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ส ำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 
For Graduate Students 

 

บัณฑิตวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยบูรพำ 
Graduate School, Burapha University 

ค ำร้องขอลำพักกำรเรียน / รักษำสภำพ (Request for Leave of Absence / Maintain the student status - RE 10) 
 

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยทะเบยีนและประมวลผลการศึกษา/Assistant president for academic affairs  
ช่ือ/ Name……………………………………………………………………………………..….รหสัประจ าตัว/ Student ID  
คณะ/ Faculty.......................................................................สาขาวิชา/ Major …………………………………………………………….. 
คณะ/วิทยาลยั / Faculty/College ................................................................................ 
 
 

นิสิตบัณฑิตศึกษำ Graduate Student 
 ระดับปริญญำโท / Master program                                     ระดับปริญญำเอก / Doctoral program 

  แบบเต็มเวลา/ Full-time     แบบไม่เตม็เวลา/ Part-time       แผนการศึกษาแบบ / Plan od study …………………………                         
 

  ขอลาพักการเรยีน (ลงทะเบยีนยังไม่ครบตามหลักสูตร) ในภาคเรียนที ่ ปีการศึกษา  
       Request for leave of Absence (not completed all credits earned) in a semester of ………. Academic year…………….   

เนื่องจาก/Reasons    
    
    
    
 

  ขอรักษาสภาพนสิิต เนื่องจากเรียนรายวิชาครบตามหลักสตูร แต่อยู่ระหว่างท างานนิพนธ/์วิทยานิพนธ/์ดุษฎีนิพนธ์ 
       Request to maintain the student status (completed all credit earned, and currently working on my graduated   
       research 

ในภาคเรียนท่ี / a semester of …………………………….. ปีการศึกษา / academic year ………………………………. 
 
 

 

ลายมือช่ือนิสติ / Student Signature…………………………………………………….. 
วันท่ี / Date………………………………………….  

 
(โปรดอ่ำนค ำชี้แจงด้ำนหลัง / Please read the information on the back of this sheet before filing a request) 

          อำจำรย์ท่ีปรึกษำ/Advisor's Comment 
 

   เห็นชอบ / Agreed       ไม่เห็นชอบ / Not agreed 

        ลายมือช่ือ / Signature………………………..……… 
        วันท่ี / Date…………………………………………….…. 
  

      คณบดีคณะ/วิทยำลัย/Dean of Faculty/College 

   เห็นชอบ / Agreed       ไม่เห็นชอบ / Not agreed 

        ลายมือช่ือ / Signature………………………..……… 
        วันท่ี / Date…………………………………………….…. 

     คณบดีบัณฑิตวทิยำลัย/Dean of Graduate School 
 

  เห็นชอบ / Agreed       ไม่เห็นชอบ / Not agreed  

 

ลายมือช่ือ / Signature………………………………………..… 
วันท่ี / Date……………………………………………………….… 

 

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ 
 

  อนุมัติ / Approved     ไม่อนุมัติ / Disapproved 
 

ลายมือช่ือ / Signature…………..…………………..… 
         วันท่ี / Date……………………………………………….… 

        
 

กรอกข้อมูลโดยพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงที่อ่านง่าย/ Please type or write with readable hand writing  
 

 



 
  
 

ค ำชี้แจง  
 

1. นิสิตยื่นค าร้องที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย พร้อมกับมลีายมือช่ือ ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดีคณะ/วิทยาลัยและ
คณบดีบณัฑติวิทยาลัย  แล้วยื่นท่ีกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ช้ัน 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต   

2. การขอลาพักการเรียนมีผลใช้ได้เพยีงภาคเรยีนเดยีว ถ้าต้องการลาพกัการเรียนอีกต้องยื่นค าร้องใหม่ 
3. นิสิตที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียนได้ จะต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามก าหนดที่ประกาศในแตล่ะภาคเรียน 
4. การไมย่ื่นค าร้องขอลาพักการเรยีน หรือการไม่ช าระเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนิสติ จะท าให้นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสติ

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลยั 
 

Notification 
 
1. Students fill a request form that has completed information with a signature and opinion of the 

academic/thesis advisor, Dean of Faculty / College, and Dean of Graduate School. Then submit to the 
Registration office at 1st floor, Student Activity Center Building. 

2. The request to leave of absence is valid for only one semester. If you need to leave for another semester, you 
must submit a new application. 

3. Students who are allowed to take leave from their studies must pay for the maintenance fee of student status 
according to the schedule announced each semester 

4. Students who do not apply the request to leave of absence /or failing to pay for the maintenance fee of 
student status would be retired from being a student according to the university regulations 


	กรอกข้อมูลโดยพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงที่อ่านง่าย/ Please type or write with readable hand writing

