
 

 

Request Form of The Student Status Maintenance / the Academic Intermission Leave 
(แบบฟอรมคํารองขอรักษาสถานภาพนักศึกษา/ลาพักการศึกษา) 

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)…….………………………………..……….……………………………… 
I am submitting this form for consideration to extend the period of grade inquiry of “P” for 
 (มีความประสงคขอขยายระยะเวลาการดําเนินการแกไขเกรด P ในรายวิชา)  

 Independent Study (การคนควาอิสระ)      Thesis (วิทยานพินธ)  of semester (ภาคเรียนที่) ……, academic year (ปการศึกษา)…………. 
; and also to (และมีความประสงคขอ)         
 Voluntarily maintain my student status in semester (รักษาสถานภาพภาคเรียนที่)..........., academic year (ปการศึกษา).......................                                                 

(Please specify your reason and attach the evidence to this form-if any)..................................................................................................... 
 Voluntarily take the academic intermission leave in semester (ลาพักการศึกษาภาคเรียนที่) ……, academic year (ปการศึกษา).……….                                

(Please specify your reason and attach the evidence-if any/ student ID card must be enclosed with this form also)  
Reason(s) (เหตุผล) :  Illness (ปวย)   Accident (ประสบอุบัติเหตุ)  
                            Others (please specify) (อื่นๆ ระบุ) …………………………………………………………………………………………………….....…………. 
Supporting document(s): Medical certificate (ใบรับรองแพทย)    Others (Please specify) (อ่ืนๆ ระบุ) ........……………………..………..… 
Advisor’s comment (ความเห็นจาก อ.ที่ปรึกษา/)  

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

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

Note: The fees of student status maintenance is subjected to the institute announcement. For more information about the fee, please contact 
the Faculty or the Office of Academic Affairs. After the period of academic leave ends, students need to regain the status. However, the regaining 
process must be complete before the registration period of the next semester. 
 

1. Process within the faculty.                                           2.  Process within the Office of Academic Affairs. 
     (ขั้นตอนการดําเนินการภายในคณะวิชา)                                                   (ขั้นตอนการดําเนินการภายในสํานักสงเสริมวชิาการ) 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

Received No.  AA-G.08/2559 

Received by.  Date 

1.1 Program Director’s / Dean’s comment.  
(ความเห็นจาก ผอ.หลักสูตร / คณบดี)     

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

 

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

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

1.2  The  comment of the Office of Student Affairs (Scholarship 
dept.) (if any) (ความเห็นจากสํานักกจิการนักศึกษา (งานทุน) (ถามี))         

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

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

2.2 Director / Deputy-Director’s comment. (ความเห็นจาก ผอ./รอง ผอ.) 
      Process (ดําเนินการ)      Do not process (ไมดําเนินการ) 

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

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

1.3 Representative from the Office of Accountancy and Finance’s 
comment. (ความเห็นจากสํานักบัญชีและการเงิน (งานการเงิน)) 

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

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

2.3 Results (ผลการดําเนินการ) 
      Processed (ดําเนินการแลว)  Did not process (ไมไดดําเนินการ) 

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

I hereby certify the above information to be true and correct to the best 

of my knowledge. 

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

thanatapetub
Typewritten Text
Printed on 



Instructions to submit the Petition to Take Late Examination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A student obtains the request form at the counter service, Office of Academic Affairs, or 
downloads at http://reg.pim.ac.th 

นักศึกษาขอรับแบบคํารอง ที่เคาเตอรบริการ สํานักสงเสริมวิชาการ (สสว.) 
หรือ ดาวนโหลดเอกสารในหนาขาวประกาศ ที่ http://reg.pim.ac.th 

Completely fill out the form and attach supporting document(s). 
กรอกแบบคํารองใหครบถวน 

Obtain an approval from (ขออนุมัติจาก) : 
1. Current Advisor / Program Director / Dean. (อ.ที่ปรึกษา / ผอ.หลักสูตร / คณบดี) 

2. The Office of Student Affairs, Scholarship Department. (สํานักกิจการนักศึกษา 

(งานทุนการศึกษา) (ถามี)) 

3. The Office of Accountancy and Finance. (สํานักบัญชแีละการเงิน (งานการเงิน)) 

The faculty submits the request form to the Office of Academic Affairs. 
กรณีคณบดีมีมติอนุมัติ ตัวแทนคณะวิชา/นักศึกษา สงแบบฟอรมคํารอง สสว. 

กรณีคณบดีมีมติไมอนุมัติ ตัวแทนคณะวิชาแจงนักศึกษาใหทราบ 

Students make a fee payment at the Office of Accountancy and Finance 
นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมที่สํานกับัญชีและการเงิน (งานการเงิน) 

 

The student submits the form at the Office of Academic Affairs. 
นักศึกษายื่นคํารองตอสํานักสงเสริมวิชาการ 

 

Completion. 
สําเร็จ 

 

The Office of Academic Affairs’ officer informs the process result to the program.  
จนท.สสว.จะดําเนินการบันทึกคํารองและแจงใหเจาหนาที่หลักสูตรรับทราบเพือ่สงผลคํารองใหกับนักศึกษาตอไป 
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