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ค ำร้องขอลำระหว่ำงสอบ 
Request an absence during examination 

ท. 95/1 
 

 

เรียน    หัวหน้ำสำขำวิชำ    To the Chair of School 
 

 ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว )  I am ( Mr. / Mrs. / Miss )_________________________________________________ 
เลขประจ าตัว Student ID ________________เป็นนักศึกษาสังกัดส านักวิชา a student of the Institute of ____________________ 
_______________________สาขาวิชา School of ___________________________________คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ________ 
 มีความประสงค์ขอลาระหวา่งสอบ wish to request for during the examination ในภาคการศึกษาที ่in the trimester _____ 
ปีการศึกษา Academic Year__________ซึ่งเป็นรายวิชาที่สอบ which are  กลางภาค midterm exam    ประจ าภาค final exam 
 

ล ำดับที ่
No. 

รหัสวิชำ 
Course code 

ชื่อวิชำ ( ภำษำอังกฤษ ) 
Course name 

กลุ่ม 
Section 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
 

 เนื่องจาก Because ________________________________________________________________________________ 
ตั้งแต่วันท่ี From _________เดอืน Month _________________พ.ศ. B.E.__________ถึงวันท่ี To _________เดือน Month _______ 
พ.ศ. B.E.__________พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบเหตุผลการลามาด้วยแล้ว  Enclosed is the evidence supporting the reason for 
the absence, คือ wich is__________________________________________________________________________________ 
ในระหว่างที่ลาตดิต่อข้าพเจ้าได้ที่ During that absence period, I can be contacted at  บ้านเลขท่ี House number_____________ 
หมู่ที่ Village No.________ซอย Alley________________________________ถนน Road________________________________ 
ต าบล Subdistrict______________________________________อ าเภอ District_______________________________________ 
จังหวัด Province___________________________รหัสไปรษณยี์ Post code_________โทรศัพท ์Tel.________________________ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา For your consideration 
ลงช่ือ Signature______________________________________ 
วันท่ี Date___________________________________________ 

 

 ควำมเห็นของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
Advisor’s Comments 

 ควำมเห็นของอำจำรย์ผู้สอน 
Instructor’s Comments 

วิชำ Course____________________ 

 ผลกำรพิจำรณำของหัวหน้ำสำขำวิชำ 
Chair of School’s Comments 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

 
ลงช่ือ Signature____________________ 
( ______________________________ ) 
วันท่ี Date________________________ 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

 
ลงช่ือ Signature___________________ 
( ______________________________ ) 
วันท่ี Date________________________ 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

 
ลงช่ือ Signature____________________ 
( ______________________________ ) 
วันท่ี Date________________________ 
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 ควำมเห็นของอำจำรย์ผู้สอน  Instructor’s Comments 
วิชำ Course_____________________________________ 

 ควำมเห็นของอำจำรย์ผู้สอน  Instructor’s Comments 
วิชำ Course_____________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
ลงช่ือ Signature_____________________________________ 

( _____________________________________________ ) 
วันท่ี Date_________________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
ลงช่ือ Signature_____________________________________ 

( _____________________________________________ ) 
วันท่ี Date_________________________________________ 

 

 ควำมเห็นของอำจำรย์ผู้สอน  Instructor’s Comments 
วิชำ Course_____________________________________ 

 ควำมเห็นของอำจำรย์ผู้สอน  Instructor’s Comments 
วิชำ Course_____________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
ลงช่ือ Signature_____________________________________ 

( _____________________________________________ ) 
วันท่ี Date_________________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
ลงช่ือ Signature_____________________________________ 

( _____________________________________________ ) 
วันท่ี Date_________________________________________ 

 

หมำยเหตุ  : 

1.  การลาระหว่างสอบต้องได้รับการพิจารณาจาก  อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ผูส้อน  และหัวหนา้สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด 
หากนักศึกษายังไมส่ังกัดสาขาวิชา  หัวหน้าสาขาวิชา  หมายถึง  หัวหน้าสาขาวิชาที่อาจารย์ที่ปรึกษาสังกัด 

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

University recognized health care institution. 

3.  นักศึกษาส าเนาค าร้องขอลาระหว่างสอบพร้อมเอกสารแนบเท่ากับจ านวนวิชาที่ขอลา  แล้วส่งส าเนาให้อาจารยผ์ู้สอน    ฉบับจริงนกัศึกษา
เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

     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. 


