
แบบเสนอขอสอบ ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอสิระ 
Application Form for Dissertation/Thesis/I.S. Examination 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
The Graduate School, Chiang Mai University 

วนัท่ี เดือน พ.ศ. 
Date Month Year (BE) 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) รหสันกัศึกษา 
I am (Mr/Mrs/Ms) (Name in English) Student Code

นกัศึกษาระดบั  ปริญญาเอก  ปริญญาโท  อ่ืนๆ หมายเลขโทรศทัพ ์
studying in Doctoral Degree Master’s Degree Other Telephone No. 
หลกัสูตร  ปกติ  นานาชาติ  อ่ืนๆ Email: 
Program: Regular International Other 
สาขาวิชา แบบ/แผน /    คณะ มีความประสงค ์
Major/Field of Specialization Type/Plan Faculty of would like to apply for 
ขอสอบ  วิทยานิพนธ์  การคน้ควา้แบบอิสระ ในวนัท่ี   / / ตามช่ือหวัขอ้ท่ีไดรั้บอนุมติั 
Examination of Dissertation/Thesis Independent Study on Date/Month/Year as the title approved and shown below 
โดยใชรู้ปแบบการอา้งอิงตามมาตรฐาน  บว.มช.  AMA  APA  Vancouver  อ่ืนๆ 
by using Referencing Standard of CMU Grad-School Other (please specify) 

(Title in Thai)

(Title in English)

 ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การคน้ควา้ฯ ท่ีเสนอน้ี ไดผ้า่น
การตรวจการคดัลอกแลว้ ตามรายงานการตรวจฯ ท่ีแนบ 
The Thesis/I.S. has passed Plagiarism Check as shown in the attached report. 

(ลงนาม) …………………………………… นกัศึกษา 
(Signature) Student 

เรียน คณบดี (ผา่นประธานฯ สาขา) 
To Dean (endorsed by Academic Program Chair) 

เห็นชอบกบัผลการตรวจการคดัลอก และเห็นชอบให้
สอบได ้โดยขอเสนอช่ือคณะกรรมการสอบดงัน้ี 

(Agree to the plagiarism check result and please proceed the examination byappointing the examiners listed below) 
1. ประธานฯ 

(Chairman) 
2. กรรมการฯ 
3. กรรมการฯ 
4. กรรมการฯ 
5. กรรมการฯ 

(Committee) 

(ลงนาม) ……………………………… อาจารยท่ี์ปรึกษาฯ 
(Signature) Dissertation/Thesis/I.S. Advisor 

( ) 
……… / …………… / ……… 

ผลการตรวจสอบหน้ีสิน ❑ มี ❑ ไม่มี
Indebtedness Indebted Non 

(ลงนาม) …………………………………… บรรณารักษฯ์ 
(Signature) Librarian 

( ) 
……… / …………… / ……… 

เห็นชอบใหส้อบและแต่งตั้งกรรมการสอบตามท่ีเสนอ 
Agree to the examination proposed 

(ลงนาม) …………………… ประธานฯ หลกัสูตร/สาขา 
(Signature) Academic Program Chair 

( ) 
……… / …………… / ……… 

❑ อนุมติั และลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง กก.สอบฯ แลว้
Approved and Signed in the Examiners Appointment Order 

(ลงนาม) ……………………… คณบดีคณะ/วิทยาลยั/บว. 
(Signature) Dean of Faculty/College/Graduate School 

( ) 
……… / …………… / ……… 

หมายเหตุ: นักศึกษามีสิทธิเสนอขอสอบหลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างฯ แล้ว 90 วัน ส าหรับวิทยานิพนธ์ หรือ 30 วัน ส าหรับการค้นคว้าแบบอิสระ 
Note: Student is eligible to apply for Dissertation or Thesis/I.S. 90/30 days after the Approval of the Title and Proposal. 
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