ท.17

คํารองขอลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาสอบซ้ําซอน
Request to Register for Courses with Conflicted Exam Schedules

 เรียน อาจารยผูสอน To Instructor
ขาพเจา (นาย/นางสาว) I am Mr./Miss _________________________________ เลขประจําตัว Student id __________________
เปนนักศึกษาชัน้ ปที่ 3 ขึน้ ไป สังกัดสํานักวิชา______________________________ สาขาวิชา/หลักสูตร _______________________
is a 3rd year (or above) student affiliated to the Institute of
School of /Program
มีความประสงค ขอลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่_____ / ________ จํานวน 2 รายวิชา ซึ่งมีเวลาสอบซ้ําซอน ดังนี้
wish to register in trimester
for 2 courses whose exam schedules are conflicted, as follow
วิชาที่ลงทะเบียนแลว Registered course
1. รหัสวิชา course no.
ชื่อวิชา ( ภาษาอังกฤษ) course titles_______________________________ กลุม section__________
วันที่สอบ ( กลางภาค ) exam date(midterm)_______________________________________เวลา time____________________น.
วันที่สอบ ( ประจําภาค ) exam date(final)_________________________________________ เวลา time____________________น.
วิชาที่ยังไมลงทะเบียน Course to be registered
2. รหัสวิชา course no.
ชื่อวิชา ( ภาษาอังกฤษ) course titles_______________________________ กลุม section__________
วันที่สอบ ( กลางภาค ) exam date(midterm)_______________________________________เวลา time____________________น.
วันที่สอบ ( ประจําภาค ) exam date(final)_________________________________________ เวลา time____________________น.
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา For your consideration
 ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา Advisor’s Comments
นักศึกษาลงชือ่ Signature________________________
 เห็นควรใหดําเนินการได Should be proceeded
(________________________________)
ลงชื่อ signature ________________________________
วันที่ Date_____________________________
( _______________________________ )
โทรศัพท Tel___________________________
วันที่ Date _______________________________
 การจัดสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแลว  การจัดสอบรายวิชาทีย่ ังไมลงทะเบียน
 การจัดสอบรายวิชาที่ตารางสอบซ้ําซอน
Examination organize for the registered
Examination organize for the course to be เพิ่มอีก 1 รายวิชา ในการสอบ Examination
registered
Course
organize for a course that is additionally
รหัสวิชา_____วิชา_____________________ รหัสวิชา_____วิชา_____________________ conflicted.  กลางภาค Midterm
course no. course titles
course no. course titles
 ประจําภาค Final
**กรณีกลุมเต็ม อนุญาตใหลงกลุม________ รหัสวิชา_____วิชา__________________
If the section is filled, section
course no. course titles
 ใหศูนยบริการการศึกษาจัดหองสอบซ้ําซอน  ใหศูนยบริการการศึกษาจัดหองสอบซ้ําซอน  ใหศูนยบริการการศึกษาจัดหองสอบซ้ําซอน
ใหนักศึกษา/Let CES organize the exam
ใหนักศึกษา/Let CES organize the exam
ใหนักศึกษา/Let CES organize the exam
room for conflicted courses
room for conflicted courses
room for conflicted courses
 เฉพาะกลางภาค Midterm only
 เฉพาะกลางภาค Midterm only
 เฉพาะกลางภาค Midterm only
 เฉพาะประจําภาค Final only
 เฉพาะประจําภาค Final only
 เฉพาะประจําภาค Final only
 ทั้งกลางภาคและประจําภาค
 ทั้งกลางภาคและประจําภาค
 ทั้งกลางภาคและประจําภาค
Both midterm and final exams
Both midterm and final exams
Both midterm and final exams
 อาจารยผูสอนยินดีจัดสอบนอกตารางสอบ
 อาจารยผูสอนยินดีจัดสอบนอกตารางสอบ
 อาจารยผูสอนยินดีจัดสอบนอกตารางสอบ
ใหนักศึกษา Instructor is willing to
ใหนักศึกษา Instructor is willing to
ใหนักศึกษา Instructor is willing to
organize another exam session for
organize another exam session for
organize another exam session for
the student
the student
the student
 เฉพาะกลางภาค Midterm only
 เฉพาะกลางภาค Midterm only
 เฉพาะกลางภาค Midterm only
 เฉพาะประจําภาค Final only
 เฉพาะประจําภาค Final only
 เฉพาะประจําภาค Final only
 ทั้งกลางภาคและประจําภาค
 ทั้งกลางภาคและประจําภาค
 ทั้งกลางภาคและประจําภาค
Both midterm and final exams
Both midterm and final exams
Both midterm and final exams
ลงชื่อ_______________________________
( _____________________________ )
วันที่________________________________

ลงชื่อ_______________________________
( _____________________________ )
วันที่________________________________

ลงชื่อ_______________________________
( _____________________________ )
วันที่________________________________

เจาหนาที่ลงชื่อ Registrar officer Signature__________________________________วันที่ Date____________________________
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วิธีการดําเนินการยื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาสอบซ้ําซอน
The procedures for filling a request to register for courses with conflicted exam schedule


เงื่อนไขการขอลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาสอบซ้ําซอน มีรายละเอียดดังนี้
Conditions on registering for courses with conflicted exam schedule are given in detail as follow
1. เปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 ขึ้นไป โดยตรวจสอบจากการใชเลขประจําตัวนักศึกษาเปนหลัก
The student is in their 3rd year or above (verified primarily by student ID)
2. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในวันเดียวกัน วานักศึกษามีตารางสอบกลางภาคไมเกิน 3 รายวิชา
และประจําภาคไมเกิน 2 รายวิชา (รวมวิชาที่ขอสอบซ้ําซอนแลว) เนื่องจากศูนยบริการการศึกษาไมสามารถจัดหอง
สอบพิเศษใหนักศึกษาได
The student has verified that for those courses, there are no more than 3 sessions for midterm and
2 sessions for final exam. This is because the CES cannot organize the special room otherwise.
3. ตรวจสอบรายชื่อ วิชาที่ไมอนุญาตใหลงทะเบียนโดยมีเวลาสอบซ้ําซอน ไดทาง http://reg.sut.ac.th
หนาขาวประกาศ เนื่องจาก
Check the list of courses not allowing for registration if their exam schedules are conflicted from
http://reg.sut.ac.th on the News Announcement page, because
3.1 เปนรายวิชาปฏิบตั ิการทีส่ อบในหองปฏิบัติการ ( Lab )
They are laboratory courses that held exams in laboratories
3.2 เปนรายวิชาภาษาอังกฤษ ( เนื่องจากมีการใชเครื่องบันทึกเสียง จะรบกวนการสอบรายวิชาอื่นในหองเดียวกัน )
They are English language courses that require voice recorder and may disturb others taking
exams in the same room
3.3 เปนรายวิชาที่ตองใชเครื่องคอมพิวเตอรในการสอบ
They are courses that require computers in exams
3. กรณี ที่ ตรวจสอบพบวา นั กศึ กษาลงทะเบี ยนเรี ยนโดยมี เวลาสอบซ้ํ าซ อนที่ ไม เป นไปตามเงื่ อนไขและข อกํ าหนด
ในภายหลัง นักศึกษาตองดําเนินการลดรายวิชาโดยไมไดรับเงินคืน
If it has been found later that the student registers for those courses that do not meet the
conditions and specifications. They must withdraw the courses with no refund.
 นักศึกษาระบุรายละเอียดของรายวิชาที่ซ้ําซอน พรอมลงลายมือชื่อ ----> พบอาจารยที่ปรึกษา ----> พบอาจารยผสู อน
หรือ ผูรับผิดชอบวิชาทั้ง 3 รายวิชา ----> สงที่ศูนยบริการการศึกษาเพื่อดําเนินการตอไป (กอนหมดกําหนดการเพิ่มรายวิชา)
The student specifies the detail of conflicted courses and sign it, sees the advisor, sees the instructor or those in
charge of the 3 courses, submits the form to CES to proceeded (prior to the deadline for increasing course)
 นักศึกษา โปรดอานคําแนะนําและขอปฏิบัติที่แจกใหเมื่อยื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาสอบซ้ําซอนเรียบรอยแลว หรือ
ศึ ก ษ าข อ มู ล เพิ่ มเติ ม ในการตรวจสอบรายชื่ อ วิ ช า วั น เวลา และห อ งสอบที่ ศู น ย บ ริ ก ารการศึ ก ษ าจั ด สอบซ้ํ า ซ อ น
ใหทาง http://reg.sut.ac.th หนาขาวประกาศ กอนวันสอบประมาณ 1 สัปดาห **กรณีที่อาจารยผูสอนเปนผูดําเนินการจัดสอบให
นักศึกษาเอง นักศึกษาตองไปติดตอกับอาจารยผูสอนเพื่อนัดหมาย วัน และเวลาสอบโดยตรง***
The student shall read guideline and procedures given when successfully registered for courses with conflicted or
study for more information from http://reg.sut.ac.th on the News Announcement page to verify name, course,
date and time, and exam room to be organized by the CES, 1 week ** before the exam date. In case of the exam
being organized by the instructures the students is to contact the instructor directly for making an appointment for
the exam date and venue.
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