
                   
 
                       

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

 
ค าร้องขอเลื่อนการสอบ (ส าหรับนักศึกษารหัส 2563 เป็นต้นไป) 

Deferred Examination Request Form 
 

ค าชี้แจง 
                   

1. รับแบบฟอร์มค าร้องขอเลื่อนการสอบ จากตู้รับแบบฟอร์ม ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ 

http://reg.psu.ac.th 

2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้อง 

3. ติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

4. ยื่นค าร้องท่ีคณะเจ้าของรายวิชา พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ 

5. ติดตามผลการพิจารณาที่คณะเจ้าของรายวิชา หลังจากวันยื่นค าร้องประมาณ 2 สัปดาห์ หรือจากเว็บไซด์ http://reg.psu.ac.th/isr/ 

 

       หมายเหตุ ยื่นค ำร้องขอเลื่อนกำรสอบที่คณะเจ้ำของรำยวิชำ ภำยหลังกำรสอบรำยวิชำนั้น 1 วันแต่ไม่เกิน 7 วันท ำกำร 

                               Explanation 

 

1.  Get the request form directly from the document cabinet in front of REG'Division or dowload the request 

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

2. Complete the form clearly and accurately 

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

4. Submit the request form to the faculty offering the course and attach the related evidence for the 

consideration such as  health certificate from public hospital 

5. Follow the result of the request at the faculty offering the course within 2 weeks or through 

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

Note: Submit the request form at the faculty offering the course after the exam date 1 day and not more 

than 7 days 

 

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 (ส าหรับนักศึกษารหัส 2563 เป็นต้นไป) 

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 ำร้องต่ออำจำรยผ์ูส้อน/ผูป้ระสำนงำนวิชำ เพื่อขอเลื่อนกำรสอบ 

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

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

ดังรำยวิชำต่อไปนี ้

ล ำดับที ่ รหัสวิชำ กลุ่ม  ช่ือวิชำ   วัน/เวลำสอบ    อำจำรย์ผูส้อน 

 

1 ............. ...... ..................................................... ......................  ..............................  

2 ............. ...... ..................................................... ......................  ..............................  

3 ............. ...... ..................................................... ......................  ..............................  

 โดยมเีหตผุลควำมจ ำเป็นดังนี้ /Reason………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 พร้อมนี้ได้แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ คือ / Attachment 

 ( ) ใบรับรองแพทย์/Medical Certificate  ( ) ใบแสดงผลกำรเรียน/Transcript 

 ( ) อื่นๆ / Other ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

              ลงช่ือ/Signature  ..................……………………………………………….. 

                                                                                   โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/Telephone No. …………………………….. 

Name Mr./Mrs./Miss 

Student ID                                         Faculty                                     Field of Study 

Year of study                 Advisor’s Name                                                                          
    

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
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 
   



2. ความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา/Advisor’s Comment 

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

3. ส าหรับคณะเจ้าของรายวิชา/ For Faculty 

เรียน อำจำรย์ผูส้อน/ผู้ประสำนงำนรำยวิชำ  ............…………………… 

  ………………………………………………………………………………………. รหัสนักศึกษำ ……………………………...................... 

ขอเลื่อนกำรสอบ ( ) สอบกลำงภำค ( ) สอบไล่ ภำคกำรศึกษำที่ ......... ปีกำรศึกษำ....................ในรำยวิชำ  ……………………………………… 

   จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ เห็นสมควรแจ้งอำจำรยผ์ู้สอน/ผู้ประสำนงำนรำยวิชำ ............................................   
เพื่อพิจำรณำกำรขอเลื่อนสอบของนักศึกษำ ตำมข้อบังคับ ว่ำด้วยกำรศึกษำช้ันปรญิญำตรีและกำรศกึษำตลอดชีวิต  พ.ศ. 2563 ขอ้ 42 (ก) (๒)-(๓) 

          ลงช่ือ  ........……………………………….............. 

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

4. ส าหรับอาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา/ For Lecturer 
 
ผลการพิจารณา    
 ( ) อนุมัติให้เลื่อนสอบ 
 ( ) อนุมัติให้เลื่อนสอบ โดยให้ได้รบัสัญลักษณ์ I 
 ( ) อนุมัติให้ยกเลิกกำรลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพเิศษและให้ไดร้ับสญัลักษณ์ W 
 ( ) ไม่อนุมัติให้เลื่อนสอบและให้ถอืว่ำขำดสอบ 
                          
          ลงช่ือ  ........……………………………….........… 

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

5. ส าหรับฝ่ายทะเบียนและประมวลผล/ For Registrar’s Division 
 
เรียน  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำและนวัตกรรมกำรเรียนรู ้

 เพื่อโปรดทรำบ อำจำรยผ์ูส้อนประจ ำรำยวิชำ ......................( ) อนุมัติ  ( ) ไม่อนุมัติ  ค ำร้องขอเลื่อนกำรสอบ ( )กลำงภำค ( ) ไล ่

 ในภำคกำรศึกษำที่ .................... แก่นักศึกษำช่ือ ....................................................................... รหัสนกัศึกษำ ........................................ 

งำนประมวลผลและส ำเร็จกำรศึกษำ จะด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

          ลงช่ือ  ........……………………………….............. 

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

           


