
 

     

สํานักทะเบียนและประมวลผล  มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

Office of the Registrar, University of the Thai Chamber of Commerce 

 

คาํร้องขออนุมตัใิห้สัญลกัษณ์ I   

Petition Form of I Symbol Approval 

                                                                                                             วนัท่ี (Date) …………...เดือน (Month)…..………………………………..พ.ศ.(Year)……...…………                                     

เร่ือง    ขออนุมติัให้สญัลกัษณ์ I (กรณีนกัศึกษาขาดสอบท่ีมีสิทธ์ิได ้I  หรือป่วยในระหวา่งสอบ) Request for I symbol approval (in case of absence with the right for I or 

sickness during examination period) 

เรียน   คณบดีคณะ (To: Dean of School)………………………………………………………                                      

 ข้าพเจ้า  นาย/นางสาว/นาง (Mr./Miss/Mrs.)………………………….………..………….…………เลขทะเบียน (Registration No.) ……....………..……….….   

คณะ (School of )……………....…….…….……ช้ันปีที่ (Year of Studies)….….สาขาวชิา (Major)…………….…….….…อาจารยท่ี์ปรึกษา (Advisor)….…………….……..

ท่ีอยูปั่จจุบนั (Current Address)…………………………….…….………..……..……โทร (Phone Number) ………………………… E-mail………….…….…..…………  

มีความประสงคต์ามเหตุผล ดงัต่อไปน้ี  (I would like to submit a petition form for I symbol approval)……………….………………….……………………………………  

➲วิชาท่ีขาดสอบ (Missing Subject) รหสัวิชา (Subject Code).............................................................................วนัสอบ (Date)........................เวลาสอบ (Time)…................ 

➲วิชาท่ีขาดสอบ (Missing Subject) รหสัวิชา (Subject Code)............................................................................วนัสอบ (Date)........................เวลาสอบ (Time)…................ 

➲วิชาท่ีขาดสอบ (Missing Subject) รหสัวิชา (Subject Code).............................................................................วนัสอบ (Date)........................เวลาสอบ (Time)…................ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมติั (Please consider this request.) 

                                                                                                        ลงช่ือ (Signature)………………………………….….……….นกัศึกษา/ผูย้ืน่คาํร้อง 

1.  อาจารย์ที่ปรึกษา   

(Advisor’s Comment) 

2.  เลขานุการคณะ 

(School Secretary’s Comment) 

………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………… 

                                                     ลงนาม (Signature) ………………………………  

                                                                     ……………/………..……/………….. 

………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………… 

                                                     ลงนาม (Signature) ………………………………  

                                                                     ……………/………..……/………….. 

3.  คณบด ี

(Dean’s Comment) 

4.  ผูอ้าํนวยการ/ รองผูอ้าํนวยการสาํนกัทะเบียนและประมวลผล 

(Director/ Deputy Director of Office of the Registrar’s Comment) 

………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………… 

                                                     ลงนาม (Signature) ………………………………  

                                                                      ……………/………..……/………….. 

………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………… 

                                                     ลงนาม (Signature) ………………………………  

                                                                     ……………/………..……/………….. 

 เง่ือนไข  (Conditions)  

❍    การยื่นคาํร้องตอ้งยื่นใหเ้สร็จภายใน 3 วนั [ไม่นบัวนัหยดุ] นบัจากวนัท่ีขาดสอบ ถา้เลยกาํหนด 3 วนั จะปรับเป็น F ทนัที  (Petition form must be submitted within three days 

excluding non-working days. The day is counted from the day of examination absence. If the submission is delayed over three days, student will automatically get F.) 

 ❍  นกัศึกษา/ผูป้กครอง จะตอ้งนาํใบคาํร้องพร้อมหลกัฐาน ยื่นท่ีคณะท่ีนกัศึกษาสงักดั  (Student or parent must bring the petition form with other proofs to be submitted at the school 

where student is studying.) 

 ❍   เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้ นกัศึกษา/ผูป้กครอง ตอ้งไปชาํระเงินค่าธรรมเนียมสอบแก ้ I   100 บาทต่อวิชา ท่ีกองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1 (After approval, student or parent must pay 100 

baht per subject for I correction fee at Building 10 Floor 1.)  

  ❍  นกัศึกษาตอ้งมาสอบตามวนัเวลาท่ีอาจารยผ์ูส้อนกาํหนด มิฉะนั้นจะถือวา่ขาดสอบ และไดผ้ลการสอบเป็น F ทนัที   (Student must take an examination on the day specified by 

lecturer. Otherwise, it is considered being absent for examination and he or she will automatically get F.) 

  ❍   คณะจะดาํเนินการแกไ้ข I ใหเ้สร็จส้ินเรียบร้อยภายในไม่เกิน 2 สปัดาห์แรกของภาคการศึกษาถดัไป  (The school will process I correction within the first two weeks of the 

following semester.)  

ขั้นตอน            นกัศึกษา/ผูป้กครอง  ➨  ผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา ➨  เลขานุการคณะติดต่ออาจารยผ์ูส้อนออกขอ้สอบ ➨  ❹ ส่งสาํนกัทะเบียนและประมวลผล 

Procedure:       Student/Parent  ➨  Advisor  ➨   School secretary to lecturer for an examination.  ➨   ❹  Submit to Office of the Registrar                  

ระเบียบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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วา่ดว้ยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2545 

------------------------ 

 

ขอ้ 14.2.2 การใหสั้ญลกัษณ์ I ในวชิาใดจะกระทาํไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 

 

ก. อาจารยผ์ูส้อนเห็นสมควรใหร้อผลการศึกษา เพราะนกัศึกษาทาํงานท่ีเป็นส่วนประกอบการศึกษา หรือ การวดัผลของวชิานั้นยงัไม่สมบูรณ์ 

ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 

ข. นกัศึกษาป่วยนอนพกัรักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาลในวนัท่ีตอ้งสอบวชิานั้น โดยมีใบรับรองแพทยแ์ละใบแสดงการรักษาของสถานพยาบาลของ

ทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน 

ค. นกัศึกษาป่วยและไดม้าสอบในวนัท่ีมีการสอบ หากนกัศึกษาไม่สามารถทาํการสอบได ้พยาบาลของมหาวทิยาลยัและกรรมการอาํนวยการสอบ 

2 ท่าน ท่ีไดรั้บมอบหมายไดร่้วมกนัพิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่ควรใหท้าํการสอบต่อไป ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งมาตามกาํหนดเวลาท่ีมีสิทธิเขา้สอบใน

วชิานั้น 

ง. นกัศึกษาประสบอุบติัเหตุในวนัท่ีมีการสอบจนไม่สามารถทาํการสอบได ้

จ. บิดาหรือมารดาหรือญาติใกลชิ้ดของนกัศึกษาถึงแก่กรรมและมีภารกิจจะตอ้งจดังานศพ ทั้งน้ีตอ้งลาไดไ้ม่เกิน 7 วนั 

ฉ. นกัศึกษาไดรั้บทุนไปต่างประเทศในระยะเวลาส้ันในช่วงท่ีมีการสอบ 

ช. นกัศึกษาไดรั้บเลือกใหเ้ป็นตวัแทนระดบัชาติในการแข่งขนักีฬา และ/หรือ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม ทั้งน้ีจะตอ้งอยูใ่นระหวา่งการสอบ 

ซ. นกัศึกษาไดรั้บหมายเรียกเกณฑท์หารเรียกระดมพลหรือหมายศาลในช่วงท่ีมีการสอบ 

 

          ทั้งน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากประธานกรรมการอาํนวยการสอบ และนกัศึกษาตอ้งทาํการสอบและ/หรือทาํงานท่ีกาํหนดใหท้าํเพ่ิมเติมใหเ้สร็จ

เพ่ือใหอ้าจารยผ์ูส้อนรายงานผลการสอบไดภ้ายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถดัไป มิฉะนั้นสัญลกัษณ์ I จะเปล่ียนเป็น F และการให้

สัญลกัษณ์ I ตามขอ้ (ข.) ถึง (ฉ.) นกัศึกษาจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการสอบแกสั้ญลกัษณ์ I วชิาละ 100 บาท ตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

 

University of the Thai Chamber of Commerce Regulations on Credit System Education of Undergraduate Level, 2002 

  I symbol can be given from the following cases: 

 

1. Lecturer considers that student’s grade has to be pending because of incomplete work or evaluation.  

2. Student has to be admitted to the hospital on the day of examination. He or she has to show a medical certificate and cure proof of public or 

private hospital. 

3. On the day of examination, student is sick, but comes for an examination. He or she is unable to take it. This has to be allowed under the 

consideration of a nurse and other 2 committee members of examination. Student; however, has to show up on the day of examination. 

4. Student has an accident on the day of examination. 

5. Student’s father, mother, or close relatives passed away and the funeral has to be organized for the death. He or she can take a leave with a 

maximum of 7 days. 

6. Student is on scholarship overseas during the examination period. 

7. Student was selected to be a national representative to either compete in sports competition or to present Thai arts and culture. This has to be 

during examination period. 

8. Student is convoked for military service or assembly or summons during examination period. 

 

According to the abovementioned regulations, student’s petition must be approved by the Chairman of examination. Subsequently,  

                student has to take an examination or finish the assigned work so that lecturer can submit grade report within the first two weeks of the  

                following semester. If student is unable to do so, I symbol will be changed to F. Student must pay for I correction. That is, one subject  

                is equal to 100 baht which complies with the university announcement. 
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