
                   
 
                       

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     Registrar's Division, Education and Innovative Learning Academy, Prince of Songkla Universityชีแ้จง 

 
ค าร้องขอเลื่อนการสอบ 

Deferred Examination Request Form 
 

ค าชี้แจง 
                   

1. รับแบบฟอร์มค าร้องขอเลื่อนการสอบ จากตู้รับแบบฟอร์มฝ่ายทะเบียนและประมวลผล หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ 
http://reg.psu.ac.th 

2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้อง 
3. ติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผ้สอนเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
4. ยื่นค าร้องท่ีคณะที่นักศึกษาสังกัด พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ใบรับรองแพทย์ 
5. ติดตามผลทีค่ณะที่นักศึกษาสังกัด หลังจากวันยื่นค าร้องประมาณ 2 สัปดาห์ หรือจากเว็บไซด์ http://reg.psu.ac.th/isr/ 

 
       หมายเหตุ ยื่นค ำร้องขอเลื่อนกำรสอบโดยแจ้งคณะภำยใน 1 วัน หลังจำกไม่ได้เข้ำสอบ ตำมระเบียบ ฯ ข้อ 16.1.2 

                               Explanation 
 

1. Download the request form from the website of the Registrar’s Division (http://reg.psu.ac.th) or get the 
request form directly from the document cabinet in front of the Registrar’s Division 

2. Complete the form clearly and accurately  

3. Contact the advisor and lecture  for permission to apply for the request 

4. Submit the request form to your faculty and attach supporting document (Medical certificate, etc.)  

5. Check the result at your faculty or the Registra’s Division website (http://reg.psu.ac.th) after submitting the 
request form about 2 weeks 
 

Remarks: Contact your faculty after missing an exam no later than 1 day 

http://reg.psu.ac.th/
http://reg.psu.ac.th/
http://reg.psu.ac.th/
http://reg.psu.ac.th/


 
 

                         
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     Registrar's Division, Education and Innovative Learning Academy, Prince of Songkla Universityจง 

ค าร้องขอเลื่อนการสอบ 
Deferred Examination Request Form 

 

เรื่อง ขอเลื่อนกำรสอบกลำงภำค/สอบไล่ / Topic Deferred Midterm or Final Examination  
เรียน  คณบดีคณะ / Dear Dean of the Faculty of …………………………………………………………………………………..……….  
 

   ข้ำพเจ้ำ(นำย/นำง/นำงสำว)……………………………………………………………………………………………………..........................   

รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ………………………………..คณะ……………………………………………....สำขำ………………………………………......................... 

ช้ันปีท่ี.....................................อำจำรย์ที่ปรึกษำชื่อ............................................................................................................................... 

ขอยื่นค ำร้องต่อมหำวิทยำลัยเพื่อขอเลื่อนกำรสอบ 

            ( ) สอบกลางภาค ภำคกำรศึกษำท่ี.......................ปีกำรศกึษำ............................................... 

            ( ) สอบไล ่ภำคกำรศึกษำท่ี.......................ปีกำรศึกษำ...............................................           

ดังรำยวิชำต่อไปนี ้
ล ำดับที ่ รหัสวิชำ กลุ่ม  ช่ือวิชำ   วัน/เวลำสอบ    อำจำรย์ผูส้อน 
 
1 ............. ...... ..................................................... ......................  ..............................  
2 ............. ...... ..................................................... ......................  ..............................  
3 ............. ...... ..................................................... ......................  ..............................  
4 ............. ...... ..................................................... ......................  ..............................  
5 ............. ...... ..................................................... ......................  ..............................  
 
 โดยมเีหตผุลควำมจ ำเป็นดังนี้ /Reason………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 พร้อมนี้ได้แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ คือ / Attachment 
 ( ) ใบรับรองแพทย์/Medical Certificate  ( ) ใบแสดงผลกำรเรียน/Transcript 
 ( ) อื่นๆ / Other ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
              ลงช่ือ/Signature  ..................……………………………………………….. 
                                                                                   โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/Telephone No. …………………………….. 

2. ความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา/Advisor’s Comment 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ลงช่ือ/Signature  ........………………….........…                                                                                  
                             วันท่ี/date          ……../…………../…………. 

Name Mr./Mrs./Miss 

Student ID                                         Faculty                                     Field of Study 

Year of study                 Advisor’s Name                                                                          
    

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เลขท่ีรับ ................................. 
วันท่ี ..................................... 

Would like to request for the Deferred Examination 

Midterm exam for the semester            of the academic year 

Final exam for the semester        of the academic year 

No.         Subject Code   Sec.             Subject Name                      Date/Time       Lecturer 
   



3. ความเห็นอาจารย์ผู้สอน/Lecturer’s Comment 
1. รหัสวิชำ ........................................................................ 
( ) อนุมัติ/Approved    ( ) ไม่อนุมัติ/Rejected 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………… 

2. รหัสวิชำ ........................................................................ 
( ) อนุมัติ/Approved    ( ) ไม่อนุมัติ/Rejected 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………… 

3. รหัสวิชำ ........................................................................ 
( ) อนุมัติ/Approved    ( ) ไม่อนุมัติ/Rejected 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………… 

4. รหัสวิชำ ........................................................................ 
( ) อนุมัติ/Approved    ( ) ไม่อนุมัติ/Rejected 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………… 

5. รหัสวิชำ ........................................................................ 
( ) อนุมัติ/Approved    ( ) ไม่อนุมัติ/Rejected 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………… 

6. รหัสวิชำ ........................................................................ 
( ) อนุมัติ/Approved    ( ) ไม่อนมุัติ/Rejected 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………… 

 
4. ส าหรับคณะ/ For Faculty 

 
เรียน  ......................................... 
   1. .............................................................................................................. รหสันักศึกษำ ............................................ 
ขอเลื่อนกำรสอบ ( ) กลำงภำค  ( ) สอบไล่ จ ำนวนรำยวิชำ  (ตำมรำยละเอยีดข้อ 3.) 
   2. นักศึกษำมีผลกำรเรยีนเดมิ แตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม ......................  ภำวะรอพินิจครั้งที่ ............................... 
   จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ  เหน็สมควรเสนอคณะกรรมกำรประจ ำคณะ  พิจำรณำกำรขอเลื่อนสอบตำมระเบียบ
มหำวิทยำลยั ฯ พ.ศ. ........................ ข้อ 16.1.2  
          ลงช่ือ  ........……………………………….........… 
                                                      วันท่ี ……../…………../…………. 
 
ผลการพิจารณา   มติคณะกรรมกำรประจ ำคณะ ( ) ในครำวประชมุที่ ................. วันท่ี ........................................................................... 
     ( ) วำระเวียน ระหว่ำงวันท่ี ........................................................................................... 
ค าสั่งคณบดี 
( ) อนุมัติ  ( ) ไม่อนุมัต ิ
......................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
                 ลงช่ือ  ........……………………………….........… 
          ต ำแหน่ง .................................................... 
                                                           วันท่ี  ……../…………../…………. 
 

5. ส าหรับฝ่ายทะเบียนและประมวลผล/ For Registrar’s Division 
 

เรียน  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำและนวัตกรรมกำรเรียนรู ้

 เพื่อโปรดทรำบ  คณะ ..................................................  ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ ค ำร้องขอเลื่อนกำรสอบ ( ) กลำงภำค ( ) ไล่  

ภำคกำรศึกษำที่ ...................... ในรำยวิชำ ..................... แก่นักศึกษำช่ือ ....................................................... รหัส ........................... 

งำนประมวลผลและส ำเร็จกำรศึกษำจะด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

          ลงช่ือ....……………………………….............. 
                                                      วันท่ี   ……../…………../………….  
           


