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คํารองขอลาระหวางสอบ 

Request an absence during examination 

ท. 95/1 

 

 

เรียน    หัวหนาสาขาวิชา    To the Chair of School 
 

 ขาพเจา ( นาย / นาง / นางสาว )  I am ( Mr. / Mrs. / Miss )_________________________________________________ 

เลขประจําตัว Student ID ________________เปนนักศึกษาสังกัดสํานักวิชา a student of the Institute of ____________________ 

_______________________สาขาวิชา School of ___________________________________คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ________ 

 มีความประสงคขอลาระหวางสอบ wish to request for during the examination ในภาคการศึกษาท่ี in the trimester _____ 

ปการศึกษา Academic Year__________ซึ่งเปนรายวิชาท่ีสอบ which are  กลางภาค midterm exam    ประจําภาค final exam 
 

ลําดับท่ี 

No. 

รหัสวิชา 

Course code 

ชื่อวิชา ( ภาษาอังกฤษ ) 

Course name 

กลุม 

Section 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 เน่ืองจาก Because ________________________________________________________________________________ 

ตั้งแตวันท่ี From _________เดอืน Month _________________พ.ศ. B.E.__________ถึงวันท่ี To _________เดือน Month _______ 

พ.ศ. B.E.__________พรอมน้ีไดแนบหลักฐานประกอบเหตุผลการลามาดวยแลว  Enclosed is the evidence supporting the reason for 

the absence, คือ which is_________________________________________________________________________________ 

ในระหวางท่ีลาตดิตอขาพเจาไดท่ี During that absence period, I can be contacted at  บานเลขท่ี House number_____________ 

หมูท่ี Village No.________ซอย Alley________________________________ถนน Road________________________________ 

ตําบล Subdistrict______________________________________อําเภอ District_______________________________________ 

จังหวัด Province___________________________รหัสไปรษณยี Post code_________โทรศัพท Tel.________________________ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา For your consideration 

ลงช่ือ Signature______________________________________ 

วันท่ี Date___________________________________________ 
 

 ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา 

Advisor’s Comments 

 ความเห็นของอาจารยผูสอน 

Instructor’s Comments 

วิชา Course____________________ 

 ผลการพิจารณาของหัวหนาสาขาวิชา 

Chair of School’s Comments 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

ลงช่ือ Signature____________________ 

( ______________________________ ) 

วันท่ี Date________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

ลงช่ือ Signature___________________ 

( ______________________________ ) 

วันท่ี Date________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

ลงช่ือ Signature____________________ 

( ______________________________ ) 

วันท่ี Date________________________ 
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 ความเห็นของอาจารยผูสอน  Instructor’s Comments 

วิชา Course_____________________________________ 

 ความเห็นของอาจารยผูสอน  Instructor’s Comments 

วิชา Course_____________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

ลงช่ือ Signature_____________________________________ 

( _____________________________________________ ) 

วันท่ี Date_________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

ลงช่ือ Signature_____________________________________ 

( _____________________________________________ ) 

วันท่ี Date_________________________________________ 

 

 ความเห็นของอาจารยผูสอน  Instructor’s Comments 

วิชา Course_____________________________________ 

 ความเห็นของอาจารยผูสอน  Instructor’s Comments 

วิชา Course_____________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

ลงช่ือ Signature_____________________________________ 

( _____________________________________________ ) 

วันท่ี Date_________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

ลงช่ือ Signature_____________________________________ 

( _____________________________________________ ) 

วันท่ี Date_________________________________________ 

 

หมายเหตุ  : 

1.  การลาระหวางสอบตองไดรับการพิจารณาจาก  อาจารยท่ีปรึกษา  อาจารยผูสอน  และหัวหนาสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 

หากนักศึกษายังไมสังกัดสาขาวิชา  หัวหนาสาขาวิชา  หมายถึง  หัวหนาสาขาวิชาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาสังกัด 

    Absence during examination must be arbitrated by the advisor, instructor and the chair of school to which the 

student is affiliated. If the student has not been affiliated to any school, the chair of school refers to that of which 

the student advisor is affiliated to. 

2.  กรณีปวย    โปรดแนบใบรบัรองแพทยของสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัย  หรือสถานพยาบาลท่ีมหาวิทยาลยัรับรอง 

     In case of absence due to illness, please attach medical certificated issued by the University Hospital or the 

University recognized health care institution. 

3.  นักศึกษาสําเนาคํารองขอลาระหวางสอบพรอมเอกสารแนบเทากับจํานวนวิชาท่ีขอลา  แลวสงสําเนาใหอาจารยผูสอน    ฉบับจริงนักศึกษา

เก็บไวเปนหลักฐาน 

     The student makes the copies of the request for absence during examination form equals to the number of 

courses they are to be absence and submit them to the instructors.  The original will be kept by the student for 

their own record. 


