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แบบค ำร้องขอหนังสือรับรอง 
Request Form for Recommendation Letter 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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 
สาขาวชิา       แบบ/แผน    /    คณะ        มีความประสงค ์
Major/Field of Specialization Type/Plan Faculty of  would like to request for 
ขอหนงัสือรับรองเป็นภาษา  ไทย จ านวน    ฉบบั  องักฤษ จ านวน    ฉบบั 
Letter(s) of Recommendation in Thai Number of Issues in English Number of Issues 
เพื่อใชส้ าหรับ  ขอกลบัไปปฏิบติัราชการ หรือ  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)       
to use for Resuming my Official Duty or Other Purpose (please specify) 
 

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

ความเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
Advisor’s Opinion 

 หวัขอ้และโครงร่างเพื่อท า วิทยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ ไดรั้บการอนุมติัแลว้เม่ือ …… / ……… / ……… 
Thesis/IS Title and Proposal has been approved on 
จึงเห็นสมควรออกหนงัสือรับรองได ้
Please issue recommendation letter as requested 

 ความเห็นอ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………… 
Other opinion (please specify) 

 

(ลงนาม) …………………………………… อาจารยท่ี์ปรึกษา 
(Signature) Student’s Advisor 

(      ) 
……… / …………… / ……… 

 
หมำยเหตุ (Notes): 

นกัศึกษารหสั 40… เป็นตน้ไปและเป็นขา้ราชการ ตอ้งไดรั้บอนุมติัหวัขอ้และโครงร่างเพ่ือท าวทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้แบบอิสระ
แลว้ และมีความกา้วหนา้เป็นท่ีน่าพอใจตามความเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา บณัฑิตวทิยาลยัจึงจะออกหนงัสือรับรองให ้
Student with code 40 … (Year 1997 or Later) who is a government official will be eligible to receive a recommendation letter only 
when he/she has receive a Thesis/IS Title and Proposal Approval with Satisfactory Progress of Study consented by the advisor. 
 

GS-2014-F104 



 

แบบค ำร้องขอหนังสือรับรอง 2 ช่ือ-นำมสกลุ ……………………………… รหัส ……………… 
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ส าหรับเจา้หนา้ท่ีการเงินบณัฑิตวทิยาลยั 
For Financial Officer of the Graduate School 

ค่าออกหนงัสือรับรอง ฉบบัละ 50 บาท จ านวน ……… ฉบบั 
รวมเป็นเงิน ……………… บาท 

ค่าบริการจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย ์

 ในประเทศลงทะเบียน ฉบบัแรก 50 บาท ฉบบัต่อไป 10 บาท 
รวมเป็นเงิน ……………… บาท 

 ในประเทศด่วนพิเศษ ฉบบัแรก 100 บาท ฉบบัต่อไป 20 บาท 
รวมเป็นเงิน ……………… บาท 

 ต่างประเทศลงทะเบียน ฉบบัแรก 200 บาท ฉบบัต่อไป 30 บาท 
รวมเป็นเงิน ……………… บาท 

 ต่างประเทศด่วนพิเศษฉบบัแรก 1,000 บาท ฉบบัต่อไป 200 บาท 
รวมเป็นเงิน ……………… บาท 

 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ……………… บาท 

 
ตามใบเสร็จฯ เล่มท่ี …… เลขท่ี …… ลงวนัท่ี …… / …… / …… 

(ลงนาม) ……………………………… เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
(Signature) Financial Officer 

(      ) 
……… / …………… / ……… 

ส าหรับฝ่ายวชิาการบณัฑิตวิทยาลยั 
For Academic Service Officer of the Graduate School 

เรียน คณบดี 

ไดต้รวจสอบแลว้ นกัศึกษา 

 ยงัไม่ส าเร็จการศึกษา เน่ืองจากยงัเรียนไม่ครบตามหลกัสูตร 

 ยงัไม่ส าเร็จการศึกษา เน่ืองจากลงทะเบียนเรียนครบตาม
หลกัสูตรแลว้ แต่อยูใ่นระหวา่งการท าวจิยัเพ่ือวทิยานิพนธ์/
การคน้ควา้แบบอิสระ 

 ลงทะเบียนเรียนครบตามหลกัสูตร และสอบวทิยานิพนธ์/การ
คน้ควา้แบบอิสระแลว้เม่ือ ……… / ……… / ……… 

 ลงทะเบียนเรียนครบตามหลกัสูตรและเง่ือนไขแลว้ และอยูใ่น
ระหวา่งขออนุมติัส าเร็จการศึกษา 

 ลงทะเบียนเรียนครบตามหลกัสูตรและเง่ือนไขแลว้ และสภา
มหาวทิยาลยัอนุมติัใหส้ าเร็จเม่ือ ……… / ……… / ……… 

 อ่ืนๆ ……………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

(ลงนาม) ……………………………… เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจ 
(Signature) Validating Officer 

(      ) 
……… / …………… / ……… 

 ลงนามแลว้ 

(ลงนาม) ………………………… คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
(Signature) Dean of the Graduate School 

(      ) 
……… / …………… / ……… 
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