
ค ำร้องขอเล่ือนสอบ : เร่ิมใช้ สิงหำคม 2557                                                                                                                         หน้ำ 1 จำก 3 
 

 
 

 
 

 

            
 ( โปรดอ่ำนรำยละเอียดและค ำชี้แจงด้ำนหลัง )          

 
 

 เขียนที่.................................................................... 
         วันที่........ เดือน.........................................พ.ศ. ...................... 

เรือ่ง   ขอเลื่อนกำรสอบ กลำงภำค  สอบไล ่  ภำคกำรศึกษำที่....... ปีกำรศึกษำ ................. 
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและกำรพัฒนำนักศึกษำ 

   ข้ำพเจ้ำ (นำย นำง นำงสำว)..................................................................................... รหัสนักศึกษำ....................... 
คณะ..........................................................................สำขำวิชำ..................................................................................ชั้นปีที่.............. 

       ขอยื่นค ำร้องต่อมหำวิทยำลัยฯ เพื่อขอเลื่อนกำรสอบ กลำงภำค สอบไล่  ภำคกำรศึกษำที่.....ปีกำรศึกษำ............ 
ดังรำยละเอียดต่อไปนี ้

ล ำดับ รหัสวิชำ กลุ่ม ชื่อวิชำ(ENG) วัน - เวลำสอบ อำจำรย์ผู้สอน 

1 .................... ......... ...................................................................... ....................... ....................... 
2 .................... ......... ...................................................................... ....................... ....................... 

3 .................... ......... ...................................................................... ....................... ....................... 
4 .................... ......... ...................................................................... ....................... ....................... 
5 .................... ......... ...................................................................... ....................... ....................... 

   6  ....................   .........   ......................................................................   .......................    ....................... 

โดยมีเหตุผลควำมจ ำเป็นดังนี้ ............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
 พร้อมนี้ได้แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ คือ 
      ใบรับรองแพทย์(นักศึกษำกรุณำอ่ำนรำยละเอียดใบรับรองแพทย์ในขั้นตอนกำรปฏบิัตหิน้ำ 3 ด้วย) 
      อื่น ๆ(ระบ)ุ......................................................................................................................................... 
 จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำด ำเนนิกำรให้ข้ำพเจ้ำด้วย 

                       ขอแสดงควำมนับถือ 
 

     (ลงชื่อ).........................................................(นักศึกษำ) 

 ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
                      (ลงชื่อ).........................................................(อำจำรย์ที่ปรึกษำ) 
                             .......................................................... (วัน/เดือน/ป)ี 

 

      

ค าร้องขอเลื่อนสอบ 
 

งานทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
   

PSU(SRT).008 
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 ความเห็นอาจารย์ผู้สอน(อาจารย์ผู้สอนจะนัดสอบกับนักศึกษาได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะแล้ว) 
 

  1. รหัสและชื่อวิชำ.................................................................    2. รหัสและชื่อวิชำ..................................................................... 
    ...........................................................................................        ................................................................................................ 
    ...........................................................................................        ................................................................................................ 
    ...........................................................................................        ............................................................................................... 
  3. รหัสและชื่อวิชำ................................................................    4. รหัสและชื่อวิชำ..................................................................... 
    ...........................................................................................        .............................................................................................. 
    ...........................................................................................        .............................................................................................. 
    ...........................................................................................        .............................................................................................. 
  5. รหัสและชื่อวิชำ................................................................     6. รหัสและชื่อวิชำ....................................................................  
    ...........................................................................................        .............................................................................................. 
    ...........................................................................................        .............................................................................................. 
    ...........................................................................................        .............................................................................................. 

 ส าหรับเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล 
        เรียน    ผู้อ านวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา 
         1. นำย นำง  นำงสำว .....................................................................รหัสนักศึกษำ.............................. 
        ขอเลื่อนกำรสอบสอบ กลำงภำค สอบไล่  จ ำนวน..........รำยวิชำ ดังนี้........................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................... 
         2. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม .........................  ภำวะรอพินิจ ครั้งที่........................... 
  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ เห็นควรเสนอคณะกรรมกำรประจ ำคณะ  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีฯ    
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร เพื่อพิจำรณำกำรขอเลื่อนกำรสอบตำมระเบียบมหำวทิยำลัย ฯ  พ.ศ. ......................  
ข้อ............................. 
         (ลงชื่อ)...................................................... 
 

ส าหรับผู้อ านวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา 
      เรียน  ประธำนคณะกรรมกำรประจ ำคณะ........................................................................................................................... 
                          เพื่อโปรดด ำเนินกำรพิจำรณำ กำรขอเลื่อนกำรสอบของนักศึกษำ 
         (ลงชื่อ).................................................... 

ส าหรับคณะ 
       ค าสั่ง  โดยมีมติคณะกรรมกำรประจ ำคณะ  ในครำวประชุมคร้ังที่...............วันที่......................................  วำระเวียน 
      อนุมัติ    ไม่อนุมัต ิ
 

         (ลงช่ือ)............................................................ 
         ต ำแหน่ง......................................................... 

 ส าหรับงานทะเบียนและประมวลผล 
            ด ำเนินกำรแลว้ดังนี ้

             แจ้งอำจำรย์ผู้สอน    แจ้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
      แจ้งนักศึกษำ 
 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
_____ 

..................................................................................................... 

.....................................................................................................  

.....................................................................................................    

____________________________________________________________________________________________ 



ค ำร้องขอเล่ือนสอบ : เร่ิมใช้ สิงหำคม 2557                                                                                                                         หน้ำ 3 จำก 3 
 

        ลงชื่อ.......................................วันที่....................... 
 

ค าชี้แจงการขอเลื่อนสอบ 
 

1. รับแบบฟอร์มค ำร้องขอเลื่อนกำรสอบ  จำกตู้แบบฟอร์ม งำนทะเบียนและประมวลผล (ตู้ที่ 1 หมำยเลข 7 ) หรือ 
   จำกเว็บไซต ์ http://reg.surat.psu.ac.th 
2. กรอกรำยละเอียดให้ครบ  ชัดเจน  และถูกต้อง 
3. ติดต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำและอำจำรย์ผู้สอนเพื่อให้ควำมเห็นชอบ 
4. นักศึกษำส่งค ำร้องด้วยตนเอง เท่ำนัน้ ที่งำนทะเบียนและประมวลผล พร้อมแนบหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ   
    เช่น ใบรับรองแพทย ์
5. ติดตำมผลกำรขอเลื่อนกำรสอบที่งำนทะเบียนและประมวลผล หรือทำงเว็บไซต์  http://reg.surat.psu.ac.th 
   ประมำณ 2  สปัดำห์ หลังจำกวันยื่นค ำร้อง 

      6. หำกได้รับอนุมัติ ให้นักศึกษำติดต่ออำจำรย์ผูส้อนโดยดว่น เพื่อนัดวันสอบต่อไป 
 

หมายเหตุ 
 

        1. รำยละเอียดใบรับรองแพทย์ ต้องระบุข้อมูลกำรรักษำให้ชัดเจน   ดังนี ้
1.1 อำกำรที่เข้ำรับกำรรักษำ 
1.2 ระยะเวลำที่จ ำเปน็ต้องลำพกั 

 2. ยื่นค ำร้องก่อนวนัสอบลว่งหน้ำ 15 วัน   ยกเว้น  กรณีฉุกเฉิน หรือเหตุสุดวิสัย 
 

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

