
 

 
 

Petition to Take Late Examination 
(แบบฟอรมขอสอบยอนหลัง) 

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

Dear  Dean / Director of the Office of Academic Affairs (เรียน คณบดี/ผอ. สํานักสงเสริมวิชาการ) 
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)…….………………………………..……….……………………………… 
petition to take late examination on the following:  Course Title…………………..…..………………...…..Course Number…….…………………. 
(มีความประสงคขออนุญาตสอบยอนหลัง ในรายวิชา)                                                                                         (รหัสวิชา) 

Section (กลุม) ……………..………..…Lecturer (อ.ผูสอน) ……………………………………………………………………………..………………………………………………… 

Semester (ภาคเรียนที่) ..………..Academic Year (ปการศึกษา) …………….. Scheduled Exam Date (กําหนดวันสอบเดิม) ……………………..……………… 

Reason(s) (เหตุผล):  Illness (ปวย)   Accident (ประสบอุบัติเหตุ)    Others (please specify) (อื่นๆ ระบุ) …………………………………………. 

Supporting document(s) (เอกสารแนบ): Medical certificate (ใบรับรองแพทย)  Others (Please specify) (อื่นๆ ระบุ)  ……………………..… 

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

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

 
 
 
 

 
 

1. Process within the Office of Academic Affairs.              2. Process within the faculty and other departments. 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

Received No.  AA-G.09/2559 

Received by.  Date 

2.1 The Office of Accountancy and Finance’s comment  
     (สํานักบัญชีและการเงิน (งานการเงิน)) 
      Paid for late exam fee (ชําระคาธรรมเนียมสอบยอนหลังแลว) 

      Undergraduate level (600 THB) (ปริญญาตรี 600 บาท) 

      Graduate level (1200 THB) (บัณฑิตศึกษา 1,200 บาท) 

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

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

 

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

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

 

Lecturer’s comment: (ความเห็น อ.ผูสอน) 

     Approved (อนุญาต)           Denied (ไมอนุญาต) 

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

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

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

 

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

the best of my knowledge. (ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลเปนความจริง) 

Student’s Signature ……………………………………………….……. 

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

 

2.2 Lecturer / Course coordinator (อ.ผูสอน / ผูประสานงานรายวิชา) 
 

    I am informed to create a new version of exam paper for 
the late exam (Only for the approved request with fee 
payment.) (รับทราบเพื่อออกขอสอบยอนหลัง (เฉพาะคํารองที่ไดรับอนุมัติและ
ชําระคาธรรมเนียมสอบยอนหลังเรียบรอยแลวเทานั้น) 
 

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

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

Note: Lecturer / Course coordinator submit the approved request 
form attached with the new version of the original exam paper 
based on the exam calendar. (อาจารยผูสอน/ผูประสานงานรายวิชาสงคํา
รองขอสอบยอนหลังพรอมแนบตนฉบับขอสอบยอนหลังตามปฏิทินการจัดสอบ) 
 

Due date of exam paper submission: …………../…………………./….………….. 

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

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

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

2.3 งานบัณฑิตศึกษา (GRD)   Processed       Did not process 
New exam schedule date on ……………………..Time……….……… 
Location……………………………………………………………………………………….……….
.…………………………………………………….…………………………………...………………… 
 
Signature …………………….……………………………………………….……  
(…………………………………….…………..…… ) …..…./ ….…... /…….... 
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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 

นักศึกษาขอรับแบบฟอรมคํารอง ที่เคานเตอรบริการ สํานักสงเสริมวิชาการ (สสว.) 
หรือ ดาวนโหลดเอกสารในหนาขาวประกาศ ที่ http://reg.pim.ac.th 

 

Completely fill out the form and attach supporting document(s)  
within 2 days after the exam date. 

กรอกขอมูลนกัศึกษา และรายละเอยีดในคํารองใหถูกตองชัดเจนและครบถวนพรอมแนบเอกสารประกอบ 
การพิจารณายื่นสํานกัสงเสริมวิชาการภายใน 2 วันนับต้ังแตวันที่ขาดสอบ 

1. If the request is approved, take the approved request to The Office of 
Accountancy and Finance and make the payment of late exam fee. 
(นําคํารองที่ไดรับการอนุมัติไปที่สํานักการเงินและบัญชีเพื่อชําระคาธรรมเนียมการสอบยอนหลัง) 

2. Return the request form and receipt to The Office of Academic Affairs.
(สงคืนคํารองฯ พรอมใบเสร็จที่สํานักสงเสริมวิชาการ) 
  

The Office of Academic Affairs submits the request form to the lecturer / Course coordinator.  
สํานักสงเสริมวิชาการรวบรวมคํารองสงไปยังอาจารยผูสอน/ผูประสานงานรายวิชา 

The institute announce the new date and time for taking the late examination. 
สถาบันประกาศกําหนดการสอบยอนหลัง 

The student is responsible to check on the new examination’s schedule and information, such as 
seat number, time, date, and location. 

นักศึกษาตรวจสอบกาํหนดการสอบ เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบจากประกาศสถาบัน และเขาสอบตามกําหนด 
 

 

Completion. 
สําเร็จ 

 
 

The lecturer / Course coordinator returns the request form with the new version of exam paper to The 
Office of Academic Affairs based on the exam calendar. 

อาจารยผูสอน/ผูประสานงานรายวิชาสงคืนแบบคํารองขอสอบยอนหลังพรอมตนฉบับขอสอบให 
สํานักสงเสริมวิชาการตามกําหนดปฏิทนิการจัดสอบ 
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