
ผู้ลำศึกษำท่ีมีสถำนะดังต่อไปน้ี

• ส าเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์แล้ว หรือ
• ครบก าหนดการลาศึกษาตามสัญญาหลักแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา และประสงค์
ขอขยายระยะเวลาการศึกษา (ศึกษานอกเวลาปฏิบัติงาน) หรือ

• ครบก าหนดการขยายระยะเวลาการลาศึกษาตามบันทึกเพ่ิมเติมต่อท้ายสัญญาฯ 
ฉบับล่าสุดแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา (ประสงค์ขอขยายระยะเวลาการศึกษา) หรือ

• ไม่ส าเร็จการศึกษาหรือไม่สามารถท าการศึกษาต่อไปได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติให้พัก
หรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถาบันการศึกษา จากสภากาชาดไทยก่อน

ผู้ลำศึกษำท่ีมีสถำนะดังกล่ำวขำ้งต้น ต้องเสนอเรื่องแจ้งรำยงำนตัวกลับเข้ำปฏิบัติงำน
ต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นโดยเร็ว ท้ังน้ี ต้องไม่เกิน 7 วัน นับต้ังแต่วันถัดจำกวันท่ีครบ
ก ำหนดเวลำท่ีได้รับอนุญำตให้ลำศึกษำ หรือเสร็จจำกกำรศึกษำ โดยด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังน้ี

6.1 *ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาศึกษา)(F-TRC-STD-12)
ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- แอปพลิเคชัน V TRC หรือเว็บไซต์ https://vtrc.redcross.or.th
(เมนู ระเบียบ/หลักเกณฑ์ > แบบฟอร์ม)
- เว็บไซต์ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล https://hrtrcs.redcross.or.th
(เมนู บริการ > การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร > การลาศึกษา/ลาฝึกอบรม)
*ตัวอย่างแบบฟอร์ม F-TRC-STD-12 ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 7

6.2 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม F-TRC-STD-12 โดยระบุวันที่กลับเข้าปฏิบัติงานและเหตุผล
ความจ าเปน็ ดังนี้

- กรณีส ำเร็จกำรศึกษำเรียบร้อยแล้ว ให้ระบุวันที่ส าเร็จการศึกษา และแนบเอกสาร
หลักฐานซึ่งแสดงว่าส าเร็จการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ได้แก่ หนังสือรับรองคุณวุฒิ ใบรายงาน
ผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript) หรือส าเนาปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร 
และวิทยานิพนธ์/ผลงานวิจัย/บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ถ้ามี)

- กรณีครบก ำหนดกำรลำศึกษำตำมสัญญำหลักแล้ว แต่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
และประสงค์ขอขยายระยะเวลาการศึกษา ให้ระบุเหตุผล เช่น อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท า
วิทยานิพนธ์ อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เป็นต้น และหรือแนบแผนการด าเนินการ
เก่ียวกับวิทยานิพนธ์ พร้อมระบุระยะเวลาที่จะด าเนินการส าเร็จ

6.3 รวบรวมและส่งเอกสารทั้งหมดตามข้อ 6.2 ไปยังส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เพ่ือตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล หรือเสนอต่อผู้มีอ านาจ แล้วแต่กรณี

**กรณีท่ีไม่ส ำเร็จกำรศึกษำหรือไม่สำมำรถท ำกำรศึกษำต่อไปได้ ให้ผู้ลาศึกษาต่อฯ 
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน และต้องท าบันทึกพร้อมแนบหลักฐานซึ่งบ่งช้ีว่า ไม่อาจ
ท าการศึกษาต่อไปได้ และส่งเร่ืองมายังส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
และน าเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติเปน็รายกรณี ทั้งนี้ ผู้ลำศึกษำต้องไม่พักหรือยุติกำรศึกษำ
หรือลำออกจำกสถำบันกำรศึกษำ จนกว่ำจะได้รับอนุญำตจำกสภำกำชำดไทยก่อน แล้วจึง
รำยงำนตัวกลับเข้ำปฏิบัติงำนตำมขั้นตอน

6. กำรรำยงำนตัวกลับเข้ำปฏิบัติงำน
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“แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 
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แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏบิัตงิาน (กรณีลาศึกษา) 
 

วนัท่ี...... เดือน........................... พ.ศ. ................. 
 

เร่ือง รายงานตวักลบัเข้าปฏิบตังิาน 
 

เรียน ......................................................................... 
 

  ตามท่ีข้าพเจ้า   นาย    นาง  นางสาว ................................................................................. 
ต าแหนง่ .......................................................... ฝ่าย .......................................................................................... 
ส านกังาน .......................................................................................................................................................... 
ได้รับอนมุตัใิห้ลาศกึษา ตามสญัญาเลขท่ี ........................... ลงวนัท่ี ...................................................................... 
ระดบัการศกึษา .................................................วฒุิการศกึษา (หลกัสตูร) ............................................................  
สาขาวิชา ...................................................... สถาบนัการศกึษา .......................................................................... 
ประเทศ ............................................................................. มีก าหนดระยะเวลา ...........ปี ...........เดือน ...........วนั  
ตัง้แตว่นัท่ี........ เดือน ............................... พ.ศ. ............... ถึงวนัท่ี........ เดือน ............................. พ.ศ. ...............  
โดยทนุ..............................................................นัน้  
 บดันี ้ข้าพเจ้าขอรายงานตวักลบัเข้าปฏิบตังิาน  ตัง้แตว่นัท่ี...... เดือน ..................... พ.ศ. ........... เป็นต้นไป 
เน่ืองจาก  ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ตัง้แตว่นัท่ี........... เดือน ........................... พ.ศ. ....................... 
  และได้แนบหลกัฐานซึง่แสดงวา่ส าเร็จการศกึษามาด้วยแล้ว ดงันี ้
  หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา  ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) 
  ส าเนาปริญญาบตัร  วิทยานิพนธ์/ผลงานวิจยั (ถ้ามี) 
  อ่ืน ๆ ............................................................................................................................... 
   ไม่ส าเร็จการศึกษา  เน่ืองจาก 
   คะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 

 เจ็บป่วยทพุพลภาพ (โดยมีหลกัฐานทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย) ทัง้นี ้ได้แนบ
แบบฟอร์มรายงานผลการศกึษาภาคสดุท้ายมาด้วยแล้ว 

  ครบก าหนดการลาศึกษาหรือขยายระยะเวลาการลาศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  เน่ืองจาก 
  อยูร่ะหว่างด าเนินการจดัท าวิทยานิพนธ์/งานวิจยั 
  อ่ืน ๆ  (โปรดระบ)ุ ............................................................................................................. 
 

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

 (.......................................................................) 
  ต าแหนง่..................................................................... 
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ความเหน็ของผู้บังคับบัญชาระดับต้น  
 ........................................................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 
 
           

ลงช่ือ .............................................................. ผู้บงัคบับญัชาระดบัต้น 
         (.............................................................) 
ต าแหนง่............................................................ 
       วนัท่ี.......... เดือน....................พ.ศ. ............ 

 

 
ความเหน็ของผู้อ านวยการ  
 ........................................................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 
 
 

ลงช่ือ .............................................................. ผู้อ านวยการ 
 (..............................................................) 
       วนัท่ี.......... เดือน....................พ.ศ. ............ 

 
 
 
 

 




