
สถิติการลาในปีงบประมาณน้ี 
 

ลามาแล้ว 

(วันท าการ) 

ลาครัง้นี้ 

(วันท าการ) 

รวมเป็น 

(วันท าการ) 

 

 

  

  

เรียน  ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                   เห็นสมควรพิจารณาอนุญาต 

 

 (ลงช่ือ) .......................................................  ผูต้รวจสอบ 

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

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

 

แบบใบลาพักผอ่น 
                                                                        เขียนที่  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                                                                  วันที ่.......... เดือน .............................. พ.ศ. ....................... 

เรื่อง    ขอลาพักผอ่น    

เรียน   ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 ข้าพเจ้า ........................................................................ เป็น  

ต าแหน่ง..............................................................สังกัด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา มีวันลาพักผ่อนสะสม.................วันท าการ มีสทิธิลาพักผ่อน

ประจ าปีนี้อกี 10 วันท าการ รวมเป็น ........... วันท าการ ขอลาพักผอ่นตั้งแต่วันที่ ......................................... ถึงวันที่ 

............................................... มีก าหนด.........วันท าการ  ในระหวา่งลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่................................ 

................................................................................โทรศัพท์ ............................................... 

และผูป้ฏิบัติหน้าที่แทน คอื.........................................................ลงชื่อหัวหนา้งาน................................................... 
 

                                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                (ลงช่ือ) ..............................................................                                                                                                                              

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

                  ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
   

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

                            (ลงช่ือ) ........................................................................   

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

                 ผูบ้ังคับบัญชาเบือ้งตน้ 

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

                      ค าสั่ง 

                                    อนุญาต          ไม่อนุญาต    
                                                                                        
             

                                                                    (ลงช่ือ) ..................................................................   

                                        (ผูช่้วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์   ยอดเยี่ยมแกร) 

                        ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                    ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

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

 

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/                                                                                                                       
พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างมหาวิทยาลัย   



สถิติการลาในปีงบประมาณน้ี 
 

ลามาแล้ว 

(วันท าการ) 

ลาครัง้นี้ 

(วันท าการ) 

รวมเป็น 

(วันท าการ) 

 

 

  

  

เรียน  ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                   เห็นสมควรพิจารณาอนุญาต 

 

 (ลงช่ือ) .......................................................  ผูต้รวจสอบ 

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

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

 

แบบใบลาพักผอ่น 
                                                                        เขียนที่  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                                                                  วันที่ .......... เดอืน .............................. พ.ศ. ....................... 

เรื่อง    ขอลาพักผอ่น    

เรียน   ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 ข้าพเจ้า ........................................................................ เป็น  

ต าแหน่ง..............................................................สังกัด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา มีวันลาพักผ่อนสะสม.................วันท าการ มีสทิธิลาพักผ่อน

ประจ าปีนี้อกี 10 วันท าการ รวมเป็น ........... วันท าการ ขอลาพักผอ่นตั้งแต่วันที่ ......................................... ถึงวันที่ 

............................................... มีก าหนด.........วันท าการ  ในระหวา่งลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่................................ 

................................................................................โทรศัพท์ ............................................... 

และผูป้ฏิบัติหน้าที่แทน คอื.........................................................ลงชื่อหัวหนา้งาน................................................... 
 

                                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                (ลงช่ือ) ..............................................................                                                                                                                              

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

                  ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
   

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

                            (ลงช่ือ) ........................................................................   

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

                 ผูบ้ังคับบัญชาเบือ้งตน้ 

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

                      ค าสั่ง 

                                    อนุญาต          ไม่อนุญาต    
                                                                                        
             

                                                                    (ลงช่ือ) ..................................................................   

                                        (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  สวัสดิ์นะที) 

                          รักษาราชการแทน ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

                    ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

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

 

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/                                                                                                                       
พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างมหาวิทยาลัย   



สถิติการลาในปีงบประมาณน้ี 
 

ลามาแล้ว 

(วันท าการ) 

ลาครัง้นี้ 

(วันท าการ) 

รวมเป็น 

(วันท าการ) 

 

 

  

  

เรียน  ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                   เห็นสมควรพิจารณาอนุญาต 

 

 (ลงช่ือ) .......................................................  ผูต้รวจสอบ 

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

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

 

แบบใบลาพักผอ่น 
                                                                        เขียนที่  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                                                                  วันที่ .......... เดอืน .............................. พ.ศ. ....................... 

เรื่อง    ขอลาพักผอ่น    

เรียน   ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 ข้าพเจ้า ........................................................................ เป็น  

ต าแหน่ง..............................................................สังกัด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา มีวันลาพักผ่อนสะสม.................วันท าการ มีสทิธิลาพักผ่อน

ประจ าปีนี้อกี 10 วันท าการ รวมเป็น ........... วันท าการ ขอลาพักผอ่นตั้งแต่วันที่ ......................................... ถึงวันที่ 

............................................... มีก าหนด.........วันท าการ  ในระหวา่งลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่................................ 

................................................................................โทรศัพท์ ............................................... 

และผูป้ฏิบัติหน้าที่แทน คอื.........................................................ลงชื่อหัวหนา้งาน................................................... 

                                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                (ลงช่ือ) ..............................................................                                                                                                                              

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

                  ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
   

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

                            (ลงช่ือ) ........................................................................   

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

                 ผูบ้ังคับบัญชาเบือ้งตน้ 

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

                      ค าสั่ง 

                                    อนุญาต          ไม่อนุญาต    
                                                                                        
             

                                                                    (ลงช่ือ) ..................................................................   

                                                    (นางสาวดารัด  มุกดาอุดม) 

                            รักษาราชการแทน ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

                     ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

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

                           

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/                                                                                                                       
พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างมหาวิทยาลัย   


