
 

                      ค ำรอ้งขอเปลี่ยนช่ือเรื่องวิทยำนิพนธ ์/ กำรคน้ควำ้แบบอสิระ 
Request From Change of Research Title 

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

 

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

 

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

เรียน คณบดีคณะพยำบำลศำสตร ์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่   (Dear Dean of Faculty of Nursing, Chiang Mai University) 
 

ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว ( Name  Mr./ Mrs./Miss )  …………................................................................................................ 
รหสัประจ ำตวั ( Student’s code ) ....................................... สำขำวิชำ ( Major in )………………………………………………… 
เป็นนกัศึกษำ   (Studying in) 

 ปรญิญาโท Master Degree      แผน ก         Plan A     แผน ข     Plan  B 
   ภาคปกต ิ     Normal Plan    ภาคพเิศษ Special Plan   

 ปรญิญาเอก Doctoral Degree    หลกัสูตรปกต ิNormal Program       นานาชาต ิ International Program 
 

ไดร้บัอนุมติัใหท้ ำ has got permission from the program  to conduct a/an 
         วิทยำนิพนธ ์ Thesis      กำรคน้ควำ้แบบอสิระ  Independent  study  
 

      เรื่อง Entitled…ดังเอกสำรท่ีพิมพ์แนบมำพร ้อมน้ี   Please find attached a copy of the title that have been 
approval both in Thai and English  มีควำมประสงค์ใคร่ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือเรื่องวิทยำนิพนธ์/IS. ท่ีได ้รบัอนุมัติ (ภำษำไทย /
ภำษำองักฤษ) Would like to change the Thesis / Independent study ………(delete what is not applicable) …………..เป็น  

title to ………... ดงัเอกสำรท่ีพิมพแ์นบมำพรอ้มน้ี Please find attached a copy of the title that have been approval both in 

Thai and English ….โดยมีเหตผุลในกำรขอเปลี่ยนช่ือเรื่อง เน่ืองจำกbecause (provide the rationale)……………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

  จงึเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมติัใหเ้ปลี่ยนช่ือเรื่องดงักลำ่ว  จกัเป็นพระคณุยิ่ง  
  Please kindly consider the request to change the research title 
 

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

 

   หำกตอ้งกำรติดต่อนกัศึกษำ  สำมำรถติดต่อขำ้พเจำ้ไดท่ี้  ( Address for contact  )  ……………………………..…………… 
…………………………………โทรศพัท ์Tel.  ………………………....E-mail :  …………………………………………. 
 

หมำยเหต*ุ*   ใหน้กัศึกษาพมิพช์ื่อเรื่องเดมิ และชื่อเรื่องทีข่อเปลีย่น ท ัง้ภาษาไทย/ภาษาองักฤษ แนบมาพรอ้มกบัค ารอ้งขอเปลีย่นชื่อเรื่องโดย
ใหต้รวจสอบตวัสะกดใหถ้กูตอ้ง  เนื่องจากวทิยานิพนธ/์IS.ฉบบัสมบูรณ ์จะพจิารณาตามชื่อเรื่องภาษาไทย/ภาษาองักฤษทีไ่ดร้บั
อนุมตัใิหแ้กไ้ขใหม่  

Remark:       Please find attached a copy of the title that have been approval both in Thai and English and  
                     the title that would like to change both in Thai and English 

 

หน่วยบณัฑติศึกษำ 

เลขทีร่บั  ………………………. 
วนัทีร่บั ………………………... 
เวลา .....……………………….. 
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ควำมเหน็ของอำจำรยท่ี์ปรึกษำทัว่ไป/อำจำรยท่ี์ปรึกษำวิทยำนิพนธว์ิทยำนิพนธ ์/ กำรคน้ควำ้แบบอสิระ 
( Endorsement  from Major advisor/Thesis /Dissertation/IS. Chairperson of the Committee ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            

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

         ……………/…………../………….. 
 

ควำมเหน็ของประธำนกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรบณัฑติศึกษำประจ ำสำขำวชิำ ……………………………………………. 
( Endorsement  from the Chairperson of the Program ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        

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

ควำมเหน็ของเจำ้หนำ้ท่ีหน่วยบณัฑติศึกษำ ( For Graduate Studies Staff only )  ตรวจสอบเอกสำร 
  เอกสารชื่อเรื่องวทิยานิพนธ/์การคน้ควา้แบบอสิระเดมิ และชื่อเรื่องใหม ่ทีข่อแกไ้ข  จ านวน  1  ฉบบั   

       โดยนกัศึกษาจะตอ้งพมิพด์ว้ยตนเอง    
           ลงนาม.............................. 
                (ผูต้รวจสอบเอกสาร) 
 
 ขอ้เสนอ            ควำมเหน็ของประธำนกรรมกำรบณัฑติศึกษำประจ ำคณะ 
เรยีน    คณบด ี       
            คณบดผี่านรองคณบดฝ่ีายวชิาการ      อนุญาต    ไมอ่นุญาต 

 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ 
 

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

  ………………………………………         รองคณบด ี  ปฏบิตักิารแทน 
            (………………………………..………..)     คณบด/ีประธานกรรมการบณัฑติศึกษาประจ าคณะฯ 

                 ……..……/…………../………….. 
 
 หมำยเหต ุNote นศ.รบัเอกสำรคนืวนัที่ ( Date for getting back the documents )  ……………..………………..…………………….…. ….. 

จ ำนวนเอกสำร   ( Number of documents )  ………………..…ชุด    ผูร้บัเอกสำร  ( The person who will collect the document ) ………………..………… 


