
 

แบบค ำร้องขอสอบ Examination Request Form 

บัณฑิตศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

http://www.nurse.cmu.ac.th/web2013/Student.aspx?menuId=27 

 

 

วันที่ date……….  เดือน month……………………  พ.ศ year……………… 

 

เรื่อง  Topic Requested  :  ………………………………………………………………………………………………........…………………………………………………………........ 

เรียน     คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (Dear Dean of Faculty of Nursing, Chiang Mai University) 

ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ( Name  Mr./ Mrs./Miss )……………................................………………................................................................ 

รหัสประจ ำตัว ( Student’s code ) ......................................................... สำขำวิชำ ( Major in )…………………………….……………………………… 

เป็นนักศึกษำ   (Studying in) 

 ปริญญาโท Master Degree      แผน ก         Plan A     แผน ข     Plan  B 

   ภาคปกติ      Normal Plan    ภาคพิเศษ Special Plan   

 ปริญญาเอก Doctoral Degree     หลักสูตรปกติ Normal Program          นานาชาติ  International Program 

 

หัวข้อวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำแบบอสิระ  ( Thesis /Dissertation /IS. Title )   : 

ภำษำไทย  (Thai)   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ภำษำอังกฤษ  (English)   …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

 

มีควำมประสงค์  (would like to)  : 

   1. ขอสอบวัดคุณสมบัตนิักศึกษำปริญญำเอก และได้ส่งเอกสำรมำพร้อมนี้   จ ำนวน…………..เล่ม 

    (Qualify examination, Number of documents submitted)                

   2. ขอสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ และได้ส่งเอกสำรมำพร้อมนี้    จ ำนวน…………..เล่ม 

         (Proposal defense, Number of proposal copies submitted)                            

   3. ขอสอบวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำแบบอสิระ และได้ส่งเอกสำรมำพร้อมนี้   จ ำนวน…………..เล่ม 

         (Thesis/Dissertation/IS Examination Number of papers submitted)  

        อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำแบบอิสระ ประกอบด้วย   ( Thesis/Dissertation/IS Advisors ) 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….ประธำนกรรมกำร  (Major Advisor) 

2. …………………………………………………………………………………………………….…………………………………….กรรมกำร  (Co-advisor) 

3. ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….กรรมกำร  (Co-advisor) 

4. ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………….กรรมกำร  (Co-advisor) 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป   จักเป็นพระคุณยิ่ง   ( Please kindly consider the request. ) 

        

                                                         ขอแสดงควำมนับถือ   ( Yours Sincerely, ) 

 .……………………………………………………………………………………………… 

(…………………………………………………………………………….…………………..) 

 

 

 หำกต้องกำรติดต่อนักศึกษำ  สำมำรถติดต่อข้ำพเจ้ำได้ที่  ( Address for contact  )  ………………………………………..…………..…………… 

………………………………………………..…………โทรศัพท์ Tel.  ……………………………………………....E-mail :  ……………………………..………………………………

หน่วยบัณฑติศึกษำ 

เลขที่รับ  …………………..…………. 

วันที่รับ …………………..…...……... 

เวลา .....……………………..……….. 

พย.ม./พย.ด. 4 : M.N.S./Ph.D. 4 



 

แบบส ำรวจวันว่ำงของคณะกรรรมกำรสอบ (Survey  Form of Available Date and Time for the Examination)     

     โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ (Proposal defense)             วทิยำนิพนธ์ (Thesis/Dissertation Examination)              กำรค้นคว้ำแบบอสิระ (IS Examination)            วัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

ของ (นำย/นำง/นำงสำว) For (Mr./Mrs./Ms.)………………………….………………………………..………. รหัสประจ ำตัว (Code) ………………………………….….. สำขำวิชำ (Study Program)  …………………..………………………... 

กรุณำเริ่มระบุวัน-เวลำว่ำงท่ีพร้อมจะด ำเนินกำรสอบนักศึกษำ  นับจำกวันท่ีนักศึกษำยื่นค ำร้องไปอีก 10 วันโดยประมำณ  ( Please  identify available date and time for the examination (Approximately 10 days 

after the student submitted the Request Form) 

 

สัปดำห์ท่ี 1 

Week 1 

 

ชื่อ-สกุล 

Name  

ว/ด/ ป 

D/M/Y 

       

เวลำ  

 Time  

เช้ำ 

am. 

บ่ำย 

pm. 

เช้ำ 

am. 

บ่ำย 

pm. 

เช้ำ 

am. 

บ่ำย 

pm. 

เช้ำ 

am. 

บ่ำย 

pm. 

เช้ำ 

am. 

บ่ำย 

pm. 

เช้ำ 

am. 

บ่ำย 

pm. 

เช้ำ 

am. 

บ่ำย 

pm. 

อำจำรย์ที่ปรกึษำหลัก(Major Advisor)                  

อำจำรย์ที่ปรกึษำร่วม(Co-advisor) 1                 

อำจำรย์ที่ปรกึษำร่วม(Co-advisor) 2                                    

อำจำรย์ที่ปรกึษำร่วม(Co-advisor) 3                                  

ประธำนสำขำวิชำ 

(Chairperson of  the Program committee) 

                

กรรมกำรสอบ ( Member )                  

กรรมกำรสอบ ( Member )                  

 

สัปดำห์ท่ี 2 

Week 2 

 

ชื่อ-สกุล 

Name 

ว/ด/ ป 

D/M/Y 

       

เวลำ  

Time 

เช้ำ 

am. 

บ่ำย 

pm. 

เช้ำ 

am. 

บ่ำย 

pm. 

เช้ำ 

am. 

บ่ำย 

pm. 

เช้ำ 

am. 

บ่ำย 

pm. 

เช้ำ 

am. 

บ่ำย 

pm. 

เช้ำ 

am. 

บ่ำย 

pm. 

เช้ำ 

am. 

บ่ำย 

pm. 

อำจำรย์ที่ปรกึษำหลัก(Major Advisor)                 

อำจำรย์ที่ปรกึษำร่วม(Co-advisor) 1                 

อำจำรย์ที่ปรกึษำร่วม(Co-advisor) 2                 

อำจำรย์ที่ปรกึษำร่วม(Co-advisor) 3                 

ประธำนสำขำวิชำ 

(Chairperson of  the Program committee) 

                

กรรมกำรสอบ ( Member )                  

กรรมกำรสอบ ( Member )                  

 

หำกให้วัน-เวลำว่ำงท่ีจะสำมำรถสอบแล้ว  ขอควำมกรุณำลงนำมให้ควำมเห็นชอบด้ำนหลัง ( ต่อหน้ำ 3 ) 

2 

ส่วนนี้ส ำหรับ 

นักศึกษำด ำเนินกำร 

 For Graduate student  

ส่วนนี้ส ำหรับ 

นักศึกษำด ำเนินกำร 

 For Graduate student  



 

 

 

ควำมเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำทั่วไป/อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์วิทยำนิพนธ์ / กำรค้นคว้ำแบบอสิระ 

(Endorsement  from Major advisor/Thesis /Dissertation/IS. Chairperson of the Committee) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทั้งนี้ได้ให้วัน – เวลำว่ำงส ำหรับกำรสอบในครั้งนี้ตำมเอกสำรแนบ (หน้ำ 2) 

      ……………………………………………………………… 

      (…………….………………………………………………..) 

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

 

ควำมเห็นของประธำนกรรมกำรบริหำรหลักสูตรบัณฑิตศกึษำประจ ำสำขำวิชำ (Endorsement  from the Chairperson of the Program) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทั้งนี้ได้ให้วัน – เวลำว่ำงส ำหรับกำรสอบในครั้งนี้ตำมเอกสำรแนบ (หน้ำ 2 ) 

      ……………………………………………………………… 

      (…………….………………………………………………..) 

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

 

ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่หน่วยบัณฑิตศกึษำ (For Graduate Study Staff only)  ตรวจสอบเอกสำร 

  1.  ขอสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษำปริญญำเอก 

      เอกสารการสอบ          จ านวน  6  เลม่   

      ส าเนาเอกสารการลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพ              จ านวน  1  ฉบับ    

  2.   ขอสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

      โครงร่างวิทยานิพนธ์ จ านวน  5  เลม่  

      ส าเนาเอกสารการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่สอบ จ านวน  1  ฉบับ    

      ส าเนาเอกสารการอบรม/สอบ/TEGS/TOEFL/IELTS จ านวน  1  ฉบับ    

      ส าเนาใบผ่านการอบรมจริยธรรม           จ านวน  1  ฉบับ (เฉพาะนักศึกษารหัส 50 เป็นต้นไป) 

 ชื่อ-สกุล, E-mail และที่อยู่โดยละเอียด 

         ของอาจารย์ต่างประเทศท่ีเป็น Co-advisor                        (เฉพาะนักศึกษาปรญิญาเอก) 

  3.   ขอสอบวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำแบบอสิระ 

      วิทยานิพนธ์/IS ฉบับรา่ง จ านวน  5  เลม่  

      ส าเนาเอกสารการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่สอบ จ านวน  2  ฉบับ    

      ส าเนาเอกสารการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 12/36 หน่วยกิต/ จ านวน  1  ฉบับ    

          การค้นคว้าแบบอิสระ 6 หน่วยกิต 

      ส าเนาเอกสารการอบรม/สอบ/TEGS/TOEFL/IELTS จ านวน  1  ฉบับ    

      ส าเนาเอกสารรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา จ านวน  2  ฉบับ                 

          ณ ส านักทะเบียนและประมวลผล                                                                        ลงนาม....................................          

      ผลการตรวจสอบจากโปรแกรม Turnitin จ านวน  1  ฉบับ        (ผู้ตรวจสอบเอกสาร) 

ส่วนนี้ส ำหรับหน่วยบัณฑิตศกึษำ 

 Graduate Study Staff only 

3 
ส่วนนี้ส ำหรับนักศึกษำ 

 For Graduate student  



        5 
 

เรียน     รองคณบดีฝ่ำยบัณฑิตศกึษำฯ (To  The Associate Dean for Academic) 

 เพื่อโปรดพิจำรณำแต่งตั้ง กรรมกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ /  วิทยำนิพนธ ์/ กำรค้นคว้ำแบบอสิระ  / กำรสอบวัดคุณสมบัติ   

ของ นำย/นำง/นำงสำว.……………………….……………………………………………………………….………รหัสประจ ำตัว……. …..…………………….…………..…… 

สำขำวิชำ ………………………..………………..…………แผน……………….…ทัง้นี ้ วัน-เวลำว่ำงที่อำจำรย์ที่ปรึกษำและประธำนสำขำวิชำว่ำงตรงกัน

ได้แก่……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..……………………….………… 

 

                                            ……………………………………………………….. 

                                                (……………………………………………………….) 

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

 

 

 

ควำมเห็นของรองคณบดีฝ่ำยบัณฑิตศกึษำฯ   : 

     เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบ ดังรำยช่ือต่อไปนี้ คือ  

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….ประธำนกรรมกำร  (Chairperson) 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..………………… กรรมกำร  (Member) 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….……………. กรรมกำร  (Member) 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..………… กรรมกำร  (Member) 

5. ……………………………………………………………………………….………………………………………………..………………………………….… กรรมกำร  (Member) 

6. …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… กรรมกำร  (Member) 

 

                                                                                       ……………………………………………………….. 

                                                                                 (……………………………………………………….) 

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

 

 

เรียน รองคณบดีฝ่ำยบัณฑิตศกึษำฯ  (To  The Associate Dean for Academic) 

 

 เพื่อโปรดพิจำรณำลงนำมในค ำส่ังแต่งตั้งกรรมกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์  / วิทยำนิพนธ์ / กำรค้นคว้ำแบบอิสระ /                

กำรสอบวัดคุณสมบัติ   โดยสรุปก ำหนดวัน – เวลำสอบที่คณะกรรมกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ / วิทยำนิพนธ์  / กำรค้นคว้ำแบบ

อสิระ /กำรสอบวัดคุณสมบัติ    

ของ Please kindly grant the request นาย/นาง/นางสาวMr./Mrs./Ms…………………….…………………………..…………รหัสประจ าตัว Code…….…………..…… 

สาขาวิชา in ………………………….........ว่างตรงกันไดแ้ก่  The examination will be on………………………………….……………………………………………….…...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                              

                                                                                                                   ……………………………………………………….. 

                                                                                                                  (……………………………………………………….) 

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

 

 

ส่วนนี้ส ำหรับหน่วยบัณฑิตศกึษำ 

 Graduate Study Staff only 
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