
 
 

 
เรียน     นายทะเบยีนกลาง/ Dear Registrar 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................รหัสนักศึกษา............................................. 
  คณะ...................................................................    สาขาวิชา............................................................................ 
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ............................................     อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ....................................................... 
ขออนุมัติลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่........../..................  และภาคการศึกษาที่........../.................. 
เนื่องจาก(เหตุผล)/Reason for request................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
เอกสารทีแ่นบมาดว้ยคอื/Attachment      ใบรับรองแพทย์/ Medical Certificate      

    เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ/Other (Please specify)…………………………………… 
เพิ่มเติม ส าหรบันักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เรยีนที่วทิยาเขตภเูก็ต) 
       ส าเนาทะเบยีนบ้านของนกัศึกษา   ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง     
       ใบแสดงผลการเรียนทุกภาคการศึกษา 
 

 

ลงชื่อ/Signature…………………………………………………… 
(……………………………………………….....) 
Date……………../……………../…………….. 

                                                                                                                         นักศึกษา/Student 
 
2.ความเหน็ผูป้กครอง/ Parent's Comment 3.ความเหน็อาจารยท์ีป่รกึษา/Advisor’s Comments : 
 

........................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

......................................................................................... 
 

 ลงชื่อ/Signature ……………….…………..………………  
(……………………………………………) 

Date…………..../……….…../………….... 
หมายเลขโทรศัพท/์Telephone................................ 

 

................................................................................................ 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 
 

 ลงชื่อ/Signature ……………….…………..………………  
(……………………………………………) 

Date…………..../……….…../………….... 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีหนี้สนิค้างช าระ 
 

ลงช่ือ....……...……........………. 
วันท่ี…..…/……..…/…......….…. 

ทบ.201             

งานรบันักศึกษาและทะเบียนกลาง 
เลขรบัที่............................................ 
วันที่................................................. 

Name Mr./Mrs./Miss Student ID 

Faculty Field of Study 

Telephone                                                                    Name Advisor  

Would like to request the Leave of Absence from Semester              and Semester 



4.ความเหน็เจา้หนา้ทีท่ะเบยีนกลาง/Register’s Comments : 
 

เรยีน   นายทะเบยีนกลาง  วทิยาเขตภเูกต็   
1. นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………รหสันักศึกษา……………….……….…….…… 
           ลงทะเบียนเรยีนในภาคการศึกษานีแ้ล้วจ านวน…………...หน่วยกิต รวมเป็นหนว่ยกิตสะสม………...…….หน่วยกิต   
            ยังไม่ได้ลงทะเบยีนเรียน หน่วยกิตสะสมขณะนี้ ……………...หน่วยกิต 
2. ดัชนีสะสม (GPA) ขณะนี้…………...………… สถานภาพ..........………………………………………………………...…… 
3. นักศึกษาได้เคยลาพักการศึกษามาก่อนหน้านี้คือในภาคการศึกษาที่…….../..............…และภาคการศึกษาที่….../............... 
4. ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2552 และ พ.ศ. 2558 

ข้อ 16.2 การลาพักการศึกษา 
16.2.1 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา  และถ้าได้ลงทะเบียนไปแล้ว  เป็นการยกเลิกการลงทะเบยีนเรียน             

โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบยีนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศกึษา 
16.2.2 การขอลาพักการศึกษา  ให้แสดงเหตุผลความจ าเป็นพร้อมกับมหีนังสือรับรองของผู้ปกครอง ผา่นอาจารย์ที่ปรึกษา             

การลาพักการศึกษาต้องได้รบัการอนุมัติจากคณบด ี
16.2.3 การลาพักการศึกษา  จะลาพักเกิน  2 ภาคการศึกษาปกติ ติดต่อกันไม่ได้ 
16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกทีไ่ด้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลยันักศึกษาจะลาพักการศึกษาไม่ได้ เว้นกรณีที่ป่วย  หรือถูกเกณฑ์หรอื

ระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ และหรือได้รับทุนต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลยัเหน็ว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
16.2.5 การลาพักการศึกษา  นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 16.2.3 และข้อ 16.2.4 ต้องไดร้บัการอนุมัติจากอธิการบดีเป็น

กรณีพิเศษโดยการเสนอของคณบดี 
5. ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ส าหรับคณะการบรกิารและการท่องเทีย่ว พ.ศ.2554  

ข้อ 16.2 การลาพักการศึกษา 
16.2.1 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา  และถ้าได้ลงทะเบียนไปแล้ว  เป็นการยกเลิกการลงทะเบยีนเรียน                 

โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบยีนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศกึษา 
16.2.2 การขอลาพักการศึกษา  ให้แสดงเหตุผลความจ าเป็นพร้อมกับมหีนังสือรับรองของผู้ปกครอง ผา่นอาจารย์ที่ปรึกษา                  

การลาพักการศึกษาต้องได้รบัการอนุมัติจากคณบด ี
16.2.3 การลาพักการศึกษา  จะลาพักเกิน  3 ภาคการศึกษาปกติ ติดต่อกันไม่ได ้
16.2.4 ในสามภาคการศึกษาปกติแรกทีไ่ด้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลยันักศึกษาจะลาพักการศึกษาไม่ได้ เว้นกรณีที่ป่วย  หรือถูกเกณฑ์หรอื

ระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ และหรือได้รับทุนต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลยัเหน็ว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
16.2.5 การลาพักการศึกษา  นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 16.2.3 และข้อ 16.2.4 ต้องไดร้บัการอนุมัติจากอธิการบดีเป็น

กรณีพิเศษโดยการเสนอของคณบดี 
ขอ้สรปุการลาพกัการศกึษา............................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
   เห็นสมควรเสนอ คณบดคีณะ......................................................เพื่อพิจารณาอนุมัติซ่ึงการลาพักการศึกษา  
                เป็นไปตามระเบยีบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ฯ ข้อ 16.2.1 ข้อ 16.2.2  ข้อ 16.2.3 และข้อ 16.2.4 
   เห็นสมควรเสนอรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต อนุมัติเปน็กรณีพิเศษโดยการเสนอของคณบดีคณะ 
                .................................................................................... ตามระเบยีบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯ ข้อ 16.2.5 

    ลาพักก่อนลงทะเบียนเรยีนภาค......../..............และ……/………..… 
    ลาพักหลังลงทะเบียนเรยีนภาค......../..............และ……/………..… 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ลงชื่อ....................................................................... 
        (........................................................................) 

                                                                                                    เจ้าหน้าที่ทะเบียนกลาง 
วันที่............/......................../..................... 

 
 
 



5.ความเหน็เจา้หนา้ทีท่ะเบยีนกลาง/ Register’s Comments : 
        เสนอ คณบดคีณะ............................................................เพื่อพิจารณาอนุมตัิ โดยการลาพักการศึกษาเป็นไปตาม 
             ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ ฯ ข้อ 16.2.1 ข้อ 16.2.2 ข้อ 16.2.3  และข้อ 16.2.4 
        เสนอ คณบดีคณะ.................................................................เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ 
            รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต อนุมัตเิป็นกรณีพิเศษ  ตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ฯ  ข้อ 16.2.5   

      ลงชื่อ............................................................ 
     (...………........................................................) 

                                                                              นายทะเบียนกลาง วิทยาเขตภเูก็ต 
         วันที่................/......................../................... 

 
6.ส าหรบัคณะ/ For Faculty 
ค าสัง่    คณบดีคณะ.................................................................................................  

 อนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ในภาคการศึกษาที่......./...........และภาคการศึกษาที.่....../..........ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลยั ฯ ข้อ 16.2.1 ข้อ 16.2.2  ข้อ 16.2.3 และข้อ 16.2.4  

                 เห็นสมควรเสนอรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เพื่อลาพักกรณีพิเศษ  ตามระเบยีบมหาวิทยาลัย ฯ  

                               ข้อ 16.2.5  นักศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ  โดยผ่านการเสนอของ   

                               คณบดีให้ลาพักการศึกษาได้ในภาคการศึกษาที่........../...............และภาคการศึกษาที.่......../............. 
   ไม่อนุมัติ/ไม่เห็นชอบให้ลาพักการศึกษา 

 
ลงชื่อ......................................................................... 
 (.............................................................................) 

    คณบดคีณะ.............................................................. 
 วันที่................/......................../..................... 

 
7.ส าหรบัรองอธกิารบดวีทิยาเขตภเูกต็ 
ค าสัง่   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 

 อนุมัติให้ลาพักการศึกษากรณีพเิศษตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ ฯ ข้อ 16.2.5  
 ในภาคการศึกษาที่......../...............และภาคการศึกษาที่........./.............. 
 ไม่อนุมัติให้ลาพักการศึกษา    

ลงชื่อ........................................................ 
                    (...........................................................) 

                                                                                               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต 
วันที่............................................................. 

 
8.งานการเงนิและบญัช/ี Finance 

ได้รับเงินคา่ลาพักการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่.........../...................... และภาคการศึกษาที.่.........../....................... 
จ านวน …………….……….……..บาท   ตามใบเสร็จเล่มที่…………….เลขที…่…….………วันที่…….……/…..……..…/……….… 

 
ลงชื่อ ……………….…………..………………  

(……………………………………………) 
                                                                                                   วันที่…………..../……….…../………….... 

 
 
 

 


