
 

  
แบบฟอร์มค ำร้องขออนุญำตสอบย้อนหลัง 

 

 

วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. ............. 
 เรียน  คณบดี / ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวชิำกำร 

          ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................นามสกลุ ................................................................................................   
หมายเลขโทรศัพท์ปัจจุบัน ................................................................... Email Address...................................................................................... 

         เลขประจ าตัวนักศึกษา        ระดับ        ปริญญาตรี        ปริญญาโท        ปริญญาเอก 
สาขาวิชา .............................................................................................. คณะ.......................................................................................................    
มีความประสงค์ ขออนุญำตสอบย้อนหลัง ในรายวิชา ................................................................................................ รหัสวิชา ........................ 
กลุ่มเรียน ................................. อาจารยผ์ู้สอน ...................................................................................................................................................
ประจ าปีการศึกษา ..... / .......... ตามก าหนดการสอบเดิมเมื่อวันที่ ............. เดือน ...................................................... พ.ศ. ............................. 
เนื่องมาจาก   เหตุสดุวิสยัที่เกดิขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ ความเจ็บป่วย หรือการประสบอุบตัิเหตุที่ตอ้ง เข้ารับการรักษา โดยต้องมีหลกัฐาน  
                     หรือเอกสารประกอบจากโรงพยาบาลเท่านั้น   
                 เหตุสุดวสิัยที่เกดิจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักศึกษา ได้แก่ ภยัธรรมชาติ โรคระบาด เหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บดิา  
                     มารดา แล้วท าให้ไมส่ามารถเข้าสอบได้ โดยต้องมเีอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
 

หมำยเหตุ นักศึกษาจะไม่สามารถอ้างกรณีอันเป็นสาเหตุของการขอสอบย้อนหลังได้ เช่น จ าวัน-เวลาสอบผิด ตื่นสาย หาห้องสอบไม่เจอ 
             รถติด ฝนตก ยานพาหนะมีปัญหา เป็นต้น 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  

 
 

 
 

   

1.ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรจำกส ำนักส่งเสริมวชิำกำร                             2.ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรภำยในคณะวิชำและหน่วยงำนอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 เลขรับ  สสว.09 

ผู้รับ  ลงวันท่ี 

1.1  ความเห็นจาก ผช. / ผจก. / จนท.    EVD / ESD / SRD / ACD / GRD 
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
 

ลายเซ็น ................................................ 
( .......................................................... )               ......... / ……..…. / .…..….. 
 
 
1.2  ความเห็นจาก ผอ. / รอง ผอ.          อนุมัต ิ       ไม่อนุมัติ    
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
ลายเซ็น ................................................ 
( .......................................................... )               ......... / ……..…. / .…..….. 
 

1.3  งานบริการการศึกษา                       
ก าหนดสอบเป็นวันที่ ........................................................  
เวลาสอบ ตรวจสอบเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ http://reg.pim.ac.th 
สถานที่สอบ ....................................................................................................... 
ลายเซ็น ................................................ 
( .......................................................... )               ......... / ……..…. / .…..….. 
 

2.1  ส านักบัญชีและการเงิน  
       ช าระค่าธรรมเนียมสอบยอ้นหลัง 

       ปริญญาตรี  600 บาท           บัณฑิตศึกษา  1,200 บาท 
ลายเซ็น .................................................. 
( ............................................................. )         ......... / ……..…. / .…..… 

2.2  อาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวชิา  
     
     รับทราบเพื่อออกข้อสอบย้อนหลัง (เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับการ 
         อนุมัติและช าระค่าธรรมเนียมสอบย้อนหลังเรียบร้อยแล้วเท่านั้น) 
 
ลายเซ็น ....................................................  
( ............................................................. )      ......... / ……..…. / .…..… 
 
หมำยเหต ุอาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาส่งค าร้องข้อสอบ
ย้อนหลังพร้อมแนบต้นฉบับขอ้สอบยอ้นหลังตามปฏิทินการจัดสอบ    
ก าหนดวันส่งข้อสอบ  ........ / ……..…. / .…..… 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกตอ้ง และเป็นความจริงทุกประการ 
 
ลายเซ็นผู้ยื่นค าร้อง………..…………………………… 
( ……………………………………………………………..)           ………/………../………….  
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อาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาส่งแบบค าร้องขอสอบย้อนหลังพร้อมต้นฉบับข้อสอบให้ 
ส านักส่งเสริมวิชาการตามก าหนดปฏิทินการจัดสอบ 

นักศึกษาตรวจสอบก าหนดการสอบ เลขท่ีนั่งสอบ สถานที่สอบจากประกาศสถาบัน  
และเข้าสอบตามก าหนด 

สถาบันประกาศก าหนดการสอบย้อนหลัง 
 

 
 

ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาขอรับแบบฟอร์มค าร้อง ที่เคาน์เตอร์บริการ ส านักส่งเสริมวิชาการ (สสว.)  
 หรือ ดาวน์โหลดเอกสารในหน้าข่าวประกาศ ที่ http://reg.pim.ac.th  

กรอกข้อมูลนักศึกษา และรายละเอียดที่นักศึกษาประสงค์จะยื่นค าร้องให้ถูกต้องชัดเจน 
และครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณายื่นส านักส่งเสริมวิชาการ 

ภายใน 2 วันนับตั้งแต่วันที่ขาดสอบ  
 

ส าเร็จ 

น าค าร้องที่ได้รับการอนุมัติช าระค่าธรรมเนียมการสอบย้อนหลัง 
ไปช าระที่ส านักการเงินและบัญชี และน าค าร้องพร้อมใบเสร็จมาส่งที่ส านักส่งเสริมวิชาการ 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการรวบรวมค าร้องส่งไปยังอาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา 
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