 
(วันท าการ) 

 
 กิจส่วนตัว (วันท าการ) 

 
(วันท าการ) 

 
(วันท าการ) 

 
คลอดบุตร 
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สถิติการลาในปีงบประมาณนี ้
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 ……………………………..……………………………………….. 
  

   (ลงช่ือ)  …………………………………………….. 
                       (…………..…………………………………….) 
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ / งาน ...........................    
                     วันท่ี ........ / ..................... / ............. 
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………………… ผู้ตรวจสอบ                            (ลงช่ือ)        .....................................................   
          ( ........................................... )                 (นางสมคิด  ลอยฟ้า) 
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        ค าสั่ง 
          อนุญาต     ไม่อนญุาต 
        ……………………………………………………………………………………………………… 

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

(ลงช่ือ)         ………………………………………………….. 
               (นายเลิศศิลป์    รัตนมุสิก) 

           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
  วันท่ี …… /……………………. /……………. 

ประเภทลา ลามาแล้ว ลาครั้งนี ้ รวมเป็น 
ป่วย (วันท าการ) 

 
(วันท าการ) 

 
(วันท าการ) 

 
 กิจส่วนตัว (วันท าการ) 

 
(วันท าการ) 

 
(วันท าการ) 

 
คลอดบุตร 

 
   


