
 
 

                                  Request to Repeat Class 
                                                                    (แบบคํารองขอเพ่ิมรายวชิา(กรณีเรยีนซํ้า)) 

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

(Mr./ Mrs./ Ms./Title) First Name (ชื่อ)……………………………………………Surname (ชื่อ)…………………….………….……………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)…….………………………………..……….……………………………… 
request to repeat the following course (s) (ขอลงทะเบียนเพิ่มกรณีเรียนซํ้า): Semester (ภาคเรียนที)่ …..….. Academic Year (ปการศึกษา) …………. 

No. Course code Course title Credits  Section Class schedule Lecturer’s signature 
       
       

       

which I had taken in the semester of ……..…….. Academic Year…………..........…….. Received Grade………….………………………………. 
(ซ่ึงเปนรายวิชาที่ไดเคยลงเรียนไปแลวในภาคเรียนที)่              (ปการศึกษา)                                    (ระดับเกรดเดิมที่ไดรับ)   

Reason to repeat:   To meet core course requirements    Adjust GPAx          Others (specify)…………………………….…….… 
(สาเหตุที่ตองลงเรียนซํ้า)         (เปนรายวิชาบังคับที่ตองสอบใหผาน)                     (ปรับคะแนนเฉล่ียสะสม)  ȮȮȮȮȮ  (อื่นๆ (ระบุ)) 

NOTE: To enroll more than 15 credits, the dean’s approval is required; unless, it is the last semester to complete the degree’s requirement. 
Importantly, the action should not have any effects on PIM’s educational standards and in accordance with the regulations on graduate 
education, b.e.2560. The registration request must be completely processed within the time prescribed in the academic calendar only. 
 

Advisor / Lecturer’s comment (ความเห็นจาก อ.ที่ปรึกษา/อ.ผูสอน)  

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

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

1.  
2.  
3.  
4.  

 
 

Process within the Office of Academic Affairs  

 

 

 
 

 

 

Request to Repeat Class – Student’s Part 

(Mr./ Mrs./ Ms.title) First Name…………………………………..…………….……………..…..Surname………………….……………….…………………………….. 

Student ID   Degree of Study:   Master’s Degree   Doctoral Degree Other……………………….……. 

Field of Study …………………………………….………………………………….………….…………………… Faculty ………………………………………….……………………………………….……… 

Course number ………………………………………. Course title ……………………………………………………………………………………… Section ………………………………………….…… 

Officer’s Signature………………………………………………….. (…………………………………………………….) ……………. /………….. / ……….…… 

 

Received No.  AA-G.07/2559 

Received by.  Date 

Program Director / Dean’s comment. 
(ความเห็นจากผูอํานวยการหลักสูตร/คณบดี)     

  Approved (อนุมัติ)        Denied (ไมอนุมัติ) 
.……………………………………………………………………………………….………………… 
Signature ……………………….……………………….….……………………………………. 

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

 
Student’s signature (ลายมือชื่อ นศ.) ………………………..…………………………… 
 
                                              ( ……………………………………………….………) 
                           Date ………. /………….. /………… 
 

1.1 Director /Assistant Director / Manager’s comment 
      (ความเห็นจาก ผอ./ผช./ผจก.) 
    Process (ใหดําเนินการ)    Do not process (ไมใหดําเนินการ) 
.………………………………………………………….………………..……………………..…… 
Signature ……………………….………………..………… 

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

1.2  Manager / SRD Officer  (ผลการดําเนินการ) 
  Processed                           Did not process 
      (ใหดําเนินการ)                           (ไมใหดําเนินการเนื่องจาก) 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Signature ……………………….…………….……..…………. 

( ………………………………………………… ) ……./ …... /….... 
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Instructions to submit Repeat Class 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. 
กรอกขอมูลที่ตองการลงในแบบคํารองใหครบถวน 

Obtain an approval from (ยื่นแบบคํารองตอคณะ(หลักสูตร)ตนสังกัดเพื่อขออนุมัติตามลําดับดังนี้): 
1. Lecturer from the new section. (อาจารยผูสอนหรืออาจารยที่ปรึกษา) 
2. Current Advisor / Head of Department. (ผูอํานวยการหลักสูตร) 
3. Dean (current affiliation). (คณบดี (ตนสังกัด)) 

The student submits the request form at the Office of Academic Affairs for the director’s approval. 
นักศึกษายื่นแบบคํารองที่ผานการอนุมติัจากคณะ(หลักสูตร)ตนสังกัดเรียบรอยแลวสงที่สํานักสงเสริมวิชาการ 

Officers at Academic Affairs process the request. 
เจาหนาที่ดําเนนิการเพิ่มรายวิชา (กรณีเรียนซํ้า) ในระบบบริการการศึกษา(ระบบ REG) 

The student verifies the information in the database system. 
Or downloads at http://reg.pim.ac.th 

นักศึกษาตรวจสอบขอมูลในระบบบริการการศึกษา หรือ 
http://reg.pim.ac.th (โปรดกรอก ID และ Password) 

 

Completion. 
สําเร็จ 
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