
 

      บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ   วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี                                                                       
ท่ี   ศธ ๐๖๖๐.๐๗/                                          วันท่ี          
เรื่อง  ขออนุญาตเปลี่ยนการตรวจเวรยาม 
                   
เรียน   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี       
             

             ด้วยในวัน              ที ่              เดือน                      พ.ศ.                    เวลา                   น. 
ถึงวัน                         ที ่             เดือน                         พ.ศ.                  เวลา                           น.         
เป็นวันที่ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว                                                        ต้องมาปฏิบัติหน้าทีตรวจเวร-ยาม 
แต่ข้าพเจ้ามีความจ าเป็น ไม่สามารถมาตรวจเวร -ยาม  ได้  เพราะ...............................................................................                                                                                    
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตเปลี่ยนให้  นาย/นาง/นางสาว                                             มาปฏิบัติหน้าที่แทน   
ในวันเวลาดังกล่าว และ  ข้าพเจ้าจะมาปฏิบัติหน้าที่แทน  นาย/นาง/นางสาว                         

   ในวัน                    ที ่                    เดือน                             พ.ศ.                   เวลา                     น. 
      

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
  

  

        (ลงชื่อ)      
                                           (                                             ) 
 

  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว                       .                                          ยินยอม ตรวจเวร- ยาม  
แทน                                                               ตามวันและเวลาดังกล่าว 
 

          (ลงชื่อ)       
                                             (                                          ) 
 

         
              ๑.  น าเสนอ                                                      ๑.  เห็นสมควรอนุญาต 
 

                          ผู้ตรวจเวร                                                    (ลงชื่อ) 
               (ลงชื่อ)                                                                    (นายสุภาพ  วงศ์จันทร์) 

                         (                                          )                   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
        
                                                                                          ๒.     อนุญาต       

  ไม่อนุญาต เพราะ.......................        
 
                                                                                             (ลงชื่อ) 
                                                                          
                                      (นายวิระ ออมทรัพย์ทวี) 
                                                                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 
 
 



 
 
 

                            บนัทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ   วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี                                                                       
ท่ี   ศธ ๐๖๖๐.๐๗/                                          วันท่ี                                 
เรื่อง  ขออนุญาตเปลี่ยนการอยู่เวร-ยาม 
                                   
เรียน   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี       
             

             ด้วยในวัน                ที ่               เดือน                      พ.ศ.                   เวลา                   น. 
ถึงวัน                            ที ่             เดือน                         พ.ศ.                  เวลา                         น.         
เป็นวันที่ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว                                                             ต้องมาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร-ยาม 
แต่ข้าพเจ้ามีความจ าเป็น ไม่สามารถมาอยู่เวร -ยาม  ได้  เพราะ                                                         ดังนั้น 

  ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตเปลี่ยนให้  นาย/นาง/นางสาว                                                       มาปฏิบัติหน้าที่แทน  
  ในวันเวลาดังกล่าวและ  ข้าพเจ้าจะมาปฏิบัติหน้าที่แทน  นาย/นาง/นางสาว                                               . 
  ในวัน                    ที ่                    เดือน                             พ.ศ.                   เวลา                       น. 
      

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
  

        (ลงชื่อ)      
                                           (                                             ) 
 

  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว                                                                       ยินยอมอยู่เวร -  ยาม   
  แทน                                                           ตามวันและเวลาดังกล่าว 
 
 

          (ลงชื่อ)       
                                             (                                          ) 
 

         
๑. น าเสนอ       ๒. เห็นสมควรอนุญาต 

 

ผู้ตรวจเวร                           (ลงชื่อ) 
(ลงชื่อ)                  (นายสุภาพ วงศ์จันทร์) 
         (.............................................)              รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
         

๓.    อนุญาต       
  ไม่อนุญาต เพราะ.......................        

 
                                                                                             (ลงชื่อ) 
                                                                          
                                      (นายวิระ ออมทรัพย์ทวี) 
                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 
 

 
 



 
 

      บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ   วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี                                                                       
ท่ี   ศธ ๐๖๖๐.๐๗/                                          วันท่ี            
เรื่อง  ขออนุญาตเปลี่ยนการอยู่เวร-ยามและตรวจเวรยาม 
                   
เรียน   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี       
             

             ด้วยในวัน                 ที ่                เดือน                      พ.ศ.                   เวลา                   น. 
ถึงวัน                             ที ่             เดือน                         พ.ศ.                 เวลา                           น.         
เป็นวันที่ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว                                     ต้องมาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร-ยาม และ ตรวจเวร-ยาม   
แต่ข้าพเจ้ามีความจ าเป็นไม่สามารถมาอยู่เวร -ยาม  ได้  เพราะ                                                          ดังนั้น 

   ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตเปลี่ยนให้  นาย/นาง/นางสาว                                      มาปฏิบัติหน้าที่แทน  ในวันเวลาดังกล่าว 
   และ  ข้าพเจ้าจะมาปฏิบัติหน้าที่แทน  นาย/นาง/นางสาว         
   ในวัน                    ที ่                    เดือน                             พ.ศ.                   เวลา                          น. 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
  

        (ลงชื่อ)      
                                           (                                             ) 
 

  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว                                                         ยินยอมอยู่เวร -  ยาม  และตรวจเวร- ยาม 
  แทน                                                     ตามวันและเวลาดังกล่าว 
 

          (ลงชื่อ)       
                                             (                                          ) 
 

         
              ๑.  น าเสนอ                                                              ๑.  เห็นสมควรอนุญาต 

                          ผู้ตรวจเวร                                                              (ลงชื่อ) 
               (ลงชื่อ)                                                                                 (นายสุภาพ  วงศ์จันทร์) 

                         (                                          )                                รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
        
                                                                                               ๒.   อนุญาต 
 

(ลงชื่อ) 
  

           (นายวิระ ออมทรัพย์ทวี) 
                                           ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 

 
 
 
 
 
 



 

      บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ   วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี                                                                       
ท่ี   ศธ ๐๖๖๐.๐๗/                                          วันท่ี           
เรื่อง  ขออนุญาตเปลี่ยนการอยู่เวร-ยามและตรวจเวรยาม 
                   
เรียน   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี       
             

             ด้วยในวัน                ที ่                เดือน                      พ.ศ.                    เวลา                   น. 
ถึงวัน                             ที ่             เดือน                         พ.ศ.                 เวลา                           น.         
เป็นวันที่ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว                                      ต้องมาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร-ยาม และ ตรวจเวร-ยาม   
แต่ข้าพเจ้ามีความจ าเป็นไม่สามารถมาอยู่เวร -ยาม  ได้  เพราะ                                                          ดังนั้น 

   ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตเปลี่ยนให้  นาย/นาง/นางสาว                                      มาปฏิบัติหน้าที่แทน  ในวันเวลาดังกล่าว 
   และ  ข้าพเจ้าจะมาปฏิบัติหน้าที่แทน  นาย/นาง/นางสาว         
   ในวัน                    ที ่                    เดือน                             พ.ศ.                   เวลา                          น. 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
  

        (ลงชื่อ)      
                                           (                                             ) 
 

  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว                                                         ยินยอมอยู่เวร -  ยาม  และตรวจเวร- ยาม 
  แทน                                                     ตามวันและเวลาดังกล่าว 
 

          (ลงชื่อ)       
                                             (                                          ) 
 

         
๒. น าเสนอ       ๒. เห็นสมควรอนุญาต 

 

ผู้ตรวจเวร                           (ลงชื่อ) 
 

(ลงชื่อ)                  (นายสุภาพ วงศ์จันทร์) 
         (..............................................)              รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
         

๓. อนุญาต 
 

(ลงชื่อ) 
             (นายวิระ ออมทรัพย์ทวี) 
                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 

 
 


