คํารองขอเลื่อนสอบหรือขอสอบปลายภาค
APPLICATION FORM FOR EXAMINATION POSTPONEMENT OR REQUEST OF FINAL EXAMINATION
เขียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
Write at Kamphaeng Phet Rajabhat University
วันที่/Date…………เดือน/Month………………พ.ศ./Year……………
เรื่อง/Subject: ( ) ขอเลื่อนสอบ/Postpone ( ) ขอสอบ/Request for final examination
ภาคเรียน/Semester…………../……………
เรียน/To:
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร/President
สิ่งที่สงมาดวย/Attachment: …………………………………………………………..
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)/Name (Mr./Mrs./Miss)…………………………………………………………………
รหัสประจําตัว/Student ID No……………………………โปรแกรมวิชา/Program of study………………………………
เบอรโทรศัพท/Phone No…………………………………………..
นักศึกษาภาค/Student Type ( ) ภาคปกติ/Regular ( ) กศ.บป./Weekend
ไมสามารถเขาสอบไดในวิชาดังตอไปนี้/Unable to sit the following exam.
รหัสวิชา/
อาจารย
วันที่
เวลาที่สอบ/ เนื่องจาก/
ลําดับ
Subject
ชื่อรายวิชา/Subject
ผูสอน/
สอบ/Date Time of Reason of
ที่/No.
No.
Lecturer of Exam
Exam
Request

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา/For your consideration
ขอแสดงความนับถือ/Sincerely yours,
ลงชื่อ/Signature……………………………………………
(…………………………………………………………………)
ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา/Advisor’s Opinion
ลงชื่อ/Signature……………………………………………
(…………………………………………………………………)
วันที่/Date………..เดือน/Month………………….พ.ศ./Year……………

นักศึกษาขอเลื่อนสอบปลายภาคหรือขอสอบปลายภาคตองปฏิบัติดังนี้
Student who request for examination postponement or request for the final
examination must reply to the followings:
1. ยื่นคํารองขอเลื่อนสอบพรอมหลักฐานประกอบการพิจารณาที่ฝายทะเบียนและประมวลผลกอนถึง
กําหนดการสอบอยางนอย 2 สัปดาห
Submit the application together with the required documents at the office of
academic promotion and registration 2 weeks prior of the date of the examination.
2. นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคและตองการขอสอบ ยื่นคํารองขอสอบพรอมหลักฐานการประกอบการ
พิจารณาภายใน 15 วัน ของวันเปดภาคเรียนถัดไป
Student who misses the final exam and wishes to take the exam must submit the
application and required documents within 15 days from the start of the new
semester.
3. กรณีขอเลื่อนสอบ นักศึกษาดูผลการพิจารณาที่ฝายทะเบียนและประมวลผลหลังจากยื่นคํารองแลว 1
สัปดาห
In case of the examination postponement, student can look up for the result of the
consideration at the office of academic promotion and registration 1 week after the
date of the submission.
4. กรณีขอสอบ นักศึกษาดูผลการพิจารณาที่ฝายทะเบียนและประมวลผลหลังจากการเปดภาคเรียน
ถัดไป 25 วัน หากนักศึกษาไมมาติดตอภายในกําหนดนักศึกษาจะไดรับคะแนน “E” ในรายวิชานั้น
In case of final exam request, student can look up for the result of the consideration
at the office of academic promotion and registration 25 days after the start of the
new semester. Student who does not contact the office within the deadline date will
get “E” for that requested subject.
5. นักศึกษาตองติดตออาจารยผูสอนเมื่อทราบผลการพิจารณาแลว
Student must contact the lecturer when acknowledge the result of the
consideration.
6. ผลการพิจารณาอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดังนี้
The result of the consideration is at the discretion of the committee as follow.
- ถาคณะกรรมการ อนุญาต นักศึกษาจะไดรับคะแนน “I” ในรายวิชานั้น
If the committee gives an approval to the request, the student will get “I” in that
requested subject.
- ถาคณะกรรมการ ไมอนุญาต นักศึกษาจะไดรับคะแนน “E” ในรายวิชานั้น
If the committee does not give an approval to the request, the student will get
“E” in that requested subject.

รหัสวิชา
(Course No.)

ชื่อรายวิชา
(Course Title)

เจาหนาที่ฝายทะเบียน
ผลการพิจารณาของ
และประมวลผล
คณะกรรมการ
(Academic
(Result from the
Promotion and
committee)
Registration Officer)

คําสั่ง
(Order)

( ) อนุญาต
Approved
( ) ไมอนุญาต
Not Approved

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................
I, (Mr./Mrs./Miss)…………………………………………………………………………………………………………………,
รหัสนักศึกษา........................................................... ประเภทภาค  ภาคปกติ  กศ.บป.
Student ID No……………………………………………… Student Type  Regular  Weekend
ไดรับผลการพิจารณาของกรรมการเรียบรอยแลว
have acknowledged the result of the committee.
ลงชื่อ/Signature………………………………………………
(………………………………………………………………………)
วันที่/Date…………เดือน/Month…………………..พ.ศ./Year…………

