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สำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
Office of the Registrar, University of the Thai Chamber of Commerce

คำร้ องขออนุมตั ใิ ห้ สัญลักษณ์ I
Petition Form of I Symbol Approval
วันที่ (Date) …………...เดือน (Month)…..………………………………..พ.ศ.(Year)……...…………
เรื่อง ขออนุมตั ิให้สญ
ั ลักษณ์ I (กรณี นกั ศึกษาขาดสอบที่มีสิทธิ์ได้ I หรื อป่ วยในระหว่างสอบ) Request for I symbol approval (in case of absence with the right for I or
sickness during examination period)
เรี ยน คณบดีคณะ (To: Dean of School)………………………………………………………
ข้ ำพเจ้ ำ นาย/นางสาว/นาง………………………….……………..………….…………เลขทะเบียน……………..……….….. ภาคปกติ
 นานาชาติ
(Name) (Mr./Miss/ Mrs.)
(Registration No.)
(Regular Program) (International Program)
คณะ (School of )……………....…….…….……ชั้นปี ที่ (Year of Studies)….….สำขำวิชำ (Major)…………….…….….…อาจารย์ที่ปรึ กษา (Advisor)….…………….……..

ที่อยูป่ ัจจุบนั (Current Address)…………………………….…….………..……..……โทร (Phone Number) ………………………… E-mail………….…….…..…………
มีความประสงค์ตามเหตุผล ดังต่อไปนี้ (I would like to submit a petition form for I symbol approval)……………….………………….……………………………………
➲ วิชาที่ขาดสอบ (Missing Subject) รหัสวิชา (Subject Code).............................................................................วันสอบ (Date)........................เวลาสอบ (Time)…................
➲ วิชาที่ขาดสอบ (Missing Subject) รหัสวิชา (Subject Code)............................................................................วันสอบ (Date)........................เวลาสอบ (Time)…................
➲ วิชาที่ขาดสอบ (Missing Subject) รหัสวิชา (Subject Code).............................................................................วันสอบ (Date)........................เวลาสอบ (Time)…................
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ (Please consider this request.)
ลงชื่อ (Signature)………………………………….….……….นักศึกษา/ผูย้ นื่ คาร้อง
1. อำจำรย์ที่ปรึกษำ
2. เลขำนุกำรคณะ
(Advisor’s Comment)
(School Secretary’s Comment)
……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
ลงนำม (Signature) ………………………………
ลงนำม (Signature) ………………………………
……………/………..……/…………..
……………/………..……/…………..
4. ผูอ้ านวยการ/ รองผูอ้ านวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
3. คณบดี
(Director/ Deputy Director of Office of the Registrar’s Comment)
(Dean’s Comment)
……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
ลงนำม (Signature) ………………………………
ลงนำม (Signature) ………………………………
……………/………..……/…………..
……………/………..……/…………..
เงือ่ นไข (Conditions)
❍ การยื่นคาร้องต้องยื่นให้เสร็ จภายใน 3 วัน [ไม่นบั วันหยุด] นับจากวันที่ขาดสอบ ถ้าเลยกาหนด 3 วัน จะปรับเป็ น F ทันที (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.)
❍ นักศึกษา/ผูป้ กครอง จะต้องนาใบคาร้องพร้อมหลักฐาน ยื่นที่คณะที่นกั ศึกษาสังกัด (Student or parent must bring the petition form with other proofs to be submitted at the school
where student is studying.)
❍ เมื่อได้รับอนุมตั ิแล้ว นักศึกษา/ผูป้ กครอง ต้องไปชาระเงินค่าธรรมเนียมสอบแก้ I 100 บาทต่อวิชา ที่กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1 (After approval, student or parent must pay 100
baht per subject for I correction fee at Building 10 Floor 1.)
❍ นักศึกษาต้องมาสอบตามวันเวลาที่อาจารย์ผสู ้ อนกาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าขาดสอบ และได้ผลการสอบเป็ น F ทันที (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.)
❍ คณะจะดาเนินการแก้ไข I ให้เสร็ จสิ้ นเรี ยบร้อยภายในไม่เกิน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป (The school will process I correction within the first two weeks of the
following semester.)
ขั้นตอน
 นักศึกษา/ผูป้ กครอง   ผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษา   เลขานุ การคณะติดต่ออาจารย์ผสู ้ อนออกข้อสอบ  ❹ ส่งสานักทะเบียนและประมวลผล
Procedure:  Student/Parent   Advisor   School secretary to lecturer for an examination.  ❹ Submit to Office of the Registrar

ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545
-----------------------ข้อ 14.2.2 การให้สัญลักษณ์ I ในวิชาใดจะกระทาได้ในกรณี ต่อไปนี้
ก. อาจารย์ผสู้ อนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนักศึกษาทางานที่เป็ นส่ วนประกอบการศึกษา หรื อ การวัดผลของวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์
ทั้งนี้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
ข. นักศึกษาป่ วยนอนพักรักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาลในวันที่ตอ้ งสอบวิชานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์และใบแสดงการรักษาของสถานพยาบาลของ
ทางราชการ หรื อโรงพยาบาลเอกชน
ค. นักศึกษาป่ วยและได้มาสอบในวันที่มีการสอบ หากนักศึกษาไม่สามารถทาการสอบได้ พยาบาลของมหาวิทยาลัยและกรรมการอานวยการสอบ
2 ท่าน ที่ได้รับมอบหมายได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรให้ทาการสอบต่อไป ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมาตามกาหนดเวลาที่มีสิทธิ เข้าสอบใน
วิชานั้น
ง. นักศึกษาประสบอุบตั ิเหตุในวันที่มีการสอบจนไม่สามารถทาการสอบได้
จ. บิดาหรื อมารดาหรื อญาติใกล้ชิดของนักศึกษาถึงแก่กรรมและมีภารกิจจะต้องจัดงานศพ ทั้งนี้ตอ้ งลาได้ไม่เกิน 7 วัน
ฉ. นักศึกษาได้รับทุนไปต่างประเทศในระยะเวลาสั้นในช่วงที่มีการสอบ
ช. นักศึกษาได้รับเลือกให้เป็ นตัวแทนระดับชาติในการแข่งขันกีฬา และ/หรื อ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้จะต้องอยูใ่ นระหว่างการสอบ
ซ. นักศึกษาได้รับหมายเรี ยกเกณฑ์ทหารเรี ยกระดมพลหรื อหมายศาลในช่วงที่มีการสอบ
ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิจากประธานกรรมการอานวยการสอบ และนักศึกษาต้องทาการสอบและ/หรื อทางานที่กาหนดให้ทาเพิ่มเติมให้เสร็ จ
เพื่อให้อาจารย์ผสู้ อนรายงานผลการสอบได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็ น F และการให้
สัญลักษณ์ I ตามข้อ (ข.) ถึง (ฉ.) นักศึกษาจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมในการสอบแก้สัญลักษณ์ I วิชาละ 100 บาท ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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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