
 

 
ใบค ำรอ้ง ขอลำพกักำรศกึษำ/กลบัเข้ำศกึษำ 

เขียนท่ี……………………………………….. 

วันท่ี………………เดือน……………………….พ.ศ…………. 

1.  ส ำหรับผู้ยื่นใบค ำร้อง 

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 

 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)……………….……………………………………….……..…………………รหัสนักศึกษา..………..……….……………………..…….………..  

นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  หลักสูตร.......................................... ...................................................................ชั้นปีท่ี.......................... 

ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน......................................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท์…………………………………..……..……Line id…………………………………….……………...E-mail………………………………………….…………………………………… 
มีความประสงค์ 
   ลำพักกำรศึกษำ ภาคการศึกษา  ต้น   ปลาย  ปีการศึกษา.....................................ถึง 
    ภาคการศึกษา  ต้น   ปลาย  ปีการศึกษา............................เนื่องจาก 
    ป่วย มีเอกสารประกอบใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลชื่อ.......................................................................... ............................. 
  เลขท่ี......................................................................วนัท่ี……..…………เดือน……………………….พ.ศ…….………. 

    สาเหตุอื่น................................................................................................................................................................... 
   ขอกลับเข้ำศึกษำ ภาคการศึกษา  ต้น   ปลาย  ปีการศึกษา............................เนื่องจาก 
        ได้ลาพักการศึกษา ภาคการศึกษา  ต้น   ปลาย  ปีการศึกษา............................ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห์ด้วย จักเป็นพระคุณย่ิง 
 

ลงชื่อ.........................................วันท่ี........../........./.......... 
         

2.  ส ำหรับผู้ปกครองนักศึกษำ 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................เป็นผู้ปกครองของ(นาย/นางสาว).......................................................

โดยมีความสัมพันธ์เป็น............................กับนักศึกษา โทรศัพท์ตดิต่อ.............................................................. ขอให้ยินยอมตามค าร้องนี้ 

ลงชื่อ.........................................วันท่ี........../........./.......... 

ความเห็นประธานหลักสูตร 
 เห็นสมควรอนุมัติ 
 เห็นควรไม่อนุมัติ 
 อื่นๆ............................................................................. 
เน่ืองจาก............................................................................ 

 
 

ลงนาม............................................................. 
(…………………………………………………..) 

ประธานหลักสูตร………………………………………………………….. 
วันที่............./................./................ 

ความเห็นผู้ช่วยรองอธิการบดีฝา่ยวิทยาเขตกาญจนบุร ี
 เห็นสมควรอนุมัติ 
 เห็นควรไม่อนุมัติ  
 อื่นๆ............................................................................. 
เน่ืองจาก............................................................................ 
 

 
ลงนาม............................................................. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท) 
ผู้ช่วยรองอธิการบดฝี่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา 

วันที่............./................./................ 

ความเห็นรองอธิการบดฝี่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุร ี
 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ  
 อื่นๆ............................................................................. 
เน่ืองจาก............................................................................ 
 

 
  ลงนาม............................................................. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์) 
รองอธิการบดฝีา่ยสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 

วันที่............/.............../............... 

 

 

งำนกำรศึกษำและกจิกำรนกัศกึษำ 
ล าดับที่..................................... 
วันที่ ......................................... 
เวลา.......................................... 
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F-ED-005 
เอกสำรแนบ F-ED-005 :  
ใบค ำร้องขอลำพักกำรศึกษำ/กลับเข้ำศึกษำ 
แบบฟอร์มนี้แบง่เนือ้หาเป็น 2 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 ส าหรบันักศึกษา ต้องกรอกข้อมลูให้ครบถ้วน 
และแนบเอกสารดังนี ้
        ใบรับรองแพทย ์
        ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
           (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
        อื่น ๆ............................................................. 
ส่วนท่ี 2 ส าหรบัผูป้กครอง ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
และแนบเอกสารดังนี ้
        ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
        อื่น ๆ............................................................. 
 

หมายเหตุ : เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว บุคลากรงานการศึกษาด าเนินการ
ติดต่อกลับตามเบอร์โทรศัพทท์ี่แจ้งไว้ข้างต้น 

 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 

ตรวจสอบเอกสำรเรียบร้อยแล้ว 
 

............................................  
(..........................................................) 

วันที่.............../............../.............. 
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ตัวอย่ำงกำรเขียนใบค ำร้อง ขอลำพกักำรศึกษำ/กลบัเข้ำศกึษำ 

เขียนท่ี 199 หมู่ 9 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

1.  ส ำหรับผู้ยื่นใบค ำร้อง 

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี 

 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)……………….…………แสนดี ขยันเรียน…….……..…………………รหัสนักศึกษา..………..……….…6024xxx……..…….………..  

นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  หลักสูตร.....................................วท.บ. (ธรณีศาสตร์).........................................ชัน้ปีท่ี...........4............ 

ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน....................199 หมู่ 9 ต.ลุม่สุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150................................................................................... 

โทรศัพท์……………086-3779947…..……..……Line id…………… saendee ….……………...E-mail…………saendee@student.mahidol.ac.th …………… 
มีความประสงค์ 
   ลำพักกำรศึกษำ ภาคการศึกษา  ต้น   ปลาย  ปีการศึกษา.............2563...........ถึง 
    ภาคการศึกษา  ต้น   ปลาย  ปีการศึกษา............................เนื่องจาก 
    ป่วย มีเอกสารประกอบใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลชื่อ............................................................................ ........................... 
  เลขท่ี......................................................................วนัท่ี……..…………เดือน……………………….พ.ศ…….………. 

    สาเหตุอื่น(นักศึกษำสำมำรถเลือกเหตุผลกำรลำ 1 ข้อ จำกตัวอย่ำง 3 ข้อ ดงัต่อไปนี้) ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกอง

ประจ าการ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือได้เข้าร่วมโครงการอ่ืนๆ ซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นชอบด้วย มีความจ าเป็นส่วนตัว 
 

   ขอกลับเข้ำศึกษำ ภาคการศึกษา  ต้น   ปลาย  ปีการศึกษา.........2564..........เนือ่งจาก 
        ได้ลาพักการศึกษา ภาคการศึกษา  ต้น   ปลาย  ปีการศึกษา.........2563.......... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห์ด้วย จักเป็นพระคุณย่ิง 
 

ลงชื่อ............แสนดี ขยันเรียน.............วันท่ี...1..../...10..../..2563.. 
         

2.  ส ำหรับผู้ปกครองนักศึกษำ 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................แสนรัก ขยันเรียน......................เป็นผู้ปกครองของ(นาย/นางสาว)...............แสนดี ขยันเรียน.................

โดยมีความสัมพันธ์เป็น........มารดา...........กับนกัศึกษา โทรศัพท์ติดต่อ................086-3779949................... ขอให้ยินยอมตามค าร้องนี้ 

ลงชื่อ.........แสนรัก ขยันเรียน..............วันท่ี....1..../...10..../...2563... 

ความเห็นประธานหลักสูตร 
 เห็นสมควรอนุมัติ 
 เห็นควรไม่อนุมัติ 
 อื่นๆ............................................................................. 
เน่ืองจาก............................................................................ 

 
 

ลงนาม............................................................. 
(…………………………………………………..) 

ประธานหลักสูตร………………………………………………………….. 
วันที่............./................./................ 

ความเห็นผู้ช่วยรองอธิการบดีฝา่ยวิทยาเขตกาญจนบุร ี
 เห็นสมควรอนุมัติ 
 เห็นควรไม่อนุมัติ  
 อื่นๆ............................................................................. 
เน่ืองจาก............................................................................ 
 

 
ลงนาม............................................................. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท) 
ผู้ช่วยรองอธิการบดฝี่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา 

วันที่............./................./................ 

ความเห็นรองอธิการบดฝี่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุร ี
 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ  
 อื่นๆ............................................................................. 
เน่ืองจาก............................................................................ 
 

 
  ลงนาม............................................................. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์) 
รองอธิการบดฝีา่ยสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี 

วันที่............/.............../............... 

 

งำนกำรศึกษำและกจิกำรนกัศกึษำ 
ล าดับที่..................................... 
วันที่ ......................................... 
เวลา.......................................... 
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