
                                              
 

General Request Form  
(คํารองทั่วไป) 

Date (วัน)_____Month (เดือน)________Year (ป)______ 

(Mr./ Mrs./ Ms./Title) First Name (ชื่อ)………………………………….………Surname (สกุล)…………………….………….……………Group(กลุม)…………….. 

Telephone (โทร.)…………….…………………………………….……… Email Address (อีเมล)…..…………………………………………………………..………………… 

Student ID (รหัสนักศึกษา)    

Degree of Study (ระดับ):    Master’s Degree (ป.โท)     Doctoral Degree (ป.เอก)    Other (อื่นๆ) ……………….…….………….. 

Field of Study (สาขาวิชา) ……………….…………………………………….……….… Faculty (คณะ)…….………………………………..……….……………………………… 

Indicate reason(s) of the request. (ระบุความประสงคและเหตุผล) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Student’s signature (ลายมือชือ่ นศ.) ………………………………………………….. 

(…………………………………………………) 

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

1. Process within the faculty                                        2. Process within Office of Academic Affairs.  
       (ขั้นตอนการดาํเนินการภายในคณะวิชา)                                             (ขั้นตอนการดําเนินการจากสาํนักสงเสริมวชิาการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Received No.  AA-G.01/2559 

Received by Date 

1.1 Advisor/Director’s comment.  
        (ความเห็นจาก อ.ที่ปรึกษา/ผอ.หลักสูตร) 
.………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………............. 

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

1.2 Dean’s comment. (ความเห็นจากคณบดี)     
      Approved (อนุมัติ)        Denied (ไมอนุมัติ) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………........... 
 

Signature ………………………………….……………. 

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

1.2 Financial & Account’s comment.  
       (ความเห็นจากสํานักบัญชแีละการเงิน)    

 No debt. (ไมมีหนี้)        Have debt amount. (มีหนี้) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..................... 

Signature ………………………………….……………. 

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

 

2.1 Assistant Director/ Manager/ Officer’s comment EVD / ESD 
/ SRD / ACD / GRD. (ความเห็นจาก ผช. / ผจก. / จนท) 

.………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………................ 
 
Signature ………………………………….……………. 

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

2.2  Director / Deputy-Director’s comment.  
        (ความเห็นจาก ผอ. / รอง ผอ.) 

 Process (ดําเนนิการ)      Do not process (ไมดําเนนิการ) 
.………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………................ 
 

Signature ………………………………….……………. 

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

2.3  Results. (ผลการดําเนินการ) 
 Processed (ดําเนินการแลว)  Do not process (ไมดําเนินการ) 

.………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………................ 
 
Signature ………………………………….……………. 

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

thanatapetub
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Instructions to submit the General Request Form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A student obtains the request form at the counter service, 
Office of Academic Affairs, or downloads at 

http://reg.pim.ac.th. 
นักศึกษาขอรับแบบคํารอง ที่เคานเตอรบริการ สํานกัสงเสริมวิชาการ ( สสว. ) 

หรือ ดาวนโหลดเอกสารในหนาขาวประกาศ ที่ http://reg.pim.ac.th 

 Completely fill out the form. 
กรอกแบบคํารองใหครบถวนตามความเปนจริง 

A student is required to meet with academic Advisor/Director of department / dean 

for comments or fact clarification. 
เขาพบอาจารยที่ปรึกษา / หัวหนาสาขา / ผูอํานวยการหลักสูตร/คณบดี 

เพื่อขอความเห็น / ชี้แจงขอเท็จจริง 

In case of approval, the form will be processed to the Office of Academic Affairs. 
In case of denial, the faculty’s representative will notify the student. 

กรณีคณบดีมีมติอนุมัติ ตัวแทนคณะวิชา / นกัศึกษา สงแบบคํารองที่ สสว. 
กรณีคณบดีมีมติไมอนุมัติ ตัวแทนคณะวิชาแจงนักศึกษาใหทราบ 

An officer at the Office of Academic Affairs makes comments and requests the 
director’s approval. 

เจาหนาที่ สสว. ใหความเห็นตามขอบังคับสถาบันฯ และขอความเห็นจาก ผอ. สสว. 

 

After the director approves the request, an officer will continue with the process 
and will notify the student.  

However, if the request is denied, an officer will notify the student. 
กรณี ผอ. สสว. ใหดําเนินการได : ใหจนท. สสว. ดําเนินการ แจงผลใหเจาหนาทีห่ลักสูตรของนักศึกษารับทราบ 

กรณี ผอ. สสว. ไมใหดําเนินการ : ใหจนท. สสว. แจงผลไมดําเนินการใหเจาหนาที่หลักสูตรของนักศึกษารับทราบ 

Completion. 
สําเร็จ 
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