
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันที่ Date.........../....................../.................. 
เรียน    คณบดี………………………………………………………………(คณะที่นักศึกษาสังกัด) 
To  Dean of the Faculty of …………………………………….……………..……… (Affiliated faculty) 
 
ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว) /I am (Mr./ Mrs./ Miss) …….……………...………………………………………………………….…………………………………………….……….................… 
รหัสประจ าตัว /Student ID………………….……...……..… เป็นนักศึกษาระดับ /currently enroll in the: 

  ปริญญาโท/Master’s Degree   แผน/Plan......................         ปริญญาเอก/Doctoral Degree   แบบ/Type………………...................   
สาขาวิชา /Major …………………..…………..………………..……….………………………………… ระบบการศึกษา /Type of Program:  

 ภาคปกต ิ/Regular   โครงการพิเศษ /Special    นานาชาต ิ/International   ภาษาอังกฤษ /English  
เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา / has enrolled since 

 ต้น /1st Semester  ปลาย /2nd Semester ปีการศึกษา /Academic year of ……….………........  
รวมเป็นเวลา /total of study times are ................. (ภาคการศึกษา/Semesters)     
ได้เรียนและสอบผ่านในรายวิชาจ านวน /Completed total ............ (วิชา/Courses) รวมเป็น /with overall .......... (หน่วยกิต/Credits)  

คะแนนเฉลี่ยสะสม /obtained GPA of ………………..............   
ได้ลงทะเบียนรายวิชา /Completed all the credits of   วิทยานิพนธ์ (Thesis)  การศึกษาอิสระ (Independent Study) ครบตาม

หลักสูตรแล้ว จ านวน /according to the program requirement with overall ................ (หน่วยกิต/Credits)   
ได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงตั้งแต่วันท่ี /The proposal has been approved since (date) ……………/……………/………….. 

ชื่อเรื่องภาษาไทย /Thai Title ....................................…....................................................................................................................................... 

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ /English Title ......................................................................................................................................................………….. 

ได้รับความเห็นชอบให้สอบ /I am approved to take the Defense of  
 วิทยานิพนธ ์(Thesis)    การศึกษาอิสระ (Independent Study) 

ในวันท่ี /On date……............….………......... เวลา /time ……….................น. (a.m./p.m.)  
สถานท่ีสอบ /at….................................................. และพร้อมน้ี ไดส้่งวิทยานิพนธ์/รายงานการศึกษาอิสระท่ียังไม่เข้าปกให้งานบริการการศึกษาเท่ากับ
จ านวนกรรมการสอบ  เรียบร้อยแล้ว /With the unbound books of Thesis/Independent Study submitted to the Educational Service 
Section of the faculty corresponding to the number of the Defense committees. 

ซ่ึงการขอสอบครั้งน้ีเป็นการสอบ /This Defense is the    ครั้งท่ี 1 (First Defense)   ครั้งท่ี 2 (Second Defense)   
(ในกรณีขอสอบ ครั้งท่ี 2 ได้สอบครั้งแรกเมื่อวันท่ี /If this is the Second Defense, my first Defense was taken on specify date below 
……………/……………….…/…………..……...) 

ท้ังนี้ ได้แนบแบบฟอร์ม Turnitin Originality Report ท่ีได้ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เรียบร้อย
แล้ว /Also, I have already attached Turnitin Orginality Report form that was approved by the thesis/IS advisor.  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากมีปัญหาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ /Consequently I request hereby for your 
approval. My contact phone number is …………………………….……………… 

 
ลงชื่อ (Sign)…………………………..…….…….……………..…นักศึกษา (Student) 

                                                    (.....................................................................) 
หมายเหตุ:  นักศึกษาต้องยื่นขอสอบผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และประธานหลักสูตร ก่อนวันก าหนดสอบอย่างน้อย  20  วัน 
Note: Students must request for approval from advisor and Program Chair at least 20 days prior the date of Defense 



 
1.  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor) 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (Program Committee) 

     เห็นชอบ/Approved 
     ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก /Disapproved, because……………………….....……. 
………………………………………………………………………………  
 

ลงชื่อ (Sign)........…...............………………….... 
(.....….....…………………...………..……...........) 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor) 
วันที่ (Date)………/………………/…….…..….. 

     เห็นชอบ /Approved 
     ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก /Disapproved, because…………………..…………..  
     …….……………………………………………………………………………….  

 
ลงชื่อ (Sign)........…...............………………….... 
(.....….....…………………...………..……...........) 

ประธานหลกัสูตร (Advisor) 
วันที่ (Date)…………/……………/…….…..…. 

3. งานบริการการศึกษาคณะ 
(Faculty’s Educational Service Section) 

4.  งานการเงินคณะที่นักศึกษาสังกัด 
(Faculty’s Financial and Accountant Section) 

3.1) เรียนรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรและได้รับการประเมินผล 
เรียบร้อยแล้ว /All courses as required are evaluated:  
 ครบ /Complete  ไม่ครบ /Incomplete :  
คงเหลือ /remains ..........วิชา (courses) .........หน่วยกติ (credits) 
3.2) หมวดวิชาบังคับได้ค่าคะแนนผ่านตามระเบียบฯ 2559 ข้อ 44 
/Pass grading requirements as Regulations 2016 Article 44 
  ผ่าน (Passed)  ไม่ผ่าน (Failed) 
3.3) ความรู้ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ /English proficiency test   
  ผ่าน (Passed)  ไม่ผ่าน (Failed) 
3.4) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)……………….. 
  ผ่าน (Passed)  ไม่ผ่าน (Failed) 
3.5) เค้าโครงวิทยานิพนธ ์/การศึกษาอสิระได้รับอนุมัติไม่น้อยกว่า60วัน 
/Thesis/IS proposal was approved not less than 60 days 
3.6) ได้แนบแบบฟอร์ม /Attached Turnitin Originality Report 
3.7) ต้นฉบับร่างวิทยานิพนธ ์/Original draft of thesis 
3.8) ต้นฉบับผลงาน วพ/กศ เพื่อตีพิมพเ์ผยแพร่ /Original thesis/IS for 
publishing 
3.6) วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ประเมินผล S ตามหลักสูตร 
(Thesis/IS was evaluated as S) 
           ครบ  ในการเวยีน/ประชุมกรรมการประจ าคณะ /Circulated to 

all faculty committees เมื่อวันที่ on……/…………/……… 
 

ลงชื่อ (Sign)........…...............………………….... 
(.....….....…………………...………..……...........) 

ผู้ตรวจสอบ (Officer) 
วันที่ (Date)…………/……………/…….…..….. 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการสอบ /Received the fee for:   
 
     วิทยานพินธ์ /Thesis Defense 
     การศึกษาอิสระ /IS Defense     
 
จ านวน /Total .……………….………..(บาท/Baht)  
 
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่/เล่มที่ /Receipt No. /Book No. ………………..…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ (Sign)........…...............………………….... 
(.....….....…………………...………..……...........) 

ผู้ด าเนินการ (Officer) 
วันที่ (Date)…………/……………/…….…..….. 

5. คณบด ี(คณะที่นักศึกษาสังกัด) 
(Dean of Student’s Faculty) 

6. งานบริการการศึกษาคณะ 
(Faculty’s Educational Service Section) 

     อนุมัติให้สอบได้ /Approved 
     ไม่อนุมัติ /Disapproved  
   เนื่องจาก /Because…………………..………………………..…………..  
     …….……………………………………………………………………………….  

 
ลงชื่อ (Sign)........…...............………………….... 
(.....….....…………………...………..……...........) 

คณบด ี(Dean) 
วันที่ (Date)………/………………/…….…..….. 

         
             แจ้งบัณฑิตวิทยาลยั ที่ศธ ....................... 
                  /Reported to Graduate School 
 
 

ลงชื่อ (Sign)........…...............………………….... 
(.....….....…………………...………..……...........) 

ผู้ด าเนินการ (Officer) 
วันที่ (Date)…………/……………/…….…..….. 


